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Ágrip	(útdráttur)	

Uppeldisaðferðir	foreldra	og	sjálfstjórnun	ungs	fólks:	Langtímarannsókn	

Markmið	 rannsóknarinnar	 er	 að	 athuga	 tengsl	 á	 milli	 uppeldisaðferða	 foreldra	 og	

sjálfstjórnunar	íslenskra	ungmenna.	Rannsóknin	byggist	á	gögnum	langtímarannsóknar	Sigrúnar	

Aðalbjarnardóttur	 sem	 ber	 heitið	 Áhættuhegðun,	 samskipti	 og	 styrkleikar	 ungs	 fólks:	

Langtímarannsókn.	 Sjálfstjórnun	stúlkna	og	pilta	er	 skoðuð	við	14	ára,	17	ára	og	22	ára	aldur	

eftir	 uppeldisaðferðum	 foreldra	 við	 14	 ára	 aldur	 ungmennanna.	Alls	 náði	 rannsóknin	 til	 1293	

ungmenna	(49%	drengir)	í	9.	bekk	í	grunnskólum	Reykjavíkur	árið	1994	sem	var	svo	fylgt	eftir.	

Þrír	þættir	í	uppeldisaðferðum	foreldra	voru	athugaðir:	(1)	eftirlit	og	aðhald,	(2)	stuðningur	og	

(3)	 viðurkenning.	 Sjálfstjórnun	 var	mæld	með	mati	 ungmennanna	 á	 því	 hversu	mikla	 trú	 þau	

höfðu	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 (e.	 perceived	 control).	 Við	 greiningu	 gagna	 (aðhvarfsgreining)	 var	

stjórnað	fyrir	áhrifum	kynferðis,	streitu	og	lundernis	ungmennanna.	Niðurstöður	voru	greindar	

fyrir	allt	úrtakið	í	heild	sinni	og	síðan	fyrir	stúlkur	og	drengi	sitt	 í	hvoru	lagi.	Meginniðurstöður	

rannsóknarinnar	bentu	 til	 þess	að	eftir	því	 sem	ungmennin	 töldu	 foreldra	 sína	 sýna	 sér	meiri	

stuðning,	 viðurkenningu	 og	 fylgjast	 betur	 með	 þeim,	 þeim	mun	 líklegri	 voru	 þau	 til	 að	 hafa	

meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur.	Sú	niðurstaða	kom	fram	þrátt	fyrir	að	tekið	væri	

tillit	 til	 hinna	uppeldisaðferðanna	og	 kom	svipað	 fram	hjá	 stúlkum	og	piltum.	Allir	 þrír	 þættir	

uppeldisaðferða	 foreldra	 þegar	 ungmennin	 voru	 14	 ára	 spáðu	 fyrir	 um	 trú	 þeirra	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	 við	 17	 ára	 aldur.	 Forspá	 viðurkenningar	 var	 sterkust	 og	 hún	 var	 jafnframt	 eini	

þátturinn	 sem	 spáði	 fyrir	 um	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 við	 22	 ára	 aldur	 í	 heildarúrtakinu.	

Niðurstöður	eftir	kyni	sýndu	að	stuðningur	foreldra	við	14	ára	aldur	spáði	sterkast	fyrir	um	trú	

17	 ára	 pilta	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 en	 viðurkenning	 í	 tilviki	 stúlkna.	 Aftur	 á	 móti	 reynist	

viðurkenning	foreldra	við	14	ára	aldur	spá	sterkast	fyrir	um	trú	pilta	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	

ára	 aldur	 en	 enginn	 þriggja	 þátta	 uppeldisaðferða	 foreldranna	 spáði	 marktækt	 fyrir	 um	 trú	

stúlknanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 á	 þeim	 aldri.	 Í	 hnotskurn	 virðist	 uppeldisaðferðin	

„viðurkenning“	tengjast	sterkast	trú	unga	fólksins	á	eigin	sjálfstjórnun	yfir	þessi	tæpu	átta	ár.	
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Abstract	

Parenting	practice	and	young	people´s	perceived	control:	A	longitudinal	study	

The	aim	of	 the	study	 is	 to	explore	 the	connection	between	parenting	style	and	perceived	

control	of	 Icelandic	adolescents.	The	research	 is	based	on	data	from	the	 longitudinal	study	of	

Sigrún	 Aðalbjarnardóttir:	 The	 Reykjavík	 Adolescent	 Risk-Taking	 Longitudinal	 Study.	 The	

perceived	control	of	girls	and	boys	 is	observed	at	14	ages,	17	ages	and	22	ages	based	on	the	

effects	of	parenting	style	when	the	adolescents	were	14	years	old.	The	research	consisted	of	a	

total	of	1293	adolescents	 (49%	boys)	 in	 the	9th	grade	of	Reykjavík	city	elementary	schools	 in	

the	 year	 of	 1994	 and	 then	 were	 followed	 up.	 Three	 parenting	 styles	 were	 explored:	 (1)	

behavior	control,	(2)	involvement	and	(3)	psychological	autonomy	granting.	When	analyzing	the	

data	the	effects	of	gender,	stress	and	temperament	of	the	adolescense	are	controlled	for.	The	

results	are	explored	both	for	the	entire	population	and	separately	for	girls	and	boys.	The	main	

finding	 of	 the	 study	 indicate	 that	 as	 the	 adolescents	 perceive	 that	 their	 parents	 show	 them	

more	 involvement,	 grant	 them	 more	 psychological	 autonomy	 and	 keep	 an	 eye	 on	 their	

behavior,	 the	more	 likely	 they	are	 to	 show	perceived	control	at	 the	age	of	14.	These	are	 the	

result	 even	after	 controlling	 for	 the	other	parenting	 styles	 and	 they	are	 similar	 for	both	 girls	

and	boys.	Also	parenting	style	at	the	age	of	14	predicted	the	young	people´s	perceived	control	

at	ages	of	17.	The	findings	indicate	that	granting	psychological	autonomy	is	a	stronger	indicator	

for	perceived	control	than	the	other	parenting	styles.	The	adolescents	that	claim	that	they	have	

psychological	autonomy	of	their	parents	at	the	age	of	14	more	better	perceived	control	at	17	

and	22	years	of	age.	If	each	parenting	style	is	explored	separately	all	of	them	predict	perceived	

control	 at	 the	age	of	17	but	only	 the	parenting	 style	psychological	 autonomy	granting	at	 the	

age	of	22.	When	the	results	are	examined	separately	for	boys	and	girls	at	17	years	of	age	the	

results	 show	 the	 involvement	 of	 parents	 by	 age	 14	 as	 the	 strongest	 predictor	 for	 perceived	

control	 among	 boys	 but	 psychological	 autonomy	 granting	 in	 the	 case	 of	 girls.	 However,	

psychological	autonomy	granting	at	the	age	of	14	is	the	best	 indicator	of	perceived	control	of	

boys	at	the	age	of	22	but	none	of	the	parenting	styles	could	indicate	statistically	significant	the	

perceived	 control	 of	 girls	 at	 that	 age.	 To	 summarize,	 it	 seems	 that	 the	 parenting	 style	 of	

granting	 psychological	 autonomy	 is	 the	 strongest	 indicator	 of	 perceived	 control	 for	 the	

adoloscents	across	these	8	years.	
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1 Inngangur		

Viðfangsefni	þessarar	ritgerðar	er	sjálfstjórnun	íslenskra	ungmenna.		

Einstaklingur	sem	býr	yfir	góðri	sjálfstjórnun	(e.	self-regulation,	e.	perceived	control)	

er	 líklegri	 til	 að	geta	 stjórnað	hugsunum	sínum,	 tilfinningum	og	hegðun	og	hagað	 sér	

þannig	í	samræmi	við	markmið	sín	og	umhverfi	hverju	sinni	(Hoyle,	2010;	Shonkoff	og	

Phillips,	 2000;	 Steinunn	 Gestsdóttir,	 2007,	 2012).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	

sjálfstjórnun	 gegni	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 farsælum	 þroska	 barna	 og	 ungmenna.	 Þær	
benda	 til	 að	 góð	 sjálfstjórnunarfærni	 hafi	 jákvæð	 áhrif	 á	 námsárangur,	 að	 hún	 gegni	

verndandi	 hlutverki	 gegn	 áhættuhegðun	 hvort	 sem	 einstaklingur	 búi	 við	 góðar	 eða	

slæmar	 aðstæður,	 sem	 og	 hvernig	 vitsmunaþroski	 barna	 eflist	 í	 samvinnu	 við	
hreyfifærni	þeirra	(sjá	yfirlit	í	McClelland,	Geldhof,	Cameron	og	Wanless,	2015).		

Miklar	 breytingar	 verða	 á	 sjálfstjórnun	 allt	 frá	 bernsku	 og	 fram	 yfir	 unglingsárin	

(Blakemore	og	Choudhury,	2006;	Casey	og	Claudle,	2013).	Töluverðar	kröfur	eru	gerðar	

til	sjálfstjórnun	barna	við	upphaf	grunnskólagöngu.	Til	að	mynda	þurfa	börnin	að	geta	
fylgt	 leiðbeiningum	 og	 fyrirmælum	 kennara,	 rétt	 upp	 hönd	 og	 verið	 þolinmóð		

(Steinunn	 Gestsdóttir,	 2012;	 Steinunn	 Gestsdóttir	 og	 Freyja	 Birgisdóttir,	 2010).	 Á	
unglingsárunum	 eiga	 sér	 stað	 miklar	 breytingar,	 bæði	 líkamlegar,	 hugrænar,	
tilfinningalegar	 og	 félagslegar	 (Steinberg	 og	 Silk,	 2002).	 Umhverfið	 gerir	 enn	 meiri	

kröfur	 en	 áður	 um	 sjálfstjórnun	 um	 leið	 og	 sjálfræði	 og	 frelsi	 ungmennanna	 verður	

meira	(Steinberg	og	Silk,	2002).	Það	gerir	það	að	verkum	að	sú	hegðun	sem	ungmennin	
tileinka	sér	á	þeim	árum	getur	haft	afdrifaríkari	afleiðingar	en	áður.	Daglega	tökum	við	

ákvarðanir	 sem	 hafa	 áhrif	 á	 líf	 okkar.	 Ákvarðanirnar	 geta	 verið	 allt	 frá	 því	 að	 vera	

smávægilegar,	 til	 dæmis	 hvort	 við	 fáum	 okkur	 súkkulaði	 eða	 ávöxt,	 eða	 stærri	 og	

áhrifameiri	 sem	 geta	 haft	 langvarandi	 áhrif	 á	 líf	 okkar,	 til	 dæmis	 hvort	 við	 prófum	

ólögleg	 fíkniefni	 (Baumeister,	 Vohs	 og	 Tice,	 2007;	 Steinunn	 Gestsdóttir,	 2012).	

Sjálfstjórnun	 gegnir	 því	 sérlega	 mikilvægu	 hlutverki	 á	 unglingsárunum	 bæði	 fyrir	

félagslegan,	 líkamlegan	 og	 sálfræðilegan	 þroska	 (Lerner	 og	 Steinberg,	 2009;	 Steinunn	
Gestsdóttir,	2012).	

Þær	breytingar	sem	verða	á	sjálfstjórnun	okkar	í	gegnum	árin	má	að	hluta	til	rekja	til	

þroska	heilans	(Blakemore	og	Choudhury,	2006;	Casey	og	Claudle,	2013).	Ungmenni	eru	
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þó	 ólík	 og	 flestir	 fræðimenn	 eru	 sammála	 um	 að	 samspil	 umhverfis	 og	 líffræðilegra	

þátta	stuðli	að	aukinni	sjálfstjórnun	(Bronson,	2000;	McClelland	o.fl.,	2015).		

Fáar	 rannsóknir	hafa	 verið	gerðar	á	þáttum	 í	umhverfinu	 sem	efla	 sjálfstjórnunar-
færni	barna	og	ungmenna	(Steinunn	Gestsdóttir,	2012;	McClelland	o.fl.,	2015).	Þó	hafa	

nokkrir	 rannsakendur	 skoðað	 árangur	 færnisþjálfunar	 í	 leik-	 og	 grunnskólum	 sem	

gerðar	hafa	verið	til	að	efla	sjálfstjórnun.	Niðurstöður	þeirra	rannsókna	benda	til	þess	
að	hægt	sé	að	efla	sjálfstjórnun.	Það	á	sérstaklega	við	hjá	yngri	börnum	og	þeim	sem	

búa	 við	 slakari	 sjálfstjórnunarfærni	 áður	 en	 þjálfunin	 hefst	 (Connor	 o.fl.,	 2010;	

McClelland	o.fl.,	2015;	Tominey	og	McClelland,	2011).	 	 Jafnframt	hafa	fáar	rannsóknir	

verið	 gerðar	 á	 tengslum	uppeldisaðferða	 foreldra	 og	 sjálfstjórnunar	 hjá	 ungmennum.	

Þær	rannsóknir	sem	gerðar	hafa	verið	hafa	aðallega	beint	sjónum	að	yngri	börnum	(sjá	

t.d.	Karreman,	Tuijl,	Aken	og	Dekovic,	2006).		Því	er	sérstaklega	skortur	á	tengslum	og	
forspá	uppeldisaðferða	foreldra	og	sjálfstjórnun	unglinga.		

Hér	verður	lögð	áhersla	á	að	kanna	hvaða	þættir	 í	uppeldisaðferðum	foreldra	hafa	

áhrif	á	trú	ungmenna	á		eigin	sjálfstjórnun	hér	á	landi.	Jafnframt	verður	athugað	hvort	

kynjamunur	 sé	 í	 mati	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 og	 hvort	 uppeldisaðferðir	
foreldra	hafi	ólík	áhrif	á	sjálfstjórnun	þeirra	eftir	kyni.	Áhrif	eftirfarandi	uppeldisaðferða	
foreldra	 verða	 athuguð;	 (1)	 eftirlit	 og	 aðhald,	 (2)	 stuðningur	 og	 (3)	 viðurkenning	 á	

sjálfstjórnun	 14	 ára,	 17	 ára	 og	 22	 ára	 ungmenna.	 Rannsóknin	 byggist	 á	 gögnum	 úr	
langtímarannsókn	 Sigrúnar	 Aðalbjarnardóttur	 á	 áhættuhegðun,	 samskiptum	 og	
styrkleikum	ungs	fólks.	

Ritgerðin	skiptist	í	fjóra	meginhluta.	Fyrsti	hluti	ritgerðarinnar	er	fræðileg	umfjöllun	

um	 sjálfstjórnun,	 uppeldisaðferðir	 foreldra	 og	 tengslin	 þar	 á	 milli.	 Í	 öðrum	 hluta	 er	
greint	frá	því	hvernig	staðið	var	að	rannsókninni.	Jafnframt	er	 lýsing	á	þeim	aðferðum	

sem	 voru	 notaðar	 við	 úrvinnslu	 gagna.	 Greint	 er	 frá	 niðurstöðum	 rannsóknarinnar	 í	

þriðja	hluta	og	 í	 fjórða	hluta	er	umræða	um	niðurstöðurnar	og	þær	 settar	 í	 fræðilegt	
samhengi.		
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2 Fræðilegt	bakland	

Á	 unglingsárunum	 ganga	 ungmenni	 í	 gegnum	 miklar	 breytingar,	 bæði	 líkamlegar,	

hugrænar,	 tilfinningalegar	 og	 félagslegar.	 Hugsun	 þeirra	 þroskast	 og	 byrjar	 að	 líkjast	
hugsun	 fullorðinna.	Þau	 sækjast	eftir	því	 að	 rökræða	hlutina	og	vilja	 fá	að	 taka	þátt	 í	

þeim	ákvörðunum	sem	 teknar	eru	á	heimilinu.	Umhverfið	 gerir	meiri	 kröfur	 til	 þeirra	

um	sjálfstæði	um	leið	og	frelsi	þeirra	verður	meira	og	eftirlit	minnkar	(Steinberg	og	Silk,	
2002).	

Unglingsárin	geta	reynst	foreldrum	erfið	og	finnst	þeim	oft	að	valdabarátta	sé	á	milli	

þeirra	og	ungmennanna	á	þessu	skeiði	 (Steinberg,	2001).	Steinberg	(2001,	2004),	sem	
hefur	 sérhæft	 sig	 í	 farsælum	 þroska	 ungmenna,	 leggur	 áherslu	 á	 að	 foreldrar	 sýni	

börnum	 sínum	 viðurkenningu,	 hlýju	 og	 samþykki	 þörf	 þeirra	 fyrir	 sjálfræði.	 Á	
unglingsárunum	 telur	 hann	 lykilinn	 að	 árangursríku	 uppeldi	 sé	 að	 veita	 ungmennum	
það	sjálfræði	sem	þau	sækjast	eftir.	Ungmennin	þurfi	að	 fá	að	takast	á	við	 lífið	upp	á	

sínar	eigin	spýtur	og	finnast	þau	hafa	sjálfstjórn	en	um	leið	hafa	foreldra	sína	til	staðar	
(Steinberg,	2004).	

Á	unglingsárunum	hafa	ungmenni	oft	mikinn	frjálsan	tíma	án	eftirlits.	Mikilvægt	er	

að	foreldrar	reyni	að	skapa	jafnvægi	á	milli	þess	að	veita	börnum	sjálfræði	en	fylgist	um	
leið	 vel	með	 þeim	 án	 þess	 að	 stjórna	 þeim	 í	 einu	 og	 öllu.	 Jafnframt	 er	mikilvægt	 að	

jafnvægi	sé	í	ákvörðunartöku,	að	ungmennin	geti	 lagt	fram	sína	skoðun	og	hafi	áhrif	á	

lokaákvörðun	 þótt	 foreldrarnir	 hafi	 lokaorðið	 (Lamborn,	 Mounts,	 Dornbursh	 og	
Steinberg,	 1996).	 Þegar	 þessu	 jafnvægi	 er	 náð	 og	 ungmennum	 veitt	 sjálfræði	 með	

hæfilegu	 eftirliti	 og	 þeim	 gefið	 tækifæri	 á	 að	 tjá	 sínar	 skoðanir	 farnast	 ungmennum	

yfirleitt	 betur	 (Hodges,	 Finnegan	og	Perry,	 1999;	 Steinberg	og	 Silk,	 2002).	Rannsóknir	
benda	meðal	annars	til	þess	að	þau	ungmenni	sem	eiga	foreldra	sem	vita	hvað	þau	eru	

að	 gera	 í	 frítíma	 sínum,	 hvar	 þau	 eru	 og	 með	 hverjum	 farnist	 betur	 en	 öðrum	

ungmennum,	 meðal	 annars	 í	 námi	 og	 sýna	 minni	 vandamálahegðun	 (Pettit,	 Bated,	
Dodge	og	Mecce,	1999).		

Á	unglingsárunum	sýna	ungmenni	almennt	meiri	áhættuhegðun	en	á	öðrum	tímum	

lífsskeiðsins.	Sú	hegðun	er	líklegast	að	hluta	til	óhjákvæmileg	og	hluti	þess	að	þroskast	
ef	hún	gengur	ekki	of	langt.	Niðurstöður	rannsókna	benda	til	þess	að	hægt	sé	að	draga	

úr	áhættuhegðun	ungmenna	og	beina	henni	að	hegðun	sem	hefur	ekki	endilega	skaðleg	
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áhrif	(Steinberg,	2010).	Rannsóknir	benda	til	að	sjálfstjórnun	er	mikilvægur	eiginleiki	til	

að	draga	úr	 líkum	á	áhættuhegðun,	til	dæmis	gegn	óábyrgu	kynlífi	og	vímuefnaneyslu	

(Quinn	 og	 Fromme,	 2010;	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 og	 Fjölvar	 Darri	 Rafnsson,	 2002;	
Vohs	 og	 Faber,	 2007).	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 beina	 athyglinni	 að	 því	 hvaða	 þættir	 í	

umhverfinu	efli	sjálfstjórnun,	einkum	á	unglingsárunum.		

Hér	í	fræðilegu	baklandi	verður	fyrst	farið	yfir	helstu	skilgreiningar	á	sjálfstjórnun	en	
hugtakið	er	vítt.	Fræðimenn	eru	ekki	allir	sammála	um	merkingu	hugtaksins	og	hvernig	

skuli	mæla	það	(Skinner,	1996;	Grolnick	og	Farkas,	2002,	McClelland	o.fl.,	2015).	Þar	á	

eftir	 verður	mikilvægi	 sjálfstjórnunar	 rætt	og	hvernig	hún	þróast	 frá	 fæðingu	og	 fram	

yfir	 unglingsárin.	 Jafnframt	 verða	 tengsl	 lundernis	 og	 streitu	 við	 sjálfstjórnun	 skoðuð	

þar	sem	tekið	verður	tillit	til	áhrifa	þessara	þátta	í	niðurstöðum	rannsóknarinnar.	Á	eftir	

þeirri	 umfjöllun	 verður	 sjónum	beint	 að	 uppeldisaðferðum	 foreldra.	 Þar	 verða	 helstu	

kenningar	 og	 rannsóknir	 ræddar	 ásamt	 því	 að	 skoða	 áhrif	 lundernis	 og	 streitu	 í	
tengslum	við	 uppeldisaðferðir	 forelda.	 Að	 lokum	verður	 farið	 yfir	 helstu	 rannsóknir	 á	
tengslum	uppeldisaðferða	foreldra	og	sjálfstjórnun	ungmenna.		

	

2.1 Sjálfstjórnun	

2.1.1 Ýmsar	skilgreiningar		

Sjálfstjórnun	 vísar	 til	 yfirgripsmikillar	 færni	 og	 hafa	 fræðimenn	 notað	 mismunandi	

nálganir	á	sjálfstjórnun.	Margar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	sjálfstjórnun	einstaklinga	

og	eru	ýmis	erlend	hugtök	notuð	yfir	sömu	eða	svipaða	færni	(t.d.	e.	perceived	control,	
e.	 mastery,	 e.	 locus	 of	 control,	 e.	 self-regulation)	 (Skinner,	 1996;	 Grolnick	 og	 Farkas,	

2002).	Algengast	er	að	vísað	sé	til	þeirrar	hæfni	sem	einstaklingurinn	hefur	til	að	stjórna	
eigin	hugsunum,	tilfinningum	og	hegðun.		

Mælingar	 á	 sjálfstjórnun	 geta	 ýmist	 verið	 almennar	 eða	 sértækar.	 Almenn	

sjálfstjórnun	 (e.	 domain-general)	 vísar	 til	 þess	 þegar	 sjálfstjórnun	 er	 mæld	 sem	
markmiðsbundin	 hegðun	 án	 þess	 að	 vísað	 sé	 til	 ákveðis	 viðfangsefnis.	 Sértæk	

sjálfstjórnun	 (e.	domain-specific)	er	þegar	hún	á	við	 í	 vissum	aðstæðum.	Sjálfstjórnun	

einstaklings	við	tilteknar	aðstæður	þarf	ekki	að	endurspegla	sjálfstjórnun	hans	við	aðrar	
aðstæður	(McClelland	o.fl.,	2015).		

Hér	 fara	 þrjú	 dæmi	 um	 mismunandi	 nálganir	 á	 sjálfstjórnun	 í	 þessu	 samhengi.	

Viljastýrð	sjálfstjórnun	(e.	effortful	control)	vísar	til	þess	að	einstaklingur	beinir	athygli	
sinni	að	vissu	viðfangsefni	og	framkvæmir	eða	heldur	aftur	af	ákveðinni	hegðun	eftir	því	
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hvað	 við	 á	 hverju	 sinni.	 Það	 á	 sérstaklega	 við	 þegar	 hegðun	 gengur	 gegn	 vilja	

einstaklingsins.	Dæmi	um	viljastýrða	sjálfstjórnun	er	þegar	barn	réttir	upp	hönd	til	að	

spyrja	kennara	spurningar	í	stað	þess	að	kalla	til	kennarans	(Rothbart	og	Bates,	2006).	
Mælingar	 á	 viljastýðri	 sjálfstjórnun	 geta	 ýmist	 verið	 almennar	 eða	 sértækar	 eftir	 því	

hver	rannsóknarspurningin	er.		

Annað	 dæmi	 um	 nálgun	 á	 sjálfstjórnun	 sem	 ýmsir	 fræðimenn	 nota	 er	 yfir	 hæfni	
fólks	sem	tekur	mið	af	markmiðum	þess	og	gildum	(Baumeister	o.fl.,	2007;	Shonkoff	og	

Phillips,	2000;	Steinunn	Gestsdóttir,	2012).	Einstaklingur	sem	býr	yfir	góðri	sjálfstjórnun	

(e.	 self-regulation)	 getur	 þar	 að	 leiðandi	 sýnt	 hegðun	 í	 samræmi	 við	markmið	 sín	 og	

umhverfi	hverju	sinni	í	stað	þess	að	láta	stjórnast	af	ósjálfráðum	viðbrögðum	(Shonkoff	

og	 Phillips,	 2000;	 Steinunn	 Gestsdóttir,	 2007,	 2012).	 Í	 þessum	 skilningi	 felst	

sjálfstjórnun	 í	 því	 að	 einstaklingur	 þarf	 að	 taka	 inn	 þær	 upplýsingar	 sem	 eru	 í	

umhverfinu	 hverju	 sinni,	 meta	 þær	 og	 mögulegar	 afleiðingar	 þeirra	 og	 lokum	 taka	
ákvörðun	sem	hentar	markmiðum	hans	að	hverju	sinni	(McClelland,	2015).	Innan	þessa	
dæmis	 er	 meðvituð	 sjálfstjórnun	 (e.	 intentional	 self-regulation)	 og	 hefur	 hún	 meðal	

annars	verið	notuð	í	rannsóknum	hér	á	landi	(sjá	t.d.	Kristján	Ketill	Stefánsson,	Steinunn	
Gestsdóttir	 og	 Sigurgrímur	 Skúlason,	 2013;	 Steinunn	 Gestsdóttir,	 Sigrún	
Aðalbjarnardóttir	og	Fanney	Þórisdóttir,	2011).	Meðvituð	sjálfstjórnun	felst	í	því	hvernig	

einstaklingar	setja	sér	markmið	á	meðvitaðan	hátt	og	hvernig	þeir	 leita	 leiða	til	að	ná	
þeim	 markmiðum	 (Steinunn	 Gestsdóttir	 og	 Lerner,	 2007,	 2008).	 Sú	 tegund	
sjálfstjórnunar	 fellur	 undir	 almenna	 sjálfstjórnun	 nema	 ef	 spurningum	 er	 beint	 að	

markmiðum	í	ákveðnum	aðstæðum.		

Þriðja	dæmið	um	skilgreiningu	á	 sjálfstjórnun	beinist	 að	 trú	ungmennanna	á	eigin	

sjálfstjórnun	 (e.	 perceived	 control)	 sem	 er	 einnig	 dæmi	 um	 almenna	 nálgun	 á	

sjálfstjórnun	 sem	 gjarnan	 er	 notuð	 í	 rannsóknum	 (Skinner,	 Zimmer-Gembeck	 og	

Connell,	 1998).	 Sú	 nálgun	 er	 notuð	 í	 þessari	 rannsókn.	 Hugtakið	 vísar	 til	 trúar	
einstaklinga	á	getu	sína	(sem	getur	verið	með	ýmsu	móti)	til	að	skapa	æskilega	útkomu	
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og	 forðast	 óæskilega	 í	 ákveðnum	 aðstæðum1	 (Skinner	 o.fl.,	 1998).	 Þessa	 nálgun	 á	

sjálfstjórnun	 segja	 Skinner	 og	 Zimmer-Gembeck	 (2011)	 vera	 ólíka	 framangreindri	

nálgun	 að	 því	 leyti	 að	 hún	 beinist	 að	 trú	 einstaklinga	 á	 eigin	 sjálfstjórnun.	 Trú	
einstaklinga	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 virðist	 hafa	 mikil	 áhrif	 á	 árangur	 og	 halda	 sumir	

fræðimenn	því	 fram	að	hún	hafi	meira	 forspárgildi	um	árangur	en	sjálfstjórnunin	sem	

slík	(Averill,	1973;	Burger,	1989;	Skinner,	1996).	Þessi	skilgreining	á	sjálfstjórnun	á	rætur	
sínar	 að	 rekja	 til	 að	minnsta	 kosti	 fjögurra	 kenninga:	 kenningarinnar	 um	 stjórnrót	 (e.	

locus	of	control),	eignunarkenningunnarinnar	(e.	attribution	theory),	lærðs	hjálparleysis	

(e.	 learned	 helplessness)	 og	 kenningarinnar	 um	 trú	 á	 eigin	 getu	 (e.	 self	 efficacy)	
(Skinner,	1996;	Skinner	o.fl.,	1998).	

Stjórnrót	 felst	 í	 því	 hvort	 einstaklingur	 telji	 afleiðingar	hegðunar	 sinnar	 vera	undir	

honum	 sjálfum	 komnar	 (innri	 stjórnrót,	 e.	 internal	 control),	 eða	 vegna	 ytri	 þátta,	 til	

dæmis	heppni	eða	örlaga	(ytri	stjórnrót,	e.	external	control).	Rotter	 (1990,	1996)	taldi	
stjórnrót	einstaklinga	gefa	 góða	 sýn	á	það	hvort	 fólk	 tæki	 ábyrgð	á	hegðun	 sinni	 eða	
ekki.	Þeir	einstaklingar	sem	byggju	yfir	innri	stjórnrót	tækju	frekar	ábyrgð	á	lífi	sínu	en	
þeir	sem	hefðu	ytri	stjórnrót	kenndu	öðrum	þáttum	um.			

Weiner	(1985)	setti	 fram	eignunarkenninguna	eftir	að	kenningin	um	stjórnrót	kom	

fram.	 Eignunarkenningin	 vísar	 til	 þess	 skýringarstíls	 sem	 fólk	 gefur	 hegðun	 sinni	 og	

annarra.	Hann	hélt	því	 fram	að	stjórnun	væri	ekki	aðeins	komin	til	vegna	 innri	og	ytri	
skýringa	 heldur	 skiptu	 fleiri	 þættir	 máli.	 Fólk	 leitaði	 skýringa	 þegar	 óvæntir	 eða	
neikvæðir	 atburðir	 ættu	 sér	 stað.	 Hverju	 hegðunin	 væri	 eignuð	 sagði	Weiner	 (1985)	

ráðast	 af	 þremur	 víddum;	 (a)	 innri	 eða	 ytri	 þáttum,	 (b)	 stöðugum	 eða	 óstöðugum	

ástæðum	 og	 (c)	 hvort	 einstaklingur	 teldi	 sig	 geta	 stýrt	 aðstæðunum	 eða	 hvort	 hann	
teldi	þær	vera	utan	stjórnar	hans.	Skýringarstíllinn	getur	þá	ýmist	verið	 jákvæður	eða	

neikvæður.	 Sá	 sem	 hefur	 neikvæðan	 skýringarstíl	 á	 óhöppum	 eða	 neikvæðum	

atburðum	 telur	 þá	 stafa	 vegna	 innri	 þátta,	 að	 þeir	 séu	 stöðugir	 og	 ekki	 undir	 hans	
stjórn.	Sá	sem	hefur	jákvæðan	skýringarstíl	telur	ástæðuna	aftur	á	móti	koma	til	vegna	

																																																								

	

	

	

1	,,In	general,	perceived	control	refers	to	a	whole	set	of	beliefs	about	how	effective	the	self	can	
be	in	producting	desired	and	preventing	undisired	outcomes“	(Skinner	o.fl.,	1998,	bls.	2).		
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ytri	þátta,	að	orsakirnar	 séu	óstöðugar	og	geti	 verið	undir	hans	 stjórn	 (Weiner,	1985,	

2010).		

Kenningin	um	lært	hjálparleysi	var	sett	fram	af	Seligman	árið	1975.	Upphaflega	fólst	
hún	í	því	að	lært	hjálparleysi	kæmi	fram	þegar	viðkomandi,	hvort	sem	um	ræðir	mann	

eða	 dýr,	 upplifir	 neikvæðar	 aðstæður	 í	 langan	 tíma	 sem	 hann	 hefur	 ekki	 stjórn	 á.	 Í	

kjölfarið	 reynir	 sá	 sem	upplifir	 lært	hjálparleysi	 ekki	 að	 takast	 á	 við	þá	erfiðleika	 sem	
upp	 koma	 þar	 sem	 hann	 telur	 sig	 ekki	 geta	 leyst	 vandann.	 Seinna	 bætti	 Seligman	

kenninguna	ásamt	Abramson	og	Teasdale	 (1978)	þar	sem	þeir	 sögðu	 lært	hjálparleysi	

einnig	 geta	 orsakast	 af	 neikvæðum	 skýringarstíl.	 Þannig	 getur	 það	 leitt	 til	 lærðs	

hjálparleysis	þegar	einstaklingar	telja	neikvæða	atburði	orsakast	vegna	innri,	óstöðugra	
þátta	sem	þeir	hafa	ekki	stjórn	á.			

Á	svipuðum	tíma	og	kenningin	um	lært	hjálparleysi	kom	fram	setti	Bandura	(1977)	

fram	 kenningu	 sína	 um	 trú	 á	 eigin	 getu.	 Þar	 gerði	 hann	 greinarmun	 á	 því	 hvers	
einstaklingur	væntir	um	hver	niðurstaðan	verði	(e.	outcome	expectancy)	og	væntingar	
hans	 um	 hvort	 hann	 ráði	 við	 verkefnið	 til	 að	 ná	 tiltækum	 niðurstöðum	 (e.	 efficacy	

expectancy).	 Fyrra	 hugtakið	 vísar	 til	 þeirra	 væntinga	 að	 ákveðin	 hegðun	 leiði	 til	
tiltekinna	afleiðinga.	Seinna	hugtakið	vísar	til	þess	að	einstaklingur	geti	framkvæmt	þá	
hegðun.	Þessar	væntingar	þurfa	því	ekki	alltaf	að	fara	saman.	Ef	einstaklingur	hefur	ekki	

trú	á	því	að	hann	geti	framkvæmt	hegðunina	á	hún	sér	ekki	stað,	þrátt	fyrir	að	hann	viti	
að	hegðunin	hafi	þær	afleiðingar	sem	hann	væntir	(Bandura,	1997).		

Með	hliðsjón	af	þessum	kenningunum	má	sjá	að	einstaklingur	sem	hefur	litla	trú	á	

eigin	sjálfstjórnun	er	líklegri	til	að	sýna	lært	hjálparleysi	vegna	neikvæðs	skýringarstíls.	

Hann	gæti	ráðist	í	of	erfið	verkefni	og	útskýrt	neikvæðar	afleiðingar	með	því	að	vísa	til	
innri,	stöðugra	þátta	og	að	hann	hafi	ekki	stjórn	á	aðstæðunum	og	gefst	gjarnan	upp.	Sá	

sem	hefur	mikla	 trú	á	eigin	 sjálfstjórnun	er	aftur	á	móti	 jákvæður	 í	 garð	verkefnisins,	

setur	sér	raunhæf	og	góð	markmið,	leitar	sér	aðstoðar	ef	á	þarf	að	halda	og	nær	þar	að	
leiðandi	betri	árangri	(Skinner,	1995).		

Mælingar	 á	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 (e.	 perceived	 control)	 eru	 ýmsar	 (Skinner	 og	

Zimmer-Gembeck,	 2011).	 Hér	 á	 landi	 hefur	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 notað	 mælingu	
undir	 heitinu	 ,,perceived	 control”	 (Sigrún	Aðalbjarnardóttir	 og	 Fjölvar	Darri	 Rafnsson,	

2002).	 Sú	mæling	 gekk	 fyrst	 undir	 heitinu	 ,,mastery”	 eða	 ,,sense	 of	mastery”	 (Ilfeld,	

1978;	 Perlin,	 Menaghan,	 Lieberman	 og	 Mullan	 1981;	 Rúnar	 Vilhjálmsson,	 Guðrún	
Kristjánsdóttir	og	Eydís	K.	Sveinbjarnardóttir,	1998)	en	síðar	undir	hugtakinu	,,perceived	
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control”	 (Balsis,	 Segall,	 Mahon,	 Chipperfield	 og	 Dunn,	 2001;	 Leach,	 Christensen,	

Mckinnon,	Windsor	og	Butterworth,	2008;	Wanberg,	1997).	

	

2.1.2 Mikilvægi	sjálfstjórnunar	

Geta	til	sjálfstjórnunar	er	mikilvæg	fyrir	félagslegan,	líkamlegan	og	sálfræðilegan	þroska	

einstaklinga.	 Einkum	á	unglingsárunum	þegar	 aukin	 ábyrgð	er	 sett	 á	 ungmennin,	 þau	

öðlast	meira	 sjálfræði	og	eftirlit	minnkar.	 Sú	hegðun	 sem	unglingar	 temja	 sér	 á	þeim	
árum	getur	því	haft	afdrifaríkari	afleiðingar	en	þegar	þau	eru	yngri	(Lerner	og	Steinberg,	

2009;	Steinunn	Gestsdóttir,	2012).		

Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	 góð	 sjálfstjórnun	 (e.	 self-regulation)	 og	 trú	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	 (e.	perceived	control)	getur	dregið	úr	áhættuhegðun.	 Í	 langtímarannsókn	

Sigrúnar	 Aðalbjarnardóttur	 sem	 þessi	 rannsókn	 er	 hluti	 af	 komu	 fram	 tengsl	 og							

forspá	 milli	 sjálfstjórnunar	 (e.	 perceived	 control)	 og	 vímuefnanotkunar	 (Sigrún	

Aðalbjarnardóttir	og	Fjölvar	Darri	Rafnsson,	2002).	Niðurstöður	sýndu	að	þau	ungmenni	
sem	höfðu	meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	voru	ólíklegri	til	að	hafa	prófað	

að	drekka	og	reykja	á	þeim	aldri	heldur	en	þau	ungmenni	sem	höfðu	minni	trú	á	eigin	

sjálfstjórnun.	Þegar	litið	var	fram	í	tímann	kom	fram	að	14	ára	stúlkur	sem	greindu	frá	

meiri	trú	á	sjálfstjórnun	sinni	væru	ólíklegri	til	að	reykja	daglega	við	17	ára	aldur.	Einnig	
voru	þær	stúlkur	ólíklegri	til	að	hafa	prófað	ólögleg	fíkniefni	17	ára	gamlar.	Aftur	á	móti	

spáði	trú	drengja	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	hvorki	fyrir	um	reykingar	þeirra	

né	neyslu	ólöglegra	fíkniefna.	Trú	stúlkna	og	pilta	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	
spáði	 ekki	 fyrir	 um	áfengisneyslu	þeirra	þegar	þau	 voru	orðin	17	 ára.	Niðurstöðurnar	

komu	fram	þrátt	fyrir	að	tekið	værir	tillit	til	 fjölskyldugerðar,	félags-	og	efnahagsstöðu	

foreldra	 og	 kyniferðis	 ungmennanna	 (Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 og	 Fjölvar	 Darri	
Rafnsson,	2002).	Niðurstöður	úr	bandarískri	rannsókn	Quinn	og	Fromme	(2010)	sýndu	

aftur	 á	 móti	 að	 sjálfstjórnun	 (e.	 self-regulation)	 hefði	 verndandi	 áhrif	 gegn	 mikilli	

drykkju	 ungmenna	 og	 óábyrgu	 kynlífi.	 Þátttakendur	 voru	 1136	 ungmenni	 sem	 höfðu	
nýlega	náð	lögaldri	til	að	kaupa	áfengi	og	fara	inn	á	skemmtistaði	í	Bandaríkjunum	(21	

árs).	 Sjálfstjórnun	 virtist	 vera	 sérstaklega	 mikilvæg	 þeim	 ungmennum	 sem	 höfðu	

greiðan	 aðgang	 að	 áfengi	 og	 tækifæri	 til	 óábyrgs	 kynlífs.	 Þá	 sýndi	 rannsókn	 Vohs	 og	
Faber	 (2007)	 á	 háskólanemum	 í	 Kanada	 og	 Bandaríkjunum	 að	meiri	 sjálfstjórnun	 (e.	

self-regulation)	 leiddi	 til	 þess	 að	 þau	 fóru	 betur	 með	 fé.	 Í	 rannsókn	 Rúnars	

Vilhjálmssonar,	Guðrúnar	Kristjánsdóttur	og	Eydísar	K.	Sveinbjarnardóttur	 (1998)	kom	
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fram	að	fólk	sem	hafði	litla	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	(e.	low	sense	of	mastery)	var	líklegra	
til	að	hafa	sjálfsmorðshugsanir.		

Rannsóknir	 hafa	 einnig	 sýnt	 að	 sjálfstjórnun	 skiptir	 miklu	 um	 velgengni	 í	 námi	
(Zimmerman,	 2002,	 2008).	 Niðurstöður	 rannsóknar	 Steinunnar	 Gestsdóttur	 og	 Freyju	

Birgisdóttur	 (2010)	 bentu	 til	 að	 jákvætt	 samband	 sé	 á	 milli	 sjálfstjórnunar	 og	 læsis	

barna	 á	 fyrstu	 grunnskólaárunum.	 Lagt	 var	 mat	 á	 sjálfstjórnun	 með	 beinni	 mælingu	
rannsakenda	 sem	og	með	matslista	 frá	kennurum.	Önnur	 innlend	 rannsókn	Elsu	 Lyng	

Magnúsdóttur,	 Steinunnar	 Gestsdóttur	 og	 Kristjáns	 Ketills	 Stefánssonar	 (2013)	 sýndi	

tengsl	á	milli	hvatningar	í	skólastarfi	og	trúar	ungmenna	á	eigin	getu	til	sjálfstjórnunar	í	

námi	 (e.	 self-efficacy	 for	 self-regulated	 learning).	 Spurningalisti	 var	 lagður	 fyrir	 539	

ungmenni	 í	 9.	 bekk	 þar	 sem	 skólatengd	 hvatning	 var	 skoðuð,	 bæði	 hvatning	 frá	

skólanum	almennt	og	frá	kennurum,	og	trú	ungmennanna	á	eigin	getu	til	sjálfstjórnunar	

í	námi.	Niðurstöður	sýndu	að	þau	ungmenni	sem	töldu	sig	fá	hvatningu	höfðu	meiri	trú	
á	eigin	getu	til	sjálfstjórnunar	í	námi.	Þau	tengsl	voru	sterkari	meðal	stúlkna	en	drengja.		

Niðurstöður	 rannsóknar	 Alexanders,	 Entwisle	 og	 Dauber	 (1993)	 sýndu	 að	

sjálfstjórnun	barna	í	kennslustundum	í	fyrsta	bekk	spáði	fyrir	námsgengi	þeirra	fjórum	
árum	síðar.	Rannsókn	Perry	og	 félaga	 (2005)	 sýndi	 svo	að	þau	ungmenni	 sem	bjuggu	
yfir	góðri	trú	á	eigin	getu	til	sjálfstjórnunar	í	námi	(e.	perceived	academic	control)	sýndu	

betri	námsárangur	yfir	þriggja	ára	tímabil.	Þau	voru	jafnframt	ólíklegri	til	að	segja	sig	úr	
áföngum	(e.	withdraw)	eða	hætta	í	háskólanum	en	þau	ungmenni	sem	voru	með	slaka	
trú	á	eigin	getu	til	sjálfstjórnunar	í	námi.		

Að	lokum	bentu	niðurstöður	úr	erlendri	rannsókn	til	þess	að	sjálfstjórnun	geti	gegnt	

verndandi	 hlutverki	 og	 stuðlað	 að	 betri	 námsárangri	 jafnvel	 þótt	 börn	 búi	 við	
áhættuþætti	í	umhverfi	sínu,	til	dæmis	slaka	félagsstöðu	eða	fæðingarþunglyndi	móður.	

Þau	börn	sem	metin	voru	með	betri	sjálfstjórnun	(e.	behavioral	regulation)	náðu	meiri	

árangri	 í	 fyrsta	 bekk	 grunnskóla	 en	 þau	 börn	 sem	 voru	 með	 slakari	 sjálfstjórnun	
(Sektnan,	McClelland,	Acock	og	Morrison,	2010).		

	

2.1.3 Þróun	sjálfstjórnunar		

2.1.3.1 Breytingar	á	sjálfstjórnun	

Þegar	 ungabarn	 fæðist	 treystir	 það	 algjörlega	 á	 umönnunaraðila	 til	 að	 uppfylla	 þarfir	

sínar.	Til	að	byrja	með	er	það	hlutverk	foreldra	að	veita	barni	sínu	allt	sem	það	þarf	en	

smám	 saman	 lærir	 barnið	 að	 lifa	 sjálfstæðu	 lífi	 og	 hafa	 stjórn	 á	 tilfinningum	 sínum,	
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hugsun	 og	 hegðun.	 Á	 fyrstu	 vikum	 og	mánuðum	 í	 lífi	 barnsins	 lærir	 það	 að	 ákveðin	

hegðun	 vekur	 ákveðin	 viðbrögð.	 Til	 dæmis	þegar	barn	 grætur	 kemur	 foreldri	 þess	og	

huggar	það.	Smám	saman	fer	barnið	að	öðlast	einhverja	stjórn	og	getur	til	dæmis	látið	
sér	líða	betur	sjálft	með	því	að	setja	upp	í	sig	snuð	eða	ná	í	uppáhalds	bangsann	sinn.	

Algengt	er	að	börn	hafi	öðlast	betri	stjórnun	á	hegðun	sinni	og	tilfinningum	í	kringum	

tveggja	 til	 fimm	 ára	 aldur.	 Þá	 geta	 þau	 til	 dæmis	 haft	 stjórn	 á	 sér	 til	 að	 gera	 ekki	
eitthvað	 sem	 þau	mega	 ekki	 gera	 þótt	 þau	 langi	 til	 þess	 (Shonkoff	 og	 Phillips,	 2000;	

Skinner	og	Zimmer-Gembeck,	2011).	

Í	byrjun	grunnskóla	er	gerð	töluverð	krafa	til	barnanna	um	sjálfstjórnun.	Sum	börn	

hafa	mikla	trú	á	sjálfum	sér	á	meðan	önnur	fara	strax	að	forðast	verkefni	sem	krefjast	

meiri	 getu.	 Sjálfstjórnun	 barna	 heldur	 áfram	 að	 taka	 framförum	 allan	 grunnskóla-

aldurinn.	 Mikilvægt	 er	 að	 grípa	 strax	 inn	 ef	 börn	 sýna	 slaka	 sjálfstjórnun	 í	 byrjun	

grunnskóla	 til	 að	 koma	 í	 veg	 fyrir	 neikvæða	 þróun	 (Steinunn	 Gestsdóttir,	 2012).	 Á	
þessum	árum	batnar	rökhugsun	barna	yfirleitt	og	þau	geta	leyst	vandamál	og	þrautir	í	
huganum.	 Barnið	 þarf	 þá	 ekki	 lengur	 að	 framkvæma	 verkefnið	 til	 að	 leysa	 það.	 Alla	

jafna	hefur	sex	ára	barn	meiri	þolinmæði	í	verkefnum	og	leik	en	áður	og	getur	tekið	þátt	
í	ýmsum	leikjum	sem	krefjast	sjálfstjórnunar,	til	dæmis	stoppdans	(Shonkoff	og	Phillips,	
2000).		

Á	unglingsárunum	verða	áfram	miklar	þroskaframfarir	í	rökhugsun.	Ungmennin	geta	

lagt	mat	á	fyrri	reynslu	og	þekkingu	á	hæfni	sinni	(Skinner,	2011).	Sum	ungmenni	geta	
þá	 talið	að	 fyrri	árangur	sé	 til	kominn	vegna	ytri	þátta,	 líkt	og	heppni	eða	vegna	þess	

hve	auðvelt	verkefnið	var,	á	meðan	önnur	ungmenni	horfa	til	 innri	þátta	(Shonkoff	og	

Phillips,	2000).		Á	þessum	árum	öðlast	ungmennin	einnig	meðvitaða	sjálfstjórnun.	Hún	
gerir	þeim	meðal	annars	kleift	að	setja	sér	markmið	og	forgangsraða	þeim,	leita	leiða	til	

að	ná	markmiðum	sínum	sem	og	bregðast	við	ef	áætlun	breytist	(Steinunn	Gestsdóttir,	
2012;	Steinunn	Gestsdóttir	og	Lerner,	2007;	2008).		

	

2.1.3.2 Kynjamunur	í	sjálfstjórnun	

Í	 mælingum	 á	 sjálfstjórnun	 (e.	 self-regulation)	 eða	 þegar	 kennarar	 leggja	 mat	 á	

sjálfstjórnun	nemenda	sinna	hefur	ýmist	ekki	komið	fram	kynjamunur	eða	hann	hefur	
verið	stúlkum	í	vil	(sjá	yfirlit	í	McClelland,	o.fl.,	2015).	Til	dæmis	hafa	stúlkur	sýnt	meiri	

sjálfstjórnun	 í	 Bandaríkjunum	 (Wanless	 o.fl.,	 2013)	 og	 á	 Íslandi	 (Steinunn	 Gestdóttir,	

o.fl.,	 2014)	 en	 ekki	 hefur	 komið	 fram	 kynjamunur	 í	 Taiwan,	 Suður	 Kóreu	 og	 Kína	
(Wanless,	o.fl.,	2013).		



20	

Færri	 rannsóknir	 eru	 til	 þar	 sem	 kynjamunur	 um	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 er	

athugaður	 og	 þær	 sem	 fyrir	 hendi	 eru	 beinast	 frekar	 að	 mun	 hjá	 fullorðnum	

einstaklingum	 (sjá	 t.d.	 Leach	 o.fl.,	 2008;	 Specht,	 Egloff	 og	 Schumukle,	 2013).	
Niðurstöður	benda	þar	til	þess	að	karlmenn	greini	frá	meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	en	

konur.	Í	þýskri	langtímarannsókn	var	meðal	annars	athugað	hver	kynjamunurinn	væri	á	

mati	 9.484	 karla	 og	 kvenna	 á	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 (e.	 perceived	 control).	 Þær	
niðurstöður	 sýndu	 að	 karlmenn	 greindu	 frá	 meiri	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 en	 konur	

(Specht	 o.fl.,	 2013).	 Samskonar	 niðurstöður	 komu	 fram	 í	 ástralskri	 rannsókn	 þar	 sem	
karlar	greindu	frá	meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	en	konur	(Leach	o.fl.,	2008).		

	

2.1.3.3 Heilaþroski	

Þær	miklu	breytingar	sem	verða	á	sjálfstjórnun	frá	bernsku	og	fram	yfir	unglingsárin	má	

að	hluta	til	rekja	til	þroska	heilans.	Áður	var	talið	að	mannsheilinn	næði	fullum	þroska	á	

fyrstu	 árum	ævinnar	 en	þá	 nær	heilinn	 fullri	 stærð.	Með	nýrri	 tækni	 í	 rannsóknum	á	
heilastarfsemi	hefur	hins	vegar	komið	í	 ljós	að	mannsheilinn	heldur	áfram	að	þroskast	

yfir	unglingsárin	og	fram	á	byrjun	fullorðinsára	(Blakemore	og	Choudhury,	2006;	Casey	

og	 Caudle,	 2013;	 Steinberg,	 2008,	 2010).	 Rannsóknir	 á	 ferlum	 sjálfstjórnunar	 hafa	

einnig	sýnt	að	ólík	heilaferli	eiga	sér	stað	á	yngri	árum	en	á	fullorðinsárum	þótt	misjafnt	
sé	hvenær	fullum	þroska	er	náð	(Steinberg,	2010;	Steinunn	Gestsdóttir	o.fl.,	2011).		

Framheilabörkur	 (e.	prefrontal	cortex)	gegnir	mikilvægu	hlutverki	 í	 sjálfstjórnun	og	

rökhugsun	manna	þar	sem	virknin	 tengist	stjórn	á	hugsunum,	hegðun	og	tilfinningum	
(Magar,	Phillips	og	Hoise,	2010;	Steinberg,	2010;	Steinunn	Gestsdóttir,	2012).	Þrátt	fyrir	

að	mikill	þroski	eigi	sér	stað	í	framheilaberki	á	fyrstu	árum	lífsins	er	það	sá	hluti	heilans	

sem	nær	hvað	seinast	fullum	þroska.	Miklar	breytingar	verða	á	uppbyggingu	og	virkni	í	
framheilaberki	 á	 unglingsárunum	 og	 fullum	 þroska	 er	 ekki	 náð	 fyrr	 en	 á	 seinni	 hluta	

unglingsáranna	 eða	 í	 byrjun	 fullorðinsára	 (Giedd,	 2004;	Magar	 o.fl.,	 2010).	 Í	 því	 ljósi	

eiga	unglingar	oft	erfiðara	með	að	halda	aftur	af	sér	og	taka	rökrétta	ákvörðun	við	þær	
aðstæður	 sem	upp	koma	 (Blakemore	og	Choudhury,	 2006;	 Steinberg,	 2010;	 Steinunn	

Gestsdóttir,	2012).	Jafnframt	hafa	rannsóknir	á	heilastarfsemi	bent	til	þess	að	erfiðara	

geti	 verið	 að	 taka	 rökréttar	 ákvarðanir	 á	 unglingsárunum	 vegna	 óstöðugleika	 í	
tilfinningum	(Casey	og	Caudle,	2013;	Hare	o.fl.,	2008).		

Ekki	 er	 þó	 hægt	 að	 ætla	 að	 allur	 þroski	 sjálfstjórnunar	 sé	 til	 kominn	 vegna	

heilaþroska.	Steinberg	(2008)	benti	á	að	einstaklingsmunur	sé	á	sjálfstjórnun	ungmenna		
á	sama	aldri.	Fræðimenn	hafa	komið	fram	með	ólíkar	kenningar	og	deilt	um	hvort	gegni	
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mikilvægara	hlutverki,	umhverfið	eða	líffræðilegir	þættir	en	flestir	eru	þó	sammála	um	

að	samspil	beggja	þátta	eigi	sér	stað	(Bronson,	2000;	McClelland	o.fl.,	2015).		

	

2.1.3.4 Áhrif	umhverfis	

Sjálfsákvörðunarkenningin	 (e.	 self-determination	 theory)	 er	 nálgun	 þar	 sem	 leitað	 er	

meðal	annars	skýringa	á	því	hvernig	þættir	í	umhverfinu	geta	haft	áhrif	á	sjálfstjórnun.	

Samkvæmt	henni	þróast	sjálfstjórnun	við	samlögun	(e.	internalization)	sem	felst	í	því	að	
ytri	 stjórnunarferli	 verði	 að	 innri	 stjórnunarferlum	 (Deci	 og	 Ryan,	 2002).	 Til	 að	 byrja	

með	 gerir	 einstaklingur	 sér	 ekki	 grein	 fyrir	 að	 tengsl	 séu	 á	 milli	 hegðunar	 hans	 og	

afleiðingar	hennar.	Þegar	þeim	þroska	hefur	verið	náð	má	greina	 fjögur	þrep	eftir	því	

hversu	 mikið	 sjálfræði	 kemur	 fram	 í	 hegðun	 einstaklingsins.	 Fyrsta	 þrepið	 er	 ytri	

stjórnun	 (e.	external	 regulation).	Hér	 ræðst	hegðun	algjörlega	af	 ytri	þáttum	svo	 sem	

umbun	eða	af	hræðslu	við	að	vera	refsað.	Annað	þrep	ytri	hvata	er	innvörpuð	stjórnun	

(e.	 introjected	 regulation).	 Sú	 hegðun	 sem	 á	 sér	 stað	 hér	 ræðst	 að	 hluta	 til	 af	 innri	
þáttum,	til	dæmis	að	verða	sér	ekki	til	skammar.	Þriðja	þrepið	er	samsömuð	stjórnun	(e.	
regulation	 through	 identification).	 Hér	 er	 hegðunin	 farin	 að	 þjóna	 persónulegum	

tilgangi	 fyrir	einstaklinginn	sjálfan.	Hún	getur	verið	 í	 samræmi	við	markmið	hans	þótt	

hún	sé	ekki	að	öllu	leyti	sjálfráð.	Þetta	skref	er	mikilvægt	til	að	einstaklingur	þrói	með	
sér	sjálfstjórnun.	Fjórða	þrepið	er	svo	samlöguð	stjórnun	(e.	integrated	regulation).	Hér	

er	 hegðun	 í	 samræmi	 við	 markmið	 og	 gildi	 einstaklingsins	 en	 hefur	 þó	 einhvern	

utanaðkomandi	ávinning.	 Eftir	þessum	 fjórum	þrepum	er	 loks	hegðun	 sem	á	 sér	 stað	
einungis	 út	 frá	 sjálfræði	 (e.	 autonomy)	 einstaklingsins	 og	 vegna	 innri	 stjórnunar	 (e.	

intrinsic	motivaion)	 (Deci	og	Ryan,	2002).	Þannig	getur	utanaðkomandi	hvatning	orðið	

að	innri	áhugahvöt	með	tímanum.	Lestur	er	dæmi	um	áhugahvöt	sem	þarf	gjarnan	ytri	
hvatningu	til	að	byrja	með	svo	að	samlögun	eigi	sér	stað.	Barn	sem	er	að	byrja	að	læra	

að	lesa	hefur	kannski	ekki	mikla	ánægju	af	því	en	um	leið	og	færnin	er	orðin	meiri	getur	

barnið	 farið	að	 lesa	 sér	 til	 ánægju.	Að	 taka	 til	 í	herberginu	sínu	er	annað	dæmi.	Barn	
áttar	sig	ekki	endilega	á	ávinningnum	af	því	að	hafa	snyrtilegt	inni	hjá	sér.	Með	því	að	

fylgja	leiðbeiningum	og	hafa	fínt	getur	barnið	aftur	á	móti	áttað	sig	á	því	hversu	auðvelt	

er	 að	 finna	 hlutina	 sína.	 Á	 endanum	 getur	 hegðunin	 stjórnast	 af	 innri	 áhugahvöt	 og	
barnið	 fundið	 löngun	 til	 þess	 sjálft	 að	 taka	 til.	 Smám	 saman	 verður	 hegðunin	

framkvæmd	 vegna	 sjálfræðis	 en	 til	 að	 sú	 grunnþörf	 leiði	 til	 samlögunar	 þarf	

einstaklingnum	að	finnast	hann	hafa	val	um	hegðun	sína	(Cameron,	2005;	Deci	og	Ryan,	
2002;	Grolnick	og	Farkas,	2002).		
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Til	að	samlögun	geti	átt	sér	stað	þarf	að	uppfylla	þrjár	sálfræðilegar	grunnþarfir.	Sú	

fyrsta	 er	 að	 upplifa	 eigin	 hæfni	 (e.	 competence)	 í	 umhverfi	 sínu.	 Önnur	 þörfin	 er	

félagstengsl	 (e.	 relatedness),	 sem	 er	 sú	 þörf	 að	 upplifa	 nánd	 og	 tengjast	 öðrum	 í	
umhverfinu.	Þriðja	þörfin	er	sjálfræði,	sem	vísar	til	þess	að	hegðun	sé	framkvæmd	út	frá	

eigin	 sjálfi,	 eða	 vegna	 innri	 áhugahvata.	 Til	 að	 barn	 upplifi	 hæfni	 er	 mikilvægt	 að	

umhverfið	gefi	tækifæri	og	styðji	við	þá	hæfni	sem	þegar	er	þegar	til	staðar.	Með	því	að	
setja	börnum	skýrar	reglur	og	mörk	sem	þau	geta	fylgt	eftir	átta	þau	sig	yfirleitt	smám	

saman	á	því	hvernig	hegðun	þeirra	tengist	útkomunni.	Ólíklegt	er	að	samlögun	eigi	sér	

stað	 ef	 einstaklingur	 telur	 sig	 ekki	 hæfan	 til	 að	 framkvæma	 hegðunina.	 Með	

félagstengslum	 geta	 þeir	 sem	 standa	 einstaklingum	 næst	 gegnt	 hlutverki	 samlögunar	

með	því	að	hafa	áhrif	á	hvaða	hegðun	byggist	á	innri	stjórnunarferlum.	Hvert	gildismat	

barns	verður	mótast	að	miklu	 leyti	út	 frá	 félagslegu	umhverfi	og	hefur	þannig	áhrif	 á	

hvaða	 hegðun	 barnið	 telur	 vera	 í	 samræmi	 við	 sitt	 eigið	 sjálf	 (Deci	 og	 Ryan,	 2002).	
Umhverfið	 getur	 því	 haft	 áhrif	 á	 þróun	 sjálfstjórnunar	 með	 því	 að	 tryggja	 að	
grunnþarfirnar	 séu	 uppfylltar.	 Eins	 geta	 þeir	 sem	 umgangast	 barnið	 ýtt	 undir	 ferli	
samlögunar	með	utanaðkomandi	hvatningu.		

Í	 rannsóknum	 á	 áhrifum	 umhverfis	 á	 sjálfstjórnun	 hefur	 gjarnan	 verið	 litið	 til	

skólans.	Meðal	annars	hefur	komið	 fram	að	hægt	sé	að	efla	 sjálfstjórnunarfærni	með	

þjálfun	í	leik-	og	grunnskólum.	Sú	þjálfun	hentar	sérstaklega	fyrir	börn	sem	bjuggu	áður	
yfir	slakri	sjálfstjórnunarfærni	(Connor	o.fl.,	2010;	Tominey	og	McClelland,	2011).			

	

2.1.4 Tengsl	streitu	og	lundernis	á	sjálfstjórnun	

Ýmsir	 þættir	 geta	haft	 áhrif	 á	 sjálfstjórnun,	 bæði	 hver	hún	er	 hverju	 sinni	 og	hvernig	

hún	þróast.	Streita	(e.	stress)	og	lunderni	(e.	temperament)	eru	dæmi	um	tvo	þætti	sem	
hafa	áhrif	á	sjálfstjórnun.	

Streita	er	skilgreind	sem	ósjálfráðar	breytingar	bæði	í	líkama	og	heilastarfsemi	sem	

verða	 vegna	 ógnar	 á	 líkamlega	 eða	 andlega	 heilsu	 (Selye,	 1973,	 1976).	 Rannsóknir	
benda	 til	 þess	 að	 mótlæti	 snemma	 á	 ævinni	 dragi	 úr	 sjálfstjórnun	 vegna	 streitu	

hormóna	 (Blair	og	Raver,	 2012).	Umhverfi	 ungabarna	og	 tengslamyndun	 skiptir	miklu	

máli	 fyrir	 heilaþroska	 og	 eru	 ungabörn	 sérstaklega	 viðkvæm	 fyrir	 streituvaldandi	
umhverfi	 (Schatz,	 Smith,	 Borkowiski,	Whitman	 og	 Keogh,	 2008;	 Shonkoff	 og	 Phillips,	

2000;	Van	Der	Kolk	og	Fisler,	1994).	Streita	getur	einnig	haft	áhrif	á	þá	sjálfstjórnun	sem	

þegar	er	til	staðar	hjá	einstaklingi	þegar	fólk	er	undir	miklu	álagi,	hún	getur	jafnvel	tekið	
yfir	og	komið	í	veg	fyrir	þá	hæfni	sem	er	til	staðar	(Shonkoff	og	Phillips,	2000).		
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Við	 streitufullar	 aðstæður	 er	mikilvægt	 að	 sjálfstjórnun	 sé	 góð.	 Einstaklingur	 sem	

hefur	 góða	 sjálfstjórnun	 getur	 betur	 tekist	 á	 við	 þær	 streituvaldandi	 aðstæður	 sem	

verða	í	umhverfi	hans.	Hann	hefur	trú	á	því	að	hann	ráði	við	aðstæðurnar	og	leitar	sér	
hjálpar	ef	á	þarf	að	halda.	Sá	 sem	býr	yfir	 slakri	 sjálfstjórnun	gæti	hins	vegar	 talið	að	

aðstæðurnar	væru	ekki	undir	hans	stjórn	og	að	það	sé	ekki	 í	hans	stöðu	að	gera	þær	

betri	 (Compas,	 Banes,	 Malcarne	 og	 Worsham,	 1991;	 Skinner	 og	 Zimmer-Gembeck,	
2011).	

Lunderni	 er	 annað	 hugtak	 sem	 kemur	 gjarnan	 upp	 í	 tengslum	 við	 sjálfstjórnun.	

Lunderni	 barns	 virðist	 hafa	 áhrif	 á	 þróun	 sjálfstjórnunar	 (Shonkoff	 og	 Phillips,	 2000).	

Lunderni	er	skilgreint	sem	eðlislægur	einstaklingsmunur	á	viðbrögðum	og	sjálfstjórnun	

(e.	self-regulation)	(Rothbart	og	Ahadi,	1994).	Sjálfstjórnun	og	þá	sérstaklega	viljastýrð	
sjálfstjórnun	(e.	effortful	control)	er	mikilvæg	fyrir	þá	sem	hafa	erfitt	lunderni.	Hún	gerir	

einstaklingum	kleift	að	halda	aftur	af	ákveðinni	hegðun	og	sýna	þess	í	stað	hegðun	sem	
er	viðeigandi	í	umhverfinu	hverju	sinni.	Hver	sjálfstjórnun	er	hefur	þar	af	leiðandi	áhrif	á	
hvernig	 lunderni	 kemur	 fram	 hjá	 hverjum	 og	 einum	 (Eisenberg,	 Eggum,	 Sallquist	 og	
Edwards,	2010;	Rothbart	og	Bates,	2006).			

	

2.2 Uppeldisaðferðir	foreldra	
Uppeldi	 og	 uppeldisaðferðir	 foreldra	 hafa	 lengi	 verið	 eitt	 veigamesta	 rannsóknarsvið	

innan	 þroskarannsókna	 (Steinberg,	 2001).	 Straumar	 og	 stefnur	 hafa	 breyst	 í	 gegnum	
tíðina	 og	 er	 uppeldi	 nú	 til	 dags	 ólíkt	 því	 sem	 áður	 tíðkaðist	 þar	 sem	 harður	 agi	 var	

ríkjandi.	 Ísland	 er	 þar	 ekki	 undanskilið.	 Árið	 1746	 birtist	 uppeldisstefna	 undir	 heitinu	

Tilskipan	 um	 húsagann	 á	 Íslandi	 þar	 sem	 lögð	 var	 áhersla	 á	 líkamlega	 refsingu	 og	

andlega	ögun.	Hugmyndir	fólks	um	uppeldi	á	þeim	tíma	virðast	hafa	farið	eftir	þessari	

uppeldisstefnu.	Húsbóndinn	var	oft	yfirmaður	heimilisins	og	var	það	hans	hlutverk	að	
framfylgja	stefnunni.	Það	var	ekki	 fyrr	en	á	síðari	hluta	19.	aldar	að	hugarfarsbreyting	

varð	hér	á	 landi	um	uppeldi	barna	þar	sem	dregið	var	úr	refsingum	og	börn	fengu	að	

njóta	þess	að	vera	börn.	Árið	1932	komu	svo	fyrstu	barnaverndarlögin	á	Íslandi	(Jónína	
Einarsdóttir,	Sesselja	Th.	Ólafsdóttir	og	Geir	Gunnlaugsson,	2004;	Sigurður	J.	Grétarsson	

og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1993).		

Umræður	um	breyttar	 áherslur	 í	 uppeldi	 fóru	þó	 fyrr	 af	 stað	víða	 í	 Evrópu	og	um	

aldamótin	 1700	 höfðu	 ýmsar	 hugmyndir	 sprottið	 upp.	 Þá	 voru	 tveir	 fræðimenn	
sérstaklega	 áberandi,	 John	 Locke	 (1632-1704)	 og	 Jean-Jacques	 Rousseau	 (1712-1778)	
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sem	báðir	komu	með	ný	viðhorf	til	uppeldis.	Rousseau	hélt	því	fram	að	börn	fæddust	í	

eðli	 sínu	 góð	 en	 Locke	 sagði	 þau	 fæðast	 sem	óskrifað	 blað.	 Báðir	 voru	 á	 því	máli	 að	

aðrar	 leiðir	 ætti	 að	 nota	 við	 uppeldi	 en	 líkamlegar	 refsingar	 (Locke,	 1693/1989;	
Rousseau,	1762/1991;	Sigurður	J.	Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1993).	

Locke	(1693/1989)	lagði	mikla	áherslu	á	umhverfið	og	hlutverk	foreldra.	Líkt	og	kom	

fram	að	ofan	sagði	hann	börn	fæðast	sem	óskrifað	blað	og	hlutverk	uppalenda	væri	að	
vera	kennarar	barnsins	og	ýta	undir	þroska	þess.	Þá	kennslu	átti	að	hefja	skömmu	eftir	

fæðingu.	Í	uppeldi	átti	gagnkvæm	virðing	að	ríkja	á	milli	foreldra	og	barns	þar	sem	barni	

væri	leiðbeint	á	rétta	braut.	Þannig	væri	hægt	að	sleppa	allri	hörku	í	uppeldinu	(Locke,	
1693/1989;	Sigurður	J.	Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	1993).		

Rousseau	 (1762/1991)	 hélt	 því	 fram	 að	 börn	 fæddust	 góð	 og	 sagði	 menninguna	

spilla	 þeim.	 Ólíkt	 Locke	 taldi	 hann	 að	 börn	 væru	 ekki	 tilbúin	 í	 skipulagða	 kennslu	

snemma	á	þroskaferlinu.	Hann	sagði	börn	ekki	hafa	þroska	til	að	skilja	orsakasambandið	
á	milli	hegðunar	og	afleiðinga	hennar.	Áður	en	þeim	þroska	væri	náð	væri	ekki	hægt	að	
hefja	kennslu.	Þess	 í	stað	átti	barn	að	hafa	tækifæri	og	frelsi	til	að	uppgötva	umhverfi	

sitt	 og	þroskast	 að	mestu	óáreitt.	 Þannig	myndi	 það	 læra	 í	 gegnum	 reynslu	og	 verða	
sjálfstæðara	gagnvart	umhverfinu	og	öðrum.	Þá	lagði	Rousseau	einnig	áherslu	á	að	börn	
væru	ekki	litlir	fullorðnir	einstaklingar	og	því	ætti	að	leyfa	þeim	að	vera	börn,	njóta	þess	

og	þroskast	í	frelsi.	Foreldrar	áttu	ekki	að	beita	refsingum	heldur	var	þeirra	hlutverk	að	
leiðbeina	 barni	 og	 koma	 í	 veg	 fyrir	 óhöpp.	 Samkvæmt	 Rousseau	 gat	 kennsla	 hafist	 í	
kringum	12	ára	aldur	barnsins.	Mikilvægt	var	að	öll	kennsla	tæki	mið	af	þroska	barnsins	

hverju	sinni	(Rousseau,	1762/1991;	Sigurður	J.	Grétarsson	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	
1993;	Símon	Jóh.	Ágústsson,	1963).	

	

2.2.1 Uppeldishættir	foreldra	

Margar	kenningar	hafa	verið	settar	fram	og	rannsóknir	gerðar	á		uppeldi	síðan	Locke	og	

Rousseau	settu	fram	breytt	sjónarmið	um	uppeldi.	Kenning	Diönu	Baumrind	(1971)	er	
ein	 sú	 þekktasta	 innan	 rannsókna	 á	 uppeldisaðferðum.	 Fyrstu	 rannsóknir	 hennar	

byggðust	 á	 viðtölum	 við	 foreldra	 og	 vettvangsathugunum	 á	 heimilum	 þeirra.	 Hún	

athugaði	 einkum	 fjóra	 þætti	 í	 uppeldisaðferðum	 foreldra;	 (a)	 hvernig	 foreldrar	
stjórnuðu	börnum	sínum,	(b)	hvaða	kröfur	þeir	gerðu	til	þroska	þeirra;	tilfinningalega,	

vitsmunalega	 og	 félagslega,	 (c)	 hvort	 hvatning	 og	 hlýja	 einkenndi	 samskiptin	 og	 (d)	

hvernig	skýringar	voru	gefnar	í	þeim	samskiptum	sem	foreldrar	áttu	við	börn	sín.		Í	ljósi	
fyrstu	athuguana	sinna	skipti	Braumrid	uppeldisháttum	foreldra	í	þrjá	flokka;	eftirlátar	
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uppeldisaðferðir	(e.	permissive),	skipandi	uppeldisaðferðir	(e.	authoritarian)	og	leiðandi	

uppeldisaðferðir	 (e.	 authoritative)	 (Baumrind,	 1971,	 1991;	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir,	

1990).	Seinna	bættu	svo	Maccoby	og	Martin	(1983)	við	fjórða	flokknum,	afskiptaleysi	í	
uppeldi	(e.	rejective-neglecting).	Þessi	fjórskipting	hefur	verið	áberandi	í	rannsóknum	á	

uppeldisháttum	foreldra	og	verður	athyglinni	hér	beint	að	henni.	

Eftirlátir	foreldrar	sýna	börnum	sínum	hlýju	og	bregðast	vel	við	hugmyndum	þeirra.	
Aftur	 á	móti	 eru	 þeir	 undanlátssamir	 og	 setja	 þeir	 börnum	 sínum	 ekki	 skýr	mörk	 og	

forðast	beina	árekstra.	Þannig	leyfa	þeir	börnum	sínum	að	ráða	ferðinni	að	mestu	leyti	

sjálf.	 Skipandi	 foreldrar	 sækjast	eftir	því	að	 stjórna	og	móta	hegðun	barna	sinna	með	

ströngum	reglum.		Útskýringar	eru	sjaldan	gefnar	fyrir	settum	reglum	og	eru	refsingar	

notaðar	 fari	 barnið	 ekki	 eftir	 skipunum	 foreldra	 sinna.	 Þá	 sýna	 skipandi	 foreldrar	

börnum	sínum	litla	uppörvun	og	hlýju.	Afskiptalausir	foreldrar	setja	börnum	sínum	lítil	

mörk	 og	 ala	 börn	 sín	 upp	 í	 hálfgerðu	 stjórnleysi.	 Börn	 sem	 búa	 við	 þessa	 tegund	
uppeldis	fá	jafnframt	lítinn	stuðning	frá	foreldrum	sínum;	foreldrarnir	bregðast	ekki	við	
hugmyndum	 þeirra.	 Leiðandi	 foreldrar	 veita	 börnum	 sínum	 hlýju,	 taka	 vel	 á	 móti	

hugmyndum	barna	sinna,	gera	til	þeirra	þroskakröfur	og	taka	þátt	í	lífi	þeirra.	Þeir	setja	
börnum	 sínum	 skýrar	 reglur	 og	 mörk	 sem	 eru	 útskýrð	 og	 þeim	 fylgt	 eftir.	 Leiðandi	
foreldrar	 hvetja	 jafnframt	 börn	 sín	 til	 að	 greina	 frá	 sínum	 skoðunum.	 Væntingar	

leiðandi	foreldra	í	garð	barnsins	eru	í	samræmi	við	þroska	þess	(Baumrind,	1971,	1991;	
Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2005,	2007;	Steinberg,	2001).	

	

2.2.2 Rannsóknir	á	uppeldisháttum	og	uppeldisaðferðum		

Lamborn,	Mounts,	Steinberg	og	Dornbusch	(1991)	hönnuðu	mælingu	á	ofangreindri	

fjórskiptingu	 uppeldishátta	 foreldra.	 Mælingin	 var	 byggð	 á	 mati	 á	 því	 hvort	
uppeldisaðferðir	foreldra	einkenndust	annars	vegar	af	stuðningi	og	hins	vegar	af	eftirliti	

og	 aðhaldi.	 Stuðningur	 eða	 samheldni	 (e.	 involvement)	 felst	 í	 því	 að	 foreldrar	 verja	
góðum	 tíma	 með	 börnum	 sínum,	 veita	 þeim	 stuðning	 í	 því	 sem	 þau	 taka	 sér	 fyrir	
hendur	og	hvetja	þau	til	að	standa	sig	vel.	Eftirlit	og	aðhald	(e.	behavior	control)	vísar	til	

þess	hvort	foreldrar	stjórni	hegðun	barna	sinna	með	skýrum	reglum	og	framfylgi	þeim	

eins	 og	 um	 útivist	 (Lamborn	 o.fl.,	 1991).	 Með	 þessum	 tveimur	 uppeldisaðferðum	 er	
hægt	að	 leggja	mat	á	uppeldishættina	fjóra	þar	sem	mikill	 stuðningur	og	mikið	eftirlit	

eru	 einkennandi	 fyrir	 leiðandi	 uppeldi,	 lítill	 stuðningur	 en	 mikið	 eftirlit	 í	 skipandi	

uppeldi,	 mikill	 stuðningur	 en	 lítið	 eftirlit	 hjá	 eftirlátsömum	 foreldrum	 og	 loks	 lítill	
stuðningur	og	lítið	eftirlit	hjá	afskiptalausum	foreldrum	(Lamborn	o.fl.,	1991).		
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Lamborn	og	félagar	(1991)	notuðu	mælinguna	til	að	skoða	áhrif	uppeldisháttanna	á	

hegðunarvanda,	 árangur	 í	 skóla,	 innri	 erfiðleika	 (e.	 internalized	 distress)	 og	

sálfélagslegan	þroska	barna	og	ungmenna.	Niðurstöður	þeirra	sýndu	að	þau	ungmenni	
sem	 töldu	 sig	 búa	 við	 leiðandi	 uppeldi	 komu	best	 út.	 Þau	ungmenni	 sem	greindu	 frá	

leiðandi	uppeldi	foreldra	sinna	sýndu	meiri	árangur	í	skóla	og	minni	hegðunarvanda	og	

innri	erfiðleika.	Síðan	þá	hefur	þessi	fjórskipting	uppeldisháttanna	gjarnan	verið	notuð	í	
rannsóknum	 á	 uppeldi,	 meðal	 annars	 hérlendis	 (sjá	 t.d.	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 og	

Leifur	Geir	Hafsteinsson,	1998).	

Þessar	mælingar	hafa	 verið	notaðar	 í	 langtímarannsóknum	sem	þessi	 rannsókn	er	

hluti	af.	Niðurstöður	þar	benda	til	þess	að	þau	ungmenni	sem	búa	við	leiðandi	uppeldi	

sýni	betri	námsárangur	á	samræmdum	prófum	í	 lok	grunnskóla	og	að	þau	hverfi	síður	

frá	námi	í	framhaldsskóla	(Kristjana	S.	Blöndal	og	Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2009,	2014;	

Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Kristjana	Stella	Blöndal,	2005).	Einnig	hafa	þær	rannsóknir	
sýnt	að	þau	börn	sem	búa	við	leiðandi	uppeldishætti	sýni	betri	samskiptahæfni	(Sigrún	
Aðalbjarnardóttir,	2005)	og	að	minni	líkur	séu	á	áhættuhegðun	líkt	og	vímuefnaneyslu	
og	tóbaksreykingum	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Leifur	Geir	Hafsteinsson,	1998,	2001).				

Rannsakendur	 hafa	 einnig	 notað	 þrjár	 mælingar	 beint	 til	 að	 leggja	 mat	 á	

uppeldisaðferðir	 foreldra	 í	 rannsóknum	 sem	 hafa	 útfært	 kenningu	 Baumrinds.	 Fyrir	

utan	stuðning	og	eftirlit	er	einnig	mæling	á	viðurkenningu	(e.	psychological	autonomy	
granting).	 Þessir	 þrír	 þættir	 teljast	 uppistaðan	 í	 leiðandi	 uppeldi	 (Gray	 og	 Steinberg,	
1999).	 Viðurkenning	 felst	 í	 því	 að	 foreldrar	 hvetja	 börn	 sín	 til	 að	 þróa	 sínar	 eigin	

skoðanir,	 tilfinningar	 og	 hugmyndir	 og	 tjá	 þær	 (Gray	 og	 Steinberg,	 1999;	 Sigrún	

Aðalbjarnardóttir	og	Leifur	Geir	Hafsteinsson,	1998;	Steinberg,	2001).	Þegar	ungmenni	
eru	hvött	til	þess	að	segja	skoðanir	sínar	og	þeim	leyft	að	taka	þátt	í	ákvörðum	ýtir	það	

undir	 sjálfræði	 þeirra	 og	 sjálfstæði	 (Brody,	 Moore	 og	 Glei,	 1994).	 Jafnframt	 hefur	

viðurkenning	 jákvæð	 áhrif	 á	 sambandið	 á	milli	 ungmennanna	 og	 foreldis	 (Fuligini	 og	
Eccles,	1993).	Með	viðurkenningu	uppfylla	foreldrar	því	þörf	ungmenna	til	að	finna	fyrir	

sjálfræði	en	sá	þáttur	er	afar	mikilvægur	á	unglingsárunum	(Steinberg,	2001,	2004).		

Á	 unglingsárunum	 krefjast	 ungmennin	 meira	 sjálfræðis	 og	 fara	 að	 greina	 sig	 frá	
foreldrum	 sínum.	 Einn	 lykilþáttur	 uppeldis	 á	 unglingsárunum	 er	 að	 foreldrar	 geri	 sér	

grein	fyrir	þessari	þörf	(Steinberg,	2004).	Andstæða	viðurkenningar	er	sálræn	stjórnun	

(e.	psychological	control).	Sálræn	stjórnun	 foreldra	 felst	 í	því	að	 foreldrar	gera	 lítið	úr	
skoðunum	og	hugmyndum	barna	sinna	ásamt	því	að	ásaka	þau,	ráðskast	með	líf	þeirra	

og	tilfinningar	og	setja	sífellt	út	á	þau.	Þótt	ætlun	foreldra	sé	oftast	góð	og	hugsuð	til	að	

vernda	barnið	eru	áhrifin	af	 sálrænni	stjórnun	yfirleitt	 slæm.	Þau	börn	sem	greina	 frá	
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sálrænni	 stjórnun	 foreldra	 sinna	 lýsa	 þeim	 oft	 sem	 uppáþrengjandi	 og	 ofverndandi.	

Með	 sálrænni	 stjórnun	 draga	 foreldrar	 úr	 sjálfræði	 barna	 sinna	 (Barber,	 1996;	

Braumrind,	1966;	Steinberg,	2001).	Niðurstöður	hér	á	landi	benda		til	að	þau	ungmenni	
sem	 telja	 sig	 búa	 við	 minni	 sálræna	 stjórnun	 hafi	 betra	 sjálfstraust	 og	 eru	 síður	

þunglynd	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Kristín	Lilja	Garðarsdóttir,	2004a,	2004b).				

Gray	 og	 Steinberg	 (1999)	 skoðuðu	 hvað	 af	 þessum	 þremur	 þáttum	 leiðandi	
uppeldis;	 viðurkenning,	 stuðningur	 og	 eftirlit	 foreldra,	 virðast	 skipta	mestu	máli.	 Þau	

komust	að	því	að	allir	þrír	þættirnir	skipti	máli	en	hafa	þó	ólík	áhrif	að	hluta	til.	Þessir	

þrír	þættir	leiðandi	uppeldis	efla	sálfélagslegan	þroska	(e.	psychosocial	development)	og	
námshæfni	 (e.	 academic	 competence).	 Eftirlit	 virtist	 skipta	 lykilmáli	 gegn	

hegðunarvanda	til	dæmis	gegn	áfengis-	og	vímuefnaneyslu,	og	afbrotahegðun.	Aftur	á	

móti	gegndu	viðurkenning	og	samheldni	verndandi	hlutverki	í	sálrænni	líðan,	til	dæmis	

gegn	kvíða	og	þunglyndi.	Viðurkenning	virðist	 sérstaklega	hafa	áhrif	á	sálræna	 líðan	á	
unglingsárunum	(Steinberg,	2001).		

	

2.2.3 Uppeldisaðferðir	foreldra	–	lunderni	og	streita	

Sambandið	á	milli	 foreldis	og	barns	er	ekki	eingöngu	undir	foreldrinu	komið	heldur	er	

það	 tvíátta	 þar	 sem	 barnið	 hefur	 einnig	 áhrif	 á	 foreldrið	 (Grolnick	 og	 Farkas,	 2002;	
Steinberg,	2001).	Einn	þeirra	þátta	í	fari	barns	sem	hefur	áhrif	á	hvaða	uppeldisaðferðir	

foreldrar	 nota	 er	 lunderni	 þess	 (Bates,	 Pettit,	 Doges	 og	 Ridge,	 1998;	 Lee,	 Zhou,	

Eisenberg	og	Wang,	2012;	O´Connor,	Deater-Deckard,	Fulker,	Ruter	og	Polmin,	1998).	
Eins	 og	 áður	 kom	 fram	 er	 lunderni	 skilgreint	 sem	 	 eðlislægur	 einstaklingsmunur	 á	

viðbrögðum	og	sjálfstjórnun	 (Rothbart	og	Ahadi,	1994).	Hvert	 lunderni	einstaklings	er	

kemur	í	ljós	fljótlega	í	barnæsku.	Fyrstu	þrír	mánuðir	í	lífi	barns	geta	verið	óstöðugir,	til	
dæmis	vegna	magakveisu,	en	upp	úr	 fjögurra	mánaða	 fer	meðfætt	 lunderni	 að	koma	

fram.	 Það	 helst	 svo	 nokkuð	 stöðugt	 í	 gegnum	 ævina	 en	 getur	 þó	 breyst	 með	

áhrifamikilli	 reynslu,	 svo	 sem	 vegna	 áfalla	 (Shonkoff	 og	 Phillips,	 2000)	 eða	 með	
uppbyggilegum	uppeldisaðferðum	(Putnam,	Sanson	og	Rothbart,	2002).			

Lunderni	hefur	áhrif	á	hvernig	persónuleika	hver	og	einn	þróar	með	sér	og	hvernig	

mótun	 einstaklingsins	 er	 yfir	 á	 fullorðinsár.	 Því	 á	 lunderni	 stóran	 þátt	 í	 að	 skýra	
einstaklingsmun	 (Rothbart	 og	 Ahadi,	 1994;	 Rothbart,	 Ahadi	 og	 Evans,	 2000).	Margar	

skilgreiningar	hafa	verið	settar	fram	á	persónuleika	en	Gordon	Allport	(1937)	var	fyrstur	

til	 að	 rekja	 sögu	 orðsins	 og	 ólíkar	 skilgreiningar.	 Í	 dag	 er	 algengt	 að	 vísað	 sé	 til	



28	

persónuleika	 sem	nokkuð	 stöðugum	einkennum	 í	 hegðun,	 hugsunum	og	 tilfinningum	

hjá	hverjum	og	einum	(Feist,	1994).		

Hvert	einasta	barn	kallar	á	ólíkt	uppeldi	og	þurfa	 foreldra	að	 læra	 inn	á	barnið	og	
aðlaga	sig	að	lunderni	þess.	Lunderni	barns	getur	því	haft	áhrif	á	hvaða	uppeldisaðferðir	

foreldrar	þess	nota.	Eitt	barn	getur	kallað	á	allt	öðruvísi	uppeldi	heldur	en	systkini	þess	

(Shonkoff	og	Phillips,	2000).	Rannsókn	Lee	og	Bates	(1985)	leiddi	í	ljós	að	mæður	sýndu	
börnum	með	 erfitt	 lunderni	 harðari	 viðbrögð	 þar	 sem	 þau	 börn	 voru	 ónæmari	 fyrir	

tilraunum	til	 stjórnunar.	Niðurstöður	Grolnick,	Weiss,	McKenzie	og	Wrightman	 (1966)	

greindu	 svo	 frá	því	 að	þær	mæður	 sem	sögðu	börn	 sín	vera	með	erfitt	 lunderni	 voru	

metnar	stjórnsamari	en	þær	mæður	sem	greindu	frá	því	að	þær	ættu	börn	með	betra	

lunderni.	 Sömu	 tengsl	 voru	 athuguð	 hjá	 feðrum	 en	 þær	 niðurstöður	 voru	 ekki	

marktækar.	 Þrátt	 fyrir	 að	 lunderni	 spili	 stóran	 þátt	 í	 mótun	 einstaklings	 er	 skortur	 á	

rannsóknum	 sem	 taka	 tillit	 til	 þessa	þegar	 tengsl	 uppeldisaðferða	 foreldra	 við	 þroska	
ungmenna	eru	könnuð	(Grolnick	og	Farkas,	2002;	Rothbart	o.fl.,	2000).			

Streita	 getur	 einnig	 verið	 í	 tvístefnusambandi	 á	 milli	 foreldis	 og	 barns	 þar	 sem	

streita	 foreldra	getur	aukið	á	streitu	barna	og	öfugt	 (Cappa,	Begle,	Conger,	Dumas	og	
Conger,	 2010).	 Þar	 að	 auki	 getur	 uppeldi	 foreldra	 ýmist	 aukið	 eða	 dregið	 úr	 líkum	 á	
streitu.	 Niðurstöður	 einnar	 rannsóknar	 sýndu	 til	 dæmis	 að	 eftirlátsemi	 foreldra	 gæti	

dregið	 úr	 streitu	 (Coccia,	 Darlng,	 Rehm,	 Chu	 og	 Sate,	 2012).	 Þá	 geta	 uppeldishættir	
foreldra	 haft	 áhrif	 á	 streitu	 fram	 á	 fullorðinsár	 þar	 sem	 leiðandi	 uppeldishættir	 geta	
dregið	úr	 streitu	á	 fullorðinsárum	en	 skipandi	uppeldishættir	 geta	aukið	 líkurnar	á	að	

streita	komi	fram	(Blondin,	Cochran,	Oh,	Taylor	og	Williams,	2011).	

	

2.2.4 Uppeldisaðferðir	foreldra	og	sjálfstjórnun	barna	

Þrátt	 fyrir	 að	 þroski	 í	 sjálfstjórnun	 sé	 að	 hluta	 til	 vegna	 heilaþroska	 skiptir	 umhverfi	

einnig	máli.	Ungmenni	á	sama	aldri	hafa	ólíka	sjálfstjórnunarhæfni	og	því	er	alltaf	um	

samspil	umhverfis	og	líffræðilega	þátta	að	ræða	(Bronson,	2000;	McClelland	o.fl.,	2015;	
Steinberg,	 2008).	 Líkt	 og	 áður	 kom	 fram	 fjallar	 sjálfsákvörðunarkenningin	 um	 það	

hvernig	 þættir	 í	 umhverfinu	 geta	 stuðlað	 að	 aukinni	 sjálfstjórnun.	 Samkvæmt	 henni	

verður	barn	að	mynda	tengsl	við	aðra,	fá	tækifæri	til	að	kynnast	og	efla	hæfni	sína	og	
finna	til	sjálfræðis	í	hegðun	sinni	til	að	sjálfstjórnun	geti	þróast.		

Einhverjar	rannsóknir	hafa	verið	gerðar	á	tengslum	uppeldisaðferða	við	sjálfstjórnun	
barna.	Þó	er	enn	skortur	á	frekari	rannsóknum	á	því	hvaða	þættir	í	uppeldi	foreldra	efla	
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sjálfstjórnunarfærni	 og	 þá	 sérstaklega	 hjá	 ungmennum.	 Í	 einni	 rannsókn	 voru	

uppeldisaðferðir	 foreldra	 549	 barna	 við	 fjögurra	 til	 fimm	 ára	 aldur	 og	 áhrif	 þeirra	

kannaðar	á	sjálfstjórnun	(e.	self-regulation)	barnann	fjórum	árum	seinna	(Colman	o.fl.,	
2006).	Áhrif	umhyggju	móður	og	líkamlegra	refsinga	voru	athuguð.	Niðurstöður	sýndu	

að	þau	börn	sem	fengu	umhyggjusamt	uppeldi	þar	sem	líkamlegum	refsingum	var	ekki	

beitt	þegar	þau	voru	á	aldrinum	fjögurra	til	fimm	ára	bjuggu	yfir	betri	sjálfstjórnun	við	
átta	til	níu	ára	aldur.	Þar	skipti	hvorki	þjóðerni	né	kynferði	máli.	Þessi	niðurstaða	kom	

fram	þrátt	fyrir	að	leiðrétt	væri	fyrir	hver	sjálfstjórnun	barnanna	var	þegar	rannsóknin	
hófst	(Colman	o.fl.,	2006).			

Í	annarri	rannsókn	var	samband	mæðra	við	syni	sína	kannað.	Niðurstöður	bentu	til	

þess	að	stuðningsríkt	uppeldi	 (e.	supportive	parenting)	án	strangra	refsinga	við	10	ára	
aldur	 tengdist	 betri	 sjálfstjórnun	 (e.	 self-regulation)	 við	 10	 og	 11	 ára	 aldur.	 Þau	 áhrif	

komu	einnig	fram	þegar	leiðrétt	var	fyrir	sjálfstjórnun	við	upphaf	rannsóknar	(Moilanen,	
Shaw	og	Fizpatrick	(2010).	Niðurstöður	allsherjargreiningar	Karreman	og	félaga	(2006)	
sýndu	 jákvætt	 samband	 milli	 sjálfstjórnunar	 (e.	 self-regulation)	 og	 jákvæðra	

agastjórnunar,	 sem	 einkenndust	 af	 skýrum	 fyrirmælum	 og	 lítilli	 valdastjórnun,	 en	
neikvætt	 samband	 við	 harðar	 agastjórnunar	 aðferðir,	 sem	 einkenndust	 af	 neikvæðri	
gagnrýni	 og	 þvingunum.	 Alls	 athuguðu	 þau	 41	 rannsóknir	 á	 sambandi	 ólíkra	

agastjórnunar	 við	 sjálfstjórnun	 barna	 á	 leiksskólum.	 Í	megindráttum	 var	 sjálfstjórnun	
betri	 hjá	 þeim	 börnum	 sem	 fengu	 jákvæðari	 agastjórnun	 og	 minni	 eftir	 því	 sem	
neikvæðari	aðferðir	voru	notaðar.	

Þrátt	fyrir	mikilvægi	sjálfstjórnunar	á	unglingsárum	hafa	færri	rannsóknir	beinst	að	

þætti	 uppeldisaðferða	 foreldra	 í	 sjálfstjórnun	 unglinga	 en	 barna.	 Þó	 gerðu	 Purdie,	
Carroll	 og	 Roche	 (2004)	 þversniðsrannsókn	 þar	 sem	 þau	 athuguðu	 samband	 leiðandi	

uppeldis	við	sjálfstjórnun	(e.	self-regulation)	14	til	16	ára	ungmenna.	Þar	skoðuðu	þau	

áhrif	 stuðnings,	 viðurkenningar	 og	 eftirlits	 foreldra	 á	 sjálfstjórnun.	Niðurstöður	 sýndu	
jákvæð	tengsl	milli	stuðnings	og	sjálfstjórnunar	þar	sem	þeir	unglingar	sem	greindu	frá	

stuðning	sýndu	beri	sjálfstjórnun.	Viðurkenning	foreldra	og	eftirlit	og	aðhald	virtist	ekki	
skipta	máli	fyrir	sjálfstjórnun	unglinganna	í	þessari	rannsókn.		

	

2.3 Sérstaða	rannsóknarinnar	
Í	rannsóknum	á	áhrifum	uppeldisaðferða	á	þroska	barna	og	ungmenna	hafa	einkum	

nokkrir	 þættir	 verið	 gagnrýndir	 (Grolnick	 og	 Farkas,	 2002).	 Í	 fyrsta	 lagi	 hefur	 verið	
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gagnrýnt	að	ekki	sé	tekið	tillit	til	annarra	þátta	sem	gegna	mikilvægu	hlutverki	í	þroska	

ungmenna.	Þar	að	leiðandi	sé	erfitt	að	ætla	að	sambandið	sem	fáist	sé	til	komið	vegna	

uppeldisaðferða	 foreldra	 en	 ekki	 vegna	 annarra	 áhrifaþátta.	 Í	 þeirri	 gagnrýni	 er	
sérstaklega	tekið	fram	að	lunderni	skipti	miklu	máli	(Grolnick	og	Farkas,	2002;	Rothbart	

o.fl.,	 2000).	 Líkt	 og	 áður	 segir	 hefur	 lunderni	 barna	 áhrif	 á	 uppeldisaðferðir	 foreldra	

(Bates	 o.fl.,	 1998;	 Lee	 o.fl.,	 2012;	 O´Connor	 o.fl.,	 1998;	 Shonkoff	 og	 Phillips,	 2000;	
Steinberg,	 2001)	 og	 þróun	 sjálfstjórnunar	 (Eisenberg	 o.fl.	 2010;	 Rothbart	 og	 Bates,	

2000;	Shonkoff	og	Phillips,	2000).	Með	því	að	stjórna	 fyrir	áhrifum	 lundernis	 í	þessari	

rannsókn	er	reynt	að	minnka	líkur	á	því	að	þau	áhrif	sem	uppeldisaðferðir	foreldra	hafa	

á	 sjálfstjórnun	 séu	 til	 komin	 vegna	 lundernis	 ungmennanna.	 Annar	 þáttur	 sem	 getur	

haft	 mikil	 áhrif	 á	 sjálfstjórnun	 er	 streita	 sem	 einnig	 verður	 stjórnað	 fyrir	 í	 þessari	

rannsókn.	Streita	í	æsku	getur	leitt	til	þess	að	sjálfstjórnunarfærni	þroskast	ekki	eðlilega	

(Schats	o.fl.,	2008;	Shonkoff	og	Phillips,	2000;	Van	Der	Kolk	og	Fisler,	1994).	Hún	getur	
komið	í	veg	fyrir	þá	sjálfstjórnunarfærni	sem	er	til	staðar	(Shonkoff	og	Phillips,	2000)	og	
minnkað	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 (Compas	 o.fl.,	 1991;	 Skinner	 og	 Zimmer-Gembeck,	

2011).	Með	því	að	stjórna	fyrir	streitu	styrkjast	líkurnar	á	að	sú	sjálfstjórnun	sem	kemur	
fram	 hjá	 ungmennunum	 sé	 ekki	 tilkomin	 vegna	 áhrifa	 frá	 streitu.	 Rannsakandi	 hefur	
ekki	rekist	á	rannsókn	þar	sem	stjórnað	er	fyrir	þessum	mikilvægu	þáttum,	lunderni	og	

streitu,	 þar	 sem	 uppeldisaðferðir	 foreldra	 eru	 athugaðar	 í	 tengslum	 við	 sjálfstjórnun	
barna	 eða	 ungmenna.	 Ein	 nýlunda	 rannsóknarinnar	 felst	 því	 í	 því	 að	 stjórnað	 er	 fyrir	
áhrifum	lundernis	og	streitu	ungmennanna.	

Í	 öðru	 lagi	 hafa	 rannsóknir	 á	 tengslum	 uppeldisaðferða	 foreldra	 og	 sjálfstjórnun	

barna	þeirra	að	mestu		beinst	að	yngri	börnum	(Karreman	o.fl.,	2006).	Hér	er	athyglinni	
beint	að	ungmennum	og	þeim	fylgt	eftir	allt	 frá	14	til	22	ára	aldurs.	Hér	er	því	um	að	

ræða	mikilvæga	nýlundu.	

Í	 þriðja	 lagi	 hafa	 rannsóknir	 á	 áhrifum	 uppeldisaðferða	 verið	 gagnrýndar	 fyrir	 að	
beina	athyglinni	einungis	að	áhrifum	móður	(Grolnick	og	Farkas,	2002).	Í	rannsóknum	á	

áhrifum	uppeldisaðferða	á	sjálfstjórnun	hefur	samband	móður	við	barn	verið	áberandi,	

þá	sérstaklega	sambandið	milli	mæðra	og	drengja	(sjá	t.d.	Colman	o.fl.,	2006;	Moilanen	
o.fl.,	 2010).	 Í	 þessari	 rannsókn	 byggjast	 niðurstöður	 á	 mati	 ungmennanna	 á	

uppeldisaðferðum	föður	og	móður	sem	eru	settar	saman	í	einn	þátt.		

Í	fjórða	lagi	hefur	áherslan	í	rannsóknum	á	áhrifum	uppeldisaðferða	á	sjálfstjórnun	
helst	 verið	 á	mismunandi	 agastjórnunaraðferðir.	 Fáir	 rannsakendur	 hafa	 aftur	 á	móti	

athugað	hvaða	uppeldisaðferðir	geta	eflt	sjálfstjórnunarfærni	ungmenna	eins	og	gert	er	
í	þessari	rannsókn.		



31	

Í	 fimmta	 lagi	 hafa	 rannsóknir	 verið	 gagnrýndar	 fyrir	 að	 taka	 ekki	 tillit	 til	 ólíkra	

menningarhópa	 (Grolnick	 og	 Farkas,	 2002).	 Rannsóknin	 hér	 beinist	 að	 íslenskum	

ungmennum	 og	 ættu	 niðurstöðurnar	 að	 vera	 góð	 viðbót	 við	 rannsóknir	 á	 tengslum	
uppeldisaðferða	 foreldra	 og	 sjálfstjórnunar	 ungmenna	 á	 alþjóðlegum	 vettvangi.	 Þá	

hefur	samskonar	rannsókn	ekki	verið	gerð	hér	á	landi.		

Í	sjötta	lagi	er	skortur	á	rannsóknum	þar	sem	kynjamunur	er	athugaður	á	trú	á	eigin	
sjálfstjórnun	 hjá	 ungmennum.	 Hér	 veður	 athugað	 hvort	 drengir	 og	 stúlkur	 greina	 frá	

ólíkri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun.		

	

2.4 Mikilvægi,	markmið	og	rannsóknarspurningar	
Eins	og	fram	hefur	komið	beina	fáar	rannsóknir	athyglinni	að	áhrifum	uppeldisaðferða	
foreldra	 á	 sjálfstjórnun	 unglinga.	 Sjálfstjórnun	 gegnir	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 farsælum	

þroska	 og	 hafa	 rannsóknir	 meðal	 annars	 fundið	 tengsl	 milli	 góðra	 sjálfstjórnunar-

eiginleika	 og	 betri	 námsárangurs,	 aukins	 vitsmunaþroska	 og	 að	 hún	 gegni	 verndandi	

hlutverki	 gegn	 áhættuhegðun	 (sjá	 yfirlit	 í	McClelland	 o.fl.,	 2015).	 Því	 er	mikilvægt	 að	
skoða	hvaða	þættir	efla	sjálfstjórnun	og	ekki	síður	á	unglingsárunum	þar	sem	sú	hegðun	

sem	ungmenni	 tileinka	 sér	 þá	 getur	 haft	 afdrifaríkari	 afleiðingar	 en	 áður	 (Baumeister	

o.fl.,	 2007;	 Steinunn	 Gestsdóttir,	 2012).	 Jafnframt	 er	 mikilvægt	 að	 skoða	 hvort	
kynjamunur	 komi	 fram	 og	 hvort	 ólíkar	 uppeldisaðferðir	 foreldra	 hafi	 áhrif	 á	 mat	

ungmennanna	 eftir	 kyni.	 Með	 því	 að	 skoða	 hvaða	 uppeldisaðferðir	 geta	 eflt	
sjálfstjórnun	ungmenna	er	hægt	að	fá	betri	hugmynd	hvernig	stuðla	megi	að	aukinni	trú	

á	eigin	sjálfstjórnun	og	hvar	áherslan	liggur	hjá	drengjum	og	stúlkum.		

Nánar	 tiltekið	 er	 markmið	 þessa	 rannsóknarverkefnis	 er	 að	 athuga	 sjálfstjórnun	

íslenskra	 ungmenna	 eftir	 uppeldisaðferðum	 foreldra.	 Sjálfstjórnun	 verður	mæld	með	

trú	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun.	 Rannsóknin	 er	 langtímarannsókn	 þar	 sem	
sjálfstjórnun	 stúlkna	 og	 pilta	 verður	 skoðuð	 við	 14	 ára,	 17	 ára	 og	 22	 ára	 aldur	 eftir	

uppeldisaðferðum	 foreldra	 þegar	 ungmennin	 voru	 14	 ára.	 Þrjár	 uppeldisaðferðir	

foreldra	 verða	 athugaðar;	 (a)	 eftirlit	 og	 aðhald,	 (b)	 stuðningur	 og	 (c)	 viðurkenning.	
Þessir	 þrír	 þættir	 teljast	 uppistaðan	 í	 leiðandi	 uppeldisháttum	 (Gray	 og	 Steinberg,	
1999).	Stjórnað	er	fyrir	áhrifum	kynferðis	ungmennanna,	lundernis	þeirra	og	streitu.		

Í	 ljósi	 niðurstaða	 fyrri	 rannsókna	 og	 fræðilegrar	 umræðu	 eru	 þrjár	
rannsóknartilgátur	settar	fram:		
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1. Búist	er	við	því	að	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	viðurkenning	foreldra	við	14	
ára	aldur	tengist	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára,	17	ára	og	22	
ára	aldur;	það	er	að	þau	ungmenni	sem	lýsa	foreldrum	sínum	sem	leiðandi	hafi	
meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára,	17	ára	og	22	ára	aldur	en	önnur	
ungmenni.			

2. Búist	er	við	því	að	drengir	greini	frá	meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	en	stúlkur.		

3. Búist	er	við	því	að	viðurkenning	foreldra	tengist	trú	ungmennanna	á	eigin	
sjálfstjórnun	sterkast.	

4. Búist	er	við	því	að	uppeldisaðferðir	foreldra	við	14	ára	aldur	hafi	minni	áhrif	á	
trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	eftir	því	sem	þau	verða	eldri	og	séu	
minnst	við	22	ára	aldur.		
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3 Aðferð	

3.1 Þátttakendur		
Þetta	 rannsóknarverkefni	 byggist	 á	 gögnum	 úr	 langtímarannsókn	 Sigrúnar	

Aðalbjarnardóttur	 (1994)	sem	ber	heitið	Áhættuhegðun,	samskipti	og	styrkleikar	ungs	

fólks:	 Langtímarannsókn.	 Rannsóknin	náði	 til	 allra	ungmenna	 í	 9.	 bekk	 í	 grunnskólum	
Reykjavíkur	 árið	 1994.	 Alls	 voru	 1430	 ungmenni	 skráð	 í	 9.	 bekk	 í	 grunnskólum	

Reykjavíkur	 það	 árið	 en	 1293	 nemendur	 (49%	 drengir)	 svöruðu	 spurningalistanum.	

Svarhlutfall	var	því	um	90%.	Þátttakendum	var	fylgt	eftir	fram	á	26.	aldursár.	Úrtakið	í	

þessu	 rannsóknarverkefni	 nær	 til	 allra	 þeirra	 ungmenna	 sem	 svöruðu	 listunum	 um	

uppeldisaðferðir	 foreldra	 við	 14	 ára	 aldur	 og	 	 sjálfstjórnun	 við	 14	 ára	 (N=1270,	 49%	
drengir),	17	ára	(N=917,		42%	drengir)	og	22	ára	aldur	(N=974,	39%	drengir).			

3.2 Framkvæmd	
Skriflegt	 leyfi	 var	 fengið	 fyrir	 rannsókninni	 hjá	 Menntamálaráðuneyti,	 Persónuvernd,	

sem	 þá	 hét	 Tölvunefnd,	 og	 Fræðslumiðstöð	 Reykjavíkur.	 Næst	 var	 haft	 samband	 við	
skólastjóra	 þeirra	 19	 grunnskóla	 sem	þá	 voru	 starfandi	 í	 Reykjavík	 og	 leyfi	 fengið	 hjá	
þeim	sem	og	kennurum	til	að	leggja	rannsóknina	fyrir	á	skólatíma.	Bréf	voru	svo	send	til	

ungmennanna	og	 forráðamanna	þeirra	þar	 sem	greint	 var	 frá	 viðfangsefni	og	 tilgangi	

rannsóknarinnar.	Þá	var	forráðamönnum	gefið	tækifæri	á	að	neita	þátttöku	barna	sinna	

vildu	þeir	eða	ungmennin	sjálf	ekki	taka	þátt.		

Spurningalistar	voru	lagðir	fyrir	alla	grunnskólanemendur	í	9.	bekk	í	Reykjavík	í	mars	

1994.	 Þau	 ungmenni	 sem	mætt	 voru	 í	 skólann	 þá	 daga	 sem	 rannsóknin	 fór	 fram	 og	

höfðu	 fengið	 samþykkt	 leyfi	 forráðamanna	 svöruðu	 listanum.	 Þátttakendum	 var	 gert	

ljóst	að	svörin	og	öll	persónueinkenni	væru	trúnaðarmál	og	að	þeim	bæri	hvorki	skylda	
til	að	svara	öllum	spurningum	né	listanum	í	heild	sinni.		

3.3 Mælitæki	
Hér	 verða	 mælingar	 spurningalistans	 sem	 notaðar	 voru	 í	 þessari	 rannsókn	 kynntar.	
Ásamt	 uppeldisaðferðum	 foreldra,	 sjálfstjórnun,	 lunderni	 og	 streitu	 ungmenna	 voru	

bakgrunnsbreyturnar	kynferði	ungmennanna	og	stéttarstaða	foreldra	skoðaðar.		
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3.3.1 Sjálfstjórnun	

Sjálfstjórnun	var	mæld	með	sjö	atriða	kvarða	(e.	mastery,	Ilfeld,	1978;	Perlin	o.fl.,	1981;	

e.	 perceived	 control,	 t.d.	 Bailis	 o.fl.,	 2001;	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 og	 Fjölvar	 Darri	
Rafnsson,	2002).	Ungmennin	lögðu	mat	á	hversu	vel	atriðin	áttu	við	þeirra	hugsun.	Þar	
var	metið	hvort	ungmennin	töldu	sig	sjálf	hafa	stjórn	á	sínu	daglega	lífi,	hvort	sem	um	

ræðir	 afmarkaða	 lausn	 vandamála	 eða	 litið	 er	 til	 framtíðarinnar.	Með	 öðrum	orðum,	

metið	var	hversu	mikla	trú	ungmennin	höfðu	á	sjálfstjórnun	sinni.	Dæmi	um	atriði	eru:	
,,Framtíð	mín	ræðst	aðallega	af	mér	sjálfri/sjálfum“	og	,,Það	er	í	raun	útilokað	fyrir	mig	

að	ráða	fram	úr	sumum	vandamálum	mínum“.		Svarmöguleikar	voru:	,,Mjög	sammála“,	

,,Frekar	sammála“,	,,Frekar	ósammála“	og	,,Mjög	ósammála“.		

	

3.3.2 Uppeldisaðferðir	foreldra	

Uppeldisaðferðir	 foreldra	 voru	 metnar	 með	 þrem	 kvörðum	 frá	 Lamborn	 og	 félögum	
(1991).	Kvarðarnir	þrír	lögðu	mat	á	eftirlit	og	aðhald	(e.	behavioral	control),	stuðning	(e.	

involvement)	og	viðurkenningu	(e.	psychological	autonomy	granting).		

Eftirlit	 og	 aðhald	 (8	 atriði).	 Með	mælingunni	 er	 leitað	 því	 eftir	 hversu	 skýr	 mörk	
ungmennum	voru	sett	og	hvort	þeim	var	fylgt	eftir.	Dæmi	um	atriði	eru:	,,Hvenær	áttu	

venjulega	að	koma	heim	í	síðasta	lagi	á	því	kvöldi	sem	þú	mátt	vera	lengst	úti	á	virkum	
dögum?”.	Svarmöguleikar	voru;	,,Ég	má	ekki	fara	út“,	,,Fyrir	kl.	10“,	,,Á	bilinu	10	til	11“,	
,,Á	bilinu	11	til	1“,	 ,,Eftir	kl.	1“,	 ,,Foreldrum	mínum	er	sama	hvenær	ég	kem	heim“	og	

,,Foreldrar	mínir	treysta	mér	til	að	ákveða	sjálf(ur)	hvenær	ég	kem	heim“.		

Stuðningur	 (10	 atriði).	 Með	 þessari	 mælingu	 er	 lagt	 mat	 á	 hversu	 mikið	 traust	

ungmennin	báru	til	stuðnings	foreldra	sinna	og	hversu	mikla	hvatningu	þau	töldu	sig	fá	

frá	 þeim	 sem	 og	 hversu	 oft	 fjölskyldan	 átti	 góðar	 samverustundir	 saman.	 Dæmi	 um	

atriði	 eru:	 ,,Hann/hún	hjálpar	mér	með	verkefni	 í	 skólanum“	þar	 sem	svarmöguleikar	

voru:	,,Oftast	rétt“	eða	,,Oftast	rangt“.	Annað	dæmi	um	atriði	er:	,,Foreldrar	mínir	tala	

við	mig	um	ýmislegt”	og	voru	svarmöguleikar:	,,Næstum	daglega“,	,,Nokkrum	sinnum	í	
viku“,	,,Nokkrum	sinnum	í	mánuði“	og	,,Næstum	aldrei“.		

Viðurkenning	(12	atriði).	Með	mælingunni	er	lagt	mat	á	hvort	ungmennunum	fannst	

foreldrar	sínir	ýta	undir	sjálfstæði	þeirra.	Það	var	gert	með	því	að	spyrja	út	í	hvatningu	
foreldra	til	ungmennanna	að	tjá	skoðanir,	tilfinningar	og	hugmyndir	sínar	og	virða	þær.	

Dæmi	 um	 atriði	 eru:	 ,,Hversu	 oft	 segja	 foreldrar	 þínir	 þér	 að	 hugmyndir	 þeirra	 séu	

réttar	og	að	þú	eigir	ekki	að	efast	um	þær?“	og	,,Hversu	oft	segja	foreldrar	þínir	að	þú	
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eigir	ekki	að	mótmæla	 fullorðnu	fólki“.	Svarmöguleikar	sem	stóðu	ungmennunum	þar	

til	boða	voru:	,,Aldrei“,	,,Stundum“,	,,Sjaldan“	eða	,,Oft“.		

Meðaltal	atriða	var	fundið	fyrir	hvern	kvarða	og	þeim	snúið	þannig	að	því	hærra	sem	
gildið	var	því	meiri	 var	 stuðningur,	 viðurkenning	og	eftirlit	og	aðhald	 sem	ungmennin	

upplifðu.		

	

3.3.3 Streita	

Streita	 var	 mæld	 með	 listanum	 ,,The	 everyday	 life	 events	 scale	 for	 children”	 (Jose,	

Caffaso	 og	D´Anna,	 1994).	 Í	 íslenskri	 útgáfu	 telur	 listinn	 43	 atburði.	 Ungmennin	 voru	

beðin	um	að	merkja	við	hvort	einhver	atburðanna	hefði	átt	við	þau	síðastliðnar	fjórar	

viku.	Ef	 svo	var	áttu	þau	að	merkja	við	hversu	erfiður	atburðurinn	hafði	 reynst	þeim.	

Dæmi	um	fullyrðingar	var:	,,Þú	gerðir	eitthvað	kjánalegt	fyrir	framan	aðra“	og	,,Þú	reifst	

við	 foreldra	þína“.	Svarmöguleikar	voru:	 ,,Nei,	gerðist	ekki“,	 ,,Já,	en	var	ekkert	erfitt“,	

,,Já,	 var	 svolítið	 erfitt“,	 ,,Já,	 var	 fremur	 erfitt“	 og	 ,,Já,	 var	 mjög	 erfitt“.	 Eftir	 því	 sem	
streitan	var	meiri	því	hærri	stig	fékk	þátttakandi.		

	

3.3.4 Lunderni	

Lunderni	var	mælt	með	spurningalistanum	,,Revised	dimension	of	temperament	(DOTS-
R)“	 (Windle	 og	 Lerner,	 1986).	 Listinn	 metur	 10	 einkenni	 lundernis;	 (1)	 almenna	
hreyfivirkni	 (þar	sem	hátt	gildi	bendir	 til	mikillar	hreyfivirkni	og	krafts);	 (2)	svefnvirkni	

(hátt	gildi	bendir	til	mikillar	hreyfingar	í	svefni);	(3)	nálgast-forðast	(hátt	gildi	bendir	til	

þess	 að	 viðkomandi	 sæki	 í	 nýjar	 persónur,	 atburði	 eða	 aðstæður);	 (4)	 sveigjanleiki-

ósveigjanleiki	(hátt	gildi	bendir	til	góðrar	aðlögunar	við	breytingum	í	umhverfi);	(5)	skap	

(hátt	gildi	bendir	 til	 jákvæðra	geðhrifa,	 t.d.	brosmildis	og	kætis);	 (6)	 svefnvenjur	 (hátt	

gildi	bendir	til	reglulegs	svefnmynsturs);	(7)	matarvenjur	(hátt	gildi	bendir	til	reglulegra	

matarvenja);	 (8)	 daglegar	 venjur	 (hátt	 gildi	 bendir	 til	 reglulegra	 venja);	 (9)	 einbeiting	

(hátt	 gildi	 bendir	 til	 minni	 einbeiningarerfiðleika);	 (10)	 þolgæði	 (hátt	 gildi	 bendir	 til	
þolgæðis)	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Kristín	Lilja	Garðarsdóttir,	2004b;	Windle,	1992).	

Kvarðinn	 samanstendur	 af	 54	 staðhæfingum	 sem	 ungmennin	 lögðu	mat	 á.	 Dæmi	

um	staðhæfingar	voru:	,,Ég	verð	óróleg(ur)	þegar	breytingar	verða	á	áætlunum“	og	,,Ég	
er	 yfirleitt	 í	 góðu	 skapi“.	 Svarmöguleikar	 voru	 fjórir:	 ,,Yfirleitt	 satt“,	 ,,Frekar	 satt”,	

,,Frekar	 ósatt”	 og	 ,,Yfirleitt	 ósatt”.	 Þátttakendur	 fengu	 gildið	 núll	 eða	 einn	 á	 hverju	



36	

einkenni	 lundernis	 þar	 sem	 gildið	 einn	 benti	 til	 erfiðs	 lundernis.	 Eftir	 því	 sem	

þátttakandi	fékk	hærri	stig	því	erfiðara	var	lundernið.		

	

3.4 Tölfræðileg	úrvinnsla	
Tölfræðiforritið	Statistical	Package	for	the	Social	Sciences	(SPSS)	var	notað	við	greiningu	
gagna.	 Frumbreytur	 voru	 eftirlit	 og	 aðhald,	 stuðningur,	 viðurkenning,	 stéttarstaða	
foreldra,	kynferði,	streita	og	lunderni	ungmennanna.	Fylgibreyta	var	sjálfstjórnun	við	14	

ára,	17	ára	og	22	ára	aldur.		

Lýsandi	 tölfræði	 fyrir	 breyturnar	 var	 skoðuð	 með	 forsendur	 aðhvarfsgreiningar	 í	
huga	til	að	leggja	mat	á	hvort	sú	tölfræðiaðferð	hentaði	gögnunum.	Meðaltal,	miðgildi	

og	 staðalfrávik	 var	 skoðað	 ásamt	 því	 að	 lagt	 var	 mat	 á	 lögun	 dreifingar	 með	 því	 að	
skoða	skekkju	(e.	skewness)	og	ris	(e.	kurtosis).		Þá	var	dreifing	villuliðar	einnig	skoðuð.	
Þær	niðurstöður	féllu	vel	að	forsendum	aðhvarfsgreiningar.		

Persons´r	 fylgni	 var	 skoðuð	 til	 meta	 hvort	 tengsl	 væru	 milli	 frumbreyta.	 Þar	 var	

aðeins	verið	að	athuga	hvort	tengsl	væru	til	staðar	og	þá	hvort	þau	væru	of	mikil.	Of	há	
fylgni	milli	 breyta	 gefur	 til	 kynna	 að	 þær	 séu	 að	mæla	 það	 sama.	 Fylgni	 sem	 fer	 yfir	

viðmiðið	0,8	hentar	ekki	 í	aðhvarfsgreiningu.	Hæðsta	fylgni	var	0,449	(p>0,001)	og	því	
þurfti	ekki	að	hafa	áhyggjur	af	því	að	breytur	væru	að	mæla	það	sama.		

Fylgni	þeirra	 frumbreyta	 við	 fylgibreyturnar	 var	einnig	athuguð	 til	 að	 leggja	mat	á	

hvort	tengsl	væru	á	milli	breytanna.	Til	að	leggja	mat	á	hvort	uppeldisaðferðir	foreldra	
væru	 ólíkar	 eftir	 kyni	 var	 lýsandi	 tölfræði	 skoðuð.	 Þá	 var	 meðaltal	 og	 staðalfrávik	
sjálfstjórnunar	við	14	ára,	17	ára	og	22	ára	einnig	skoðað	eftir	kyni.	

Til	að	athuga	betur	samband	uppeldisaðferðanna;	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	

viðurkenning	foreldra	við	fylgibreyturnar	þrjár	var	notuð	fjölbreytuaðhvarfsgreining	(e.	

multiple	regression	analysis).	Tekið	var	tillit	til	kyns,	streitu	og	lundernis	þátttakenda	og	
stéttarstöðu	 foreldra.	 Ekki	 komu	 fram	 tengsl	 á	 milli	 stéttarstöðu	 foreldra	 við	 neina	

uppeldisaðferð.	 Til	 að	athuga	betur	hvort	 sú	bakgrunnsbreyta	bætti	 líkanið	marktækt	

var	 framkvæmt	F-próf	 fyrir	viðbótarskýringu	 (e.	 Incrimental	F-test).	Niðurstöður	þessa	
prófs	 sýna	 hversu	 mikið	 tiltekin	 breyta	 bætir	 skýringu	 heildar	 líkansins	 og	 hvort	 sú	

skýring	 sé	 marktæk.	 Niðurstöður	 prófsins	 sýndu	 að	 stéttarstaða	 foreldra	 bætti	 ekki	

marktækt	við	skýringu	sjálfstjórnunar	á	neinu	aldursskeiði.	Sú	breyta	var	því	ekki	höfð	
með	í	aðhvarfsgreiningu.	
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Marktektarpróf	 fyrir	 heildarskýringu	 (F-próf)	 var	 framkvæmt	 til	 að	 sjá	 hvort	

heildarlíkanið	væri	marktækt.	Til	að	skoða	marktækt	hverrar	hallatölu	fyrir	sig	var	t-próf	
framkvæmt.	 Fjölbreytuaðhvarfsgreining	 var	 jafnframt	 framkvæmd	 aftur	 fyrir	 hvern	
aldur	þar	sem	samband	uppeldisaðferðanna	við	sjálfstjórnun	var	skoðað	eftir	kyni.	Alls	

gáfu	 202	 ungmenni	 ekki	 upp	 upplýsingar	 um	 kyn	 og	 voru	 þau	 ekki	 með	 í	 þeirri	
greiningu.	
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4 Niðurstöður	

Í	töflu	1	má	sjá	fylgni	milli	uppeldisaðferða	foreldra,	streitu	og	lundernis	við	14	ára	aldur	

og	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára,	17	ára	og	22	ára	aldur.	Þar	má	sjá	
að	 stuðningur	 og	 viðurkenning	 foreldra	 hafði	 marktæka	 jákvæða	 fylgni	 við	 trú	

ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 á	 öllum	 aldursskeiðum.	 Eftirlit	 og	 aðhald	 foreldra	

hafði	aðeins	marktæka	fylgni	við	trú	ungmennanna	á	sjálfstjórnun	sinni	þegar	þau	voru	
14	ára.	Streita	og	lunderni	höfðu	marktæka	neikvæða	fylgni	við	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	

á	öllum	aldursskeiðum.	Því	meiri	 sem	 streita	ungmennanna	var	 eða	 lunderni	 erfiðara	

við	 14	 ára	 aldur	 því	 minni	 var	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 á	 öllum	
aldursskeiðum.		

 

Tafla	1.	Fylgni	milli	uppeldisaðferða	foreldra,	streitu	og	lundernis	við	14	ára	og	trú	á	
eigin	sjálfstjórnun	við	14,	17	og	22	ára	aldur.		

	
14	ára	

Sjálfstjórnun		
14	ára	

Sjálfstjórnun	
17	ára	

Sjálfstjórnun	
22	ára	

Eftirlit	og	aðhald	 0,161**	 0,068	 0,023	

Stuðningur	 0,285**	 0,136**	 0,109**	

Viðurkenning	 0,247**	 0,138**	 0,154**	

Streita	 -0,386**	 -0,275**	 -0,222**	

Lunderni	 -0,201**	 -0,138**	 -0,138**	

Kyn	 -0,176**	 -0,210**	 -0,048	

*p<0,05;	**p<0,01		

 

Tafla	2	sýnir	innbyrðis	fylgni	milli	allra	frumbreyta.	Þar	má	sjá	að	hæsta	fylgnin	var	á	

milli	 stuðnings	 og	 eftirlits	 og	 aðhalds,	 0,449	 (p<0,01).	 Ef	 fylgni	milli	 tveggja	 breyta	 er	

hærri	en	0,8	gefur	það	til	kynna	að	þær	breytur	gætu	verið	að	mæla	það	sama.	Hér	fór	

hæsta	 fylgni	ekki	út	 fyrir	það	viðmið	og	því	þurfti	ekki	að	hafa	áhyggjur	af	því	 í	þessu	
tilviki.		
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Tafla	2.	Fylgni	milli	frumbreyta	

	 Eftirlit	og	
aðhald	

Stuðningur	 Viðurkenning	 Streita	 Lunderni	 Kyn	

Eftirlit	og	
aðhald	

1	 	 	 	 	 	

Stuðningur	 0,449**	 1	 	 	 	 	

Viðurkenning	 0,065*	 0,254	 1	 	 	 	

Streita	 -0,035	 -0,214**	 -0,267**	 1	 	 	

Lunderni	 -0,117**	 -0,225**	 -0,099**	 0,157**	 1	 	

Kyn	 0,186**	 0,039	 0,121	 0,084**	 0,071*	 1	

*p<0,05;	**p<0,01	

  

Tafla	3	sýnir	lýsandi	tölfræði	fyrir	uppeldishætti	foreldra	eftir	kyni.	Þar	má	sjá	að	lítill	

munur	var	á	mati	ungmennanna	á	uppeldisaðferðum	foreldra	sinna	hvort	sem	um	var	
að	 ræða	 stúlku	 eða	 dreng.	 Til	 að	 skoða	 hvort	 marktækur	 munur	 væri	 á	 mati	

ungmennanna	 á	 uppeldisaðferðum	 foreldra	 var	 framkvæmt	 t-próf	 óháðra	 úrtaka	 (e.	

independent-sample	T	test).	Niðurstöður	sýndu	að	marktækur	munur	var	á	milli	kynja	á	

mati	 eftirlits	 og	 aðhalds	 foreldra	 sinna	 (t(1133)	 =	 -6,43,	 p<0,001)	 og	 viðurkenningu	
(t(1131)	=	-4,12,	p<0,001)	þar	sem	stúlkur	greindu	frá	örlítið	meira	eftirliti	og	aðhaldi	og	

viðurkenningu	en	drengir.	Ekki	var	marktækur	munur	á	mati	ungmennanna	á	stuðningi	
foreldra	sinna	(t(1157)	=	-1,34,	p>0,05).	

Í	töflu	4	má	svo	sjá	meðaltöl	og	staðalfrávik	á	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	eftir	aldri	og	

kyni.	Þar	sést	að	drengir	greindu	frá	meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	en	stúlkur	við	14	ára	

(t(1264)	=	6,37,	p<0,001)	og	17	ára	(t(822)	=	6,23,	p<0,001)	aldur	en	munurinn	var	ekki	

marktækur	 við	 22	 ára	 aldur	 (t(830)	 =	 1,43,	p>0,05).	 Í	 töflu	 4	má	 jafnframt	 sjá	 að	 trú	

ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	eykst	með	aldri.	Marktækur	munur	var	á	meðaltals	

trú	drengja		(vikmörk:	14	ára:	3,00	–	3,07;	17	ára:	3,12	–	3,21;	22	ára:	3,23	–	3,33)	og	

stúlkna	(vikmörk:	14	ára:	2,84	–	2,91;	17	ára:	2,93	–	3,02;	22	ára:	3,19	–	3,28)	á	eigin	
sjálfstjórnun	miða	við	95%	öryggismörk	á	öllum	aldursskeiðum.	
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Tafla	3.	Meðaltöl	og	staðalfrávik	fyrir	uppeldisaðferðir	foreldra	eftir	kyni	ungmenna.	

	 Eftirlit	og	aðhald	 Stuðningur	 Viðurkenning	

	 	M									SF								N	 	M									SF								N	 	M									SF								N	

Drengir	 0,66					0,14						554	 0,86					0,09						560	 0,78					0,11						551	

Stúlkur	 0,71					0,13						602	 0,87					0,09						603	 0,81					0,11						595	

	

	

Tafla	4.	Meðaltöl	og	staðalfrávik	fyrir	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	eftir	aldri	
og	kyni.	

	 Sjálfstjórnun,		
14	ára	

Sjálfstjórnun,		
17	ára	

Sjálfstjórnun,		
22	ára	

	 	M									SF								N	 	M									SF								N	 	M									SF								N	

Drengir	 3,03					0,43						625									 3,17					0,44						385	 3,28					0,47						380									

Stúlkur	 2,88					0,47						645									 2,98					0,45						459									 3,24					0,49						503									

	

Í	 töflum	 5	 til	 13	 má	 sjá	 niðurstöður	 aðhvarfsgreiningar.	 Fyrir	 hvert	 ár	 sem	 trú	

ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	var	skoðuð	voru	fjögur	líkön	sett	fram.	Í	líkani	1	var	
forspá	eftirlits	og	aðhalds	foreldra	um	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	skoðuð.	Í	
líkani	 2	 var	 forspá	 stuðnings	 foreldra	 um	 trú	 ungmennennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	

athuguð	 og	 í	 líkani	 3	 var	 forspá	 viðurkenningar	 foreldra	 um	 trú	 ungmennanna	 á	
sjálfstjórnun	sinni	skoðuð.	Loks	sýnir	líkan	4	forspá	allra	uppeldisaðferðanna	þriggja	um	

trú	 ungmennanna	 á	 sjálfstjórnun	 sinni	 þegar	 búið	 var	 að	 stjórna	 fyrir	 áhrifum	 frá	

uppeldisaðferðum	 hver	 annarrar.	 Í	 öllum	 líkönunum	 fjórum	 var	 einnig	 stjórnað	 fyrir	
áhrifum	 kynferðis	 ungmennanna	 sem	 og	 streitu	 og	 lundernis	 við	 14	 ára	 aldur.	

Aðhvarfsgreining	 var	 einnig	 framkvæmd	eftir	 kyni	 þar	 sem	 samskonar	 líkön	 voru	 sett	
fram	í	sitt	hvoru	lagi	fyrir	drengi	og	stúlkur.		

4.1 Trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	
Tafla	 5	 sýnir	 niðurstöður	 aðhvarfsgreiningar	 um	 tengsl	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	við	uppeldisaðferðirnar:	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	

viðurkenning	við	14	ára	aldur	að	teknu	tilliti	til	kyns,	streitu	og	lundernis	ungmennanna.	
Eins	og	sjá	má	í	töflunni	sýnir	líkan	1	að	eftirlit	og	aðhald	foreldra	spáði	marktækt	fyrir	

um	 trú	 ungmennanna	 á	 sjálfstjórnun	 sinni	 við	 14	 ára	 aldur.	 Stuðningur	 foreldra	 og	
viðurkenning	 foreldra	 spáði	 einnig	 marktækt	 fyrir	 um	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	
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sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	líkt	og	kemur	fram	í	líkani	2	og	3.	Því	meira	sem	eftirlit	og	

aðhald,	 stuðningur	 eða	 viðurkenning	 foreldra	 var	 við	 14	 ára	 aldur	 því	 meiri	 var	 trú	

ungmennanna	á	eigin	 sjálfstjórnun	á	þeim	aldri	að	 teknu	 tilliti	 til	 kynferðis,	 streitu	og	
lundernis	ungmennanna.		

	

Tafla	5.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	ungmenna	við	14	ára	aldur.		

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

	Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 0,549***	 -	 -	 0,362***	

Stuðningur	 -		 0,986***	 -	 0,627***	

Viðurkenning	 -		 -		 0,720***	 0,604***	

Kyn	 -0,157***	 -0,143***	 -0,158	 -0,178***	

Streita	 -0,025***	 -0,023***	 -0,022***	 -0,021***						

Lunderni	 -0,031***	 -0,026***	 -0,007***	 -0,025***		

R2	 0,223	 0,236	 0,226	 0,265	

F	 80,656***	 86,914***	 81,286***	 66,241***	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001	(kk=0,	kvk=1)	

 

Líkan	4	sýnir	 tengsl	uppeldisaðferðanna	við	 trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	

þegar	allar	uppeldisaðferðirnar	eru	settar	inn	í	líkanið	í	senn.	Uppeldisaðferðirnar	þrjár	

spáðu	marktækt	 fyrir	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 þegar	 búið	 var	 að	 stjórna	 fyrir	 áhrifum	

hver	annarrar	sem	og	áhrifum	streitu,	kyns	og	lundernis	ungmennanna.		

Þegar	 tengsl	 kyns	 við	 sjálfstjórnun	 í	 töflum	 4	 og	 5	 eru	 skoðuð	má	 sjá	 að	 stúlkur	

greindu	frá	minni	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	en	drengir.	Þá	kom	fram	að	streita	og	lunderni	

höfðu	 einnig	 neikvæð	 tengsl	 við	 sjálfstjórnun.	 Trú	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	
minnkaði	þegar	streita	jókst	og	þegar	lunderni	þeirra	var	erfiðara.		

Eins	og	sjá	má	í	töflu	5	skýrðu	breyturnar	marktækan	hluta	af	trú	ungmennanna	á	

eigin	 sjálfstjórnun.	 Samtals	 skýrðu	 uppeldisaðferðirnar	 þrjár	 (eftirlit	 og	 aðhald,	
stuðningur	og	viðurkenning),	kyn,	streita	og	lunderni	26,5%	af	breytileika	sjálfstjórnunar	

ungmenna	við	14	ára	aldur	(R2=0,265).	Heildarskýringin	var	því	góð.	Jafnframt	voru	allar	

breytur	líkansins	með	marktæk	tengsl	við	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	
ára	aldur.	
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4.1.1 Trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	eftir	kyni	

Forspá	uppeldisaðferðanna	þriggja	um	trú	drengja	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	

má	sjá	í	töflu	6	og	stúlkna	í	töflu	7.	Hjá	báðum	kynjum	spáðu	uppeldisaðferðirnar	þrjár	

marktækt	fyrir	um	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	þegar	ein	uppeldisaðferð	var	
skoðuð	í	einu	og	leiðrétt	hafði	verið	fyrir	streitu	og	lunderni	líkt	og	sést	í	líkönum	1	til	3.		

Í	 líkani	4	 í	 töflu	6	má	sjá	að	allar	uppeldisaðferðirnar	spáðu	enn	marktæk	fyrir	um	

trú	drengja	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur	þegar	leiðrétt	hafði	verið	fyrir	áhrifum	
frá	uppeldisaðferðum	hver	annarrar,	 streitu	og	 lunderni.	Aftur	á	móti	hafði	 eftirlit	og	

aðhald	 ekki	 marktæk	 áhrif	 á	 trú	 stúlkna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 við	 14	 ára	 aldur	 þegar	

leiðrétt	hafði	verið	fyrir	hinum	uppeldisaðferðunum	líkt	og	sést	í	líkani	4	í	töflu	7.	Eftirlit	
og	aðhald	foreldra	hafði	þó	tilhneigingu	til	marktektar.		

 

Tafla	6.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	drengja	við	14	ára	aldur.		

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 0,629***	 -	 -	 0,418***		

Stuðningur	 -	 1,041***	 -	 0,606**											

Viðurkenning	 -	 -	 0,592***	 0,515***									

Streita	 -0,022***	 -0,020***	 -0,020***	 -0,019***							

Lunderni	 -0,033***	 -0,028**	 -0,035***	 -0,028**				

R2	 0,197	 0,207	 0,182	 0,241	

F	 43,398***	 46,662***	 39,259***	 33,208***	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001		
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Tafla	7.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	stúlkna	við	14	ára	aldur.			

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

		Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 0,464***	 -	 -	 0,234+												

Stuðningur	 -	 0,915***	 -	 0,639**										

Viðurkenning	 -	 -	 0,832***	 0,700***										

Streita	 -0,029***	 -0,026***	 -0,024***	 -0,022***								

Lunderni	 -0,031**	 -0,025*	 -0,033***	 -0,023*										

R2	 0,203	 0,215	 0,217	 0,244	

F	 49,960***	 53,643***	 53,440***	 37,178***	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001;	+p<0,1		

	

Öll	 heildarlíkön	 skýrðu	marktækan	hluta	 af	 trú	ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	
hjá	 báðum	 kynjum.	 Heildarskýringin	 var	 svipuð	 fyrir	 drengi	 og	 stúlkur	 þar	 sem	

breyturnar	 skýrðu	 samtals	 24,1%	 (R2=0,241)	 af	 trú	 drengja	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 og	
24,4%	af	trú	stúlkna	(R2=0,244).	

4.2 Trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur	
Niðurstöður	 aðhvarfsgreiningar	 um	 forspá	 uppeldisaðferða	 foreldra	 við	 14	 ára	 aldur	
ungmennanna	 um	 trú	 þeirra	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 við	 17	 ára	 aldur	 þegar	 búið	 var	 að	

stjórna	 fyrir	kyni,	 streitu	og	 lunderni	má	sjá	 í	 töflu	6.	Uppeldisaðferðirnar	þrjár	 spáðu	

allar	marktækt	 fyrir	um	trú	ungmennanna	á	eigin	 sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur	þegar	

hver	 uppeldisaðferð	 var	 skoðuð	 út	 af	 fyrir	 sig	 og	 stjórnað	 var	 fyrir	 kyni,	 streitu	 og	
lunderni.		

Í	 líkani	 4	 í	 töflu	 6	 má	 sjá	 að	 þegar	 stjórnað	 var	 fyrir	 áhrifum	 hinna	

uppeldisaðferðanna	 hafði	 hvorki	 stuðningur	 foreldra	 né	 eftirlit	 og	 aðhald	 marktæka	
forspá	 um	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun.	 Þó	 hafði	 eftirlit	 og	 aðhald	 foreldra	

tilhneigingu	 til	 marktektar.	 Í	 töflu	 2	 má	 sjá	 að	 töluverð	 fylgni	 var	 á	 milli	 stuðnings	

foreldra	og	eftirlits	og	aðhalds.	Því	má	ætla	að	þær	uppeldisaðferðir	dragi	úr	áhrifum	
hvor	annarrar	þegar	breyturnar	eru	settar	saman	í	líkanið.	Viðurkenning	foreldra	við	14	

ára	aldur	ungmennanna	spáði	marktækt	fyrir	um	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	

ára	aldur.	Þær	niðurstöður	komu	fram	hvort	sem	tengsl	viðurkenningar	við	sjálfstjórnun	

var	skoðuð	ein	sér	eða	leiðrétt	var	fyrir	áhrifum	eftirlits	og	aðhalds	foreldra	og	stuðningi	
þeirra	við	14	ára	aldur	ungmennanna.		
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Öll	 heildarlíkönin	 um	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 voru	marktæk.	 Samtals	 skýrðu	 allar	

breyturnar	 14%	 af	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 (R2=0,141).	 Heildarskýring	
uppeldisaðferðisaðferðanna	við	14	ára	aldur,	kyns,	streitu	og	lundernis	fyrir	trú	á	eigin	
sjálfstjórnun	ungmennanna	var	því	lægri	við	17	ára	aldur	en	við	14	ára	aldur.		

Líkt	og	við	14	ára	aldur	höfðu	stúlkur	minni	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur	

en	drengir	(sjá	töflur	4	og	6).	Þá	kom	fram	að	eftir	því	sem	streita	var	meiri	og	lunderni	
erfiðara	við	14	ára	aldur	því	minni	var	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	

aldur.	

	

Tafla	8.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	ungmenna	við	17	ára	aldur.			

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 0,284*	 -	 -	 0,240+	

Stuðningur	 -	 0,440*	 -	 0,226	

Viðurkenning	 -	 -	 0,443*	 0,428**	

Kyn	 -0,177***	 -0,168***	 -0,183*	 -0,197***	

Streita	 -0,018***	 -0,017***	 -0,016***	 -0,015***	

Lunderni	 -0,021*	 -0,009+	 -0,022*	 -0,020*		

R2	 0,125	 0,124	 0,131	 0,141	

F	 26,895***	 26,848***	 28,225***	 20,286***	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001;	+p<0,1	(kk=0,	kvk=1)	
	
	

4.2.1 Trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur	eftir	kyni	

Forspá	 uppeldisaðferðanna	 þriggja	 við	 14	 ára	 aldur	 um	 trú	 17	 ára	 ungmenna	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	eftir	kyni	kemur	fram	í	töflum	9	og	10.	Í	töflu	9	má	sjá	að	eftirlit	og	aðhald	

foreldra	 og	 stuðningur	 foreldra	 hafði	 marktæka	 forspá	 um	 trú	 drengja	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur	þegar	ein	uppeldisaðferð	var	sett	inn	í	líkanið	í	einu.	Aftur	

á	 móti	 var	 stuðningur	 foreldra	 við	 14	 ára	 aldur	 eina	 uppeldisaðferðin	 sem	 hafði	

marktæka	forspá	um	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur	þegar	leiðrétt	hafði	

verið	fyrir	hinum	uppeldisaðferðunum.	Eftirlit	og	aðhald	foreldra	hafði	þó	tilhneigingu	

til	marktektar.	Jafnframt	hafði	 lunderni	drengja	við	14	ára	aldur	ekki	 lengur	marktæka	

forspá	um	trú	drengja	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur.		
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Tafla	9.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	drengja	við	17	ára	aldur.		

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 0,508**	 -	 -	 0,344+										

Stuðningur	 -	 0,861***	 -	 0,613*										

Viðurkenning	 -	 -	 0,379	 0,325											

Streita	 -0,014***	 -0,014***	 -0,014***	 -0,012***				

Lunderni	 -0,023	 -0,017	 -0,24	 -0,023									

R2	 0,084	 0,089	 0,066	 0,105	

F	 9,890***	 10,778***	 7,685***	 7,524***	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001;	+p<0,1		

 

Ólíkt	 því	 sem	 kom	 fram	 hjá	 17	 ára	 drengjum	 var	 viðurkenning	 foreldra	 eina	

uppeldisaðferðin	sem	hafði	marktæka	forspá	um	trú	stúlkna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	
ára	 aldur.	 Líkt	 og	 sjá	 má	 í	 töflu	 10	 komu	 þær	 niðurstöður	 fram	 hvort	 sem	 ein	
uppeldisaðferð	 var	 sett	 inn	 í	 líkanið	 í	 einu	 eða	 allar	 þrjár.	 Líkt	 og	 hjá	 drengjum	hafði	

lunderni	 stúlkna	 við	 14	 ára	 aldur	 ekki	 lengur	 marktæka	 forspá	 um	 trú	 þeirra	 á	
sjálfstjórnun	sinni	við	17	ára	aldur.	

	

Tafla	10.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	stúlkna	við	17	ára	aldur.		

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

	Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 0,084	 -	 -	 0,150												

Stuðningur	 -	 0,024	 -	 -0,138										

Viðurkenning	 -	 -	 0,472*	 0,490*										

Streita	 -0,021***	 -0,021***	 -0,019***	 -0,019***						

Lunderni	 -0,022+	 -0,021+	 -0,020+	 -0,020+									

R2	 0,087	 0,089	 0,110	 0,111	

F	 15,235***	 14,988***	 17,390***	 10,484**	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001;	+p<0,1		
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Öll	 heildarlíkön	 voru	marktæk	 fyrir	 bæði	 kynin	 og	 var	 heildarskýringin	 svipuð	 þar	

sem	 breyturnar	 skýrðu	 samtals	 10,5%	 af	 trú	 17	 ára	 drengja	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	
(R2=0,105)	og	11%	af	trú	17	ára	stúlkna	á	eigin	sjálfstjórnun	(R2=0,111).		

	

4.3 Trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur	
Tafla	11	sýnir	niðurstöður	aðhvarfsgreiningar	um	forspá	uppeldisaðferða	foreldra	við	14	
ára	aldur	um	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur	þegar	búið	var	að	

stjórna	 fyrir	 áhrifum	 frá	 kyni,	 streitu	 og	 lunderni.	 Í	 töflu	 11	 má	 sjá	 að	 viðurkenning	

foreldra	 við	 14	 ára	 aldur	 var	 eina	 uppeldisaðferðin	 sem	 spáði	marktækt	 fyrir	 um	 trú	
ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 við	 22	 ára	 aldur.	 Ekki	 skipti	 máli	 hvort	 áhrif	

uppeldisaðferðanna	 voru	 skoðaðar	 hver	 fyrir	 sig	 og	 leiðrétt	 var	 fyrir	 áhrifum	 kyns,	
streitu	 og	 lundernis	 eða	 hvort	 einnig	 væri	 leiðrétt	 fyrir	 áhrifum	 hinna	 uppeldis-
aðferðanna.		

	

Tafla	11.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	ungmenna	við	22	ára	aldur.				

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 0,090	 -	 -	 0,056	

Stuðningur	 -	 0,271	 -	 0,198	

Viðurkenning	 -		 -	 0,417*	 0,386*	

Kyn	 -0,028	 -0,033	 -0,038	 -0,039	

Streita	 -0,016***	 -0,015***	 -0,013***	 0,013***	

Lunderni	 -0,026**	 -0,023*	 -0,024*	 -0,023*	

R2	 0,062	 0,061	 0,065	 0,069	

F	 13,070***	 13,009***	 13,713***	 9,660***	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001	(kk=0,	kvk=1)	

 

Kyn	ungmennanna	skipti	ekki	 lengur	máli	um	sjálfstjórnun	við	22	ára	 líkt	og	við	14	
ára	 og	 17	 ára	 aldur.	 Neikvæð	 marktæk	 áhrif	 voru	 milli	 lundernis	 og	 trú	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	 sem	 og	 streitu	 og	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 líkt	 og	 á	 fyrri	 aldursskeiðum.	

Verra	lunderni	og	aukin	streita	spáðu	marktækt	fyrir	um	minni	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	
22	ára	ungmenna.		
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Öll	heildarlíkön	voru	marktæk.	Samtals	var	heildarskýring	 í	 líkani	4	aðeins	 tæp	7%	

(R2=0,069).		

	

4.3.1 Trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur	eftir	kyni	

Forspá	uppeldisaðferða	 foreldra	 við	14	ára	aldur	ungmennanna	um	 trú	þeirra	 á	eigin	

sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur	eftir	kyni	kemur	fram	í	töflum	12	og	13.		

Ólíkt	því	 sem	kom	fram	hjá	drengjum	við	14	ára	og	17	ára	aldur	var	viðurkenning	
foreldra	við	14	ára	eina	uppeldisaðferðin	sem	spáði	marktækt	fyrir	um	trú	þeirra	á	eigin	

sjálfstjórnun	 við	 22	 ára	 aldur.	 Þegar	 drengirnir	 voru	 17	 ára	 var	 viðurkenning	 eina	

uppeldisaðferðin	sem	ekki	hafði	marktæka	forspá	um	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun.	Því	

höfðu	uppeldisaðferðirnar	þrjár	mismunandi	forspá	um	trú	drengja	á	eigin	sjálfstjórnun	

eftir	 aldri.	 Streita	 drengja	 við	 14	 ára	 aldur	 hafði	 ekki	 lengur	marktæka	 forspá	um	 trú	

þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur.	Aftur	á	móti	hafði	lunderni	þeirra	við	14	ára	

aldur	áhrif	á	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur.	Þau	áhrif	höfðu	dottið	út	
við	17	ára	aldur	(sjá	töflu	10)	en	voru	nú	aftur	komin	inn	í	myndina.		

	

Tafla	12.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	drengja	við	22	ára	aldur.		

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 0,255	 -	 -	 0,248												

Stuðningur	 -	 0,293	 -	 -0,073									

Viðurkenning	 -	 -	 0,732**	 0,756**										

Streita	 -0,006	 -0,005	 -0,004	 -0,003									

Lunderni	 -0,033*	 -0,028+	 -0,028+	 -0,031*							

R2	 0,030	 0,025	 0,048	 0,058	

F	 3,406*	 2,818*	 5,552***	 3,894*	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001;	+p<0,1		

	

Í	 töflu	 13	má	 sjá	 að	 uppeldisaðferðir	 foreldra	 stúlkna	 við	 14	 ára	 aldur	 höfðu	 ekki	

marktæk	áhrif	á	það	hver	trú	þeirra	var	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur.	Ekki	skipti	
þar	 máli	 hvort	 ein	 uppeldisaðferð	 var	 athuguð	 í	 einu	 eða	 allar	 settar	 inn	 í	 líkanið.	

Lunderni	stúlknanna	við	14	ára	aldur	hafði	heldur	ekki	marktæka	forspá	um	trú	þeirra	á	
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eigin	 sjálfstjórnun	 við	 22	 ára	 aldur.	 Streita	 þeirra	 við	 14	 ára	 aldur	 hafði	 aftur	 á	móti	

marktæka	forspá	um	trú	á	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur.	

	

Tafla	13.	Aðhvarfsgreining:	Forspá	breytanna	eftirlit	og	aðhald,	stuðningur	og	
viðurkenning	foreldra	við	14	ára	um	sjálfstjórnun	stúlkna	við	22	ára	aldur.		

	 Líkan	1	
				B	

Líkan	2	
				B	

Líkan	3	
				B	

Líkan	4	
				B	

Eftirlit	og	aðhald	 -0,040	 -	 -	 -0,064											

Stuðningur	 -	 0,167	 -	 0,273													

Viðurkenning	 -	 -	 0,101	 0,060														

Streita	 -0,024***	 -0,023***	 -0,022***	 -0,022***							

Lunderni	 -0,072	 -0,020	 -0,021+	 -0,019											

R2	 0,103	 0,102	 0,098	 0,101	

F	 17,657***	 17,477***	 16,466***	 10,060***	

*p<0,05;	**p<0,01;	***p<0,001;	+p<0,1		
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5 Umræða	

Markmið	þessarar	rannsóknar	var	að	athuga	tengsl	á	milli	uppeldisaðferða	foreldra	og	

sjálfstjórnunar	 (e.	 perceived	 control)	 íslenskra	 ungmenna	 yfir	 átta	 ára	 tímabil.	

Sjálfstjórnun	var	mæld	með	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun.	Uppeldisaðferðirnar	

tóku	til	eftirlits	og	aðhalds,	stuðnings	og	viðurkenningar	foreldra.		

Meginniðurstöður	 rannsóknarinnar	 bentu	 til	 þess	 að	 eftir	 því	 sem	 ungmennin	

greindu	 frá	meira	 eftirliti	 og	 aðhaldi,	 stuðningi	 og	 viðurkenningu	 foreldra	 sinna	 þeim	
mun	líklegri	voru	þau	til	að	greina	frá	meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14	ára	aldur.	Sú		

var	niðurstaðan	hvort	 sem	ein	uppeldisaðferð	 var	 skoðuð	 í	 einu	eða	 leiðrétt	 var	 fyrir	

áhrifum	 frá	 hver	 annarri.	 Niðurstöður	 voru	 svipaðar	 hvort	 sem	 heildarúrtakið	 var	
skoðað	eða	stúlkur	og	piltar	í	sitt	hvoru	lagi.		

Forspá	 uppeldisaðferðanna	 við	 14	 ára	 aldur	 ungmennanna	 um	 trú	 þeirra	 á	

sjálfstjórnun	 sinni	 við	 17	 ára	 og	 22	 ára	 sýndi	 að	 viðurkenning	 spáir	 sterkar	 fyrir	 um	

sjálfstjórnun	 þeirra	 en	 eftirlit	 og	 stuðningur.	 Þegar	 forspá	 uppeldisaðferðanna	 var	
athuguð	eftir	kyni	og	allar	breytur	settar	 inn	 í	 líkanið	reyndist	stuðningur	 foreldra	spá	

sterkast	fyrir	um	trú	17	ára	pilta	um	eigin	sjálfstjórnun	en	viðurkenning	í	tilviki		stúlkna.	
Aftur	á	móti	spáði	viðurkenning	sterkast	fyrir	um		trú	22	ára	pilta	á	eigin	sjálfstjórnun	en	
engin	 uppeldisaðferðanna	 spáði	marktækt	 fyrir	 um	 trú	 stúlkna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 á	

þeim	 aldri.	Ofangreindar	 niðurstöður	 komu	 fram	án	 tillits	 til	 þess	 hvernig	 streitu	 eða	
lunderni	þeirra	var	háttað.		

Hér	að	neðan	verður	nánar	greint	frá	helstu	niðurstöðum	og	þær	settar	í	fræðilegt	

samhengi.		

5.1 Sjálfstjórnun	14	ára	ungmenna		
Sú	mikilvæga	niðurstaða	kom	 fram	við	14	ára	aldur	að	allar	þrjár	uppeldisaðferðirnar	

tengdust	 trú	ungmennanna	á	 sjálfstjórnun	sinni.	Því	meira	eftirlit	og	aðhald,	 stuðning	
og	viðurkenningu	sem	ungmennin	töldu	sig	fá	frá	foreldrum	sínum	við	14	ára	aldur	því	

meiri	var	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	á	þeim	aldri.	Þessar	þrjár	uppeldisaðferðir	eru	

uppistaðan	 í	 leiðandi	 uppeldi	 (Gray	 og	 Steinberg,	 1999).	 Því	má	 draga	 þá	 ályktun	 að	
tengsl	séu	á	milli	leiðandi	uppeldishátta	og	meiri	sjálfstjórnunarfærni	ungmenna.		
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Þegar	tengslin	á	milli	uppeldisaðferða	foreldra	og	sjálfstjórnun	ungmennanna	voru	

skoðuð	fyrir	stúlkur	og	drengi	saman	kom	í	 ljós	að	viðurkenning	foreldra	er	 lykilatriði,	

þrátt	fyrir	að	allir	þrjár	uppeldisaðferðirnar	skiptu	miklu	máli.	Sú	áhugaverða	niðurstaða	
kom	fram	að	eftirlit	og	aðhald	vóg	þyngst	um	sjálfstjórnun	drengja	en	hjá	stúlkum	var	

það	 viðurkenning	 foreldra.	 Þær	 niðurstöður	 eru	 áhugaverðar	 í	 ljósi	 þess	 að	 stúlkur	

greindu	frá	örlítið	meira	eftirliti	og	aðhaldi	foreldra	en	drengir.	Eftirlit	og	aðhald	virðist	
skipta	 meira	 máli	 fyrir	 sjálfstjórnun	 14	 ára	 drengja	 og	 því	 vert	 að	 leggja	 áherslu	 á	

mikilvægi	þess	í	uppeldi	þeirra.		

Við	14	ára	aldur	greindu	drengir	frá	meiri	trú	á	eigin	sjálfstjórnun	en	stúlkur	sem	er	í	

samræmi	við	aðrar	 rannsóknir	þar	 sem	kynjamunur	hefur	verið	 skoðaður	 (Leach	o.fl.,	
2008;	Speacht	o.fl.,	2013).		

Þessar	 niðurstöður	 eru	 í	 samræmi	 við	 þær	 rannsóknir	 sem	 benda	 til	 þess	 að	

uppeldisaðferðir	 foreldra	 skipta	 máli	 um	 sjálfstjórnun	 (Colman	 o.fl.,	 2006,	 Karreman	
o.fl.,	 2006;	 Moilanen	 o.fl.,	 2010;	 Purdie	 o.fl.,	 2004).	 Í	 þeim	 rannsóknum	 voru	 þó	
uppeldisaðferðirnar	 þrjár	 ekki	 til	 athugunar	 heldur	 ólíkar	 agastjórnunaraðferðir	

foreldra.	 Purdine	 og	 félagar	 (2004)	 athuguðu	 aftur	 á	móti	 tengsl	 uppeldisaðferðanna	
þriggja	og	sjálfstjórnun	14	ára	ungmenna.	Niðurstöður	hér	voru	ekki	í	samræmi	við	þær	
niðurstöður	þar	sem	aðeins	komu	fram	tengsl	við	stuðning	foreldra	en	ekki	einnig	við	

viðurkenningu	og	eftirlit	og	aðhald	eins	og	í	þessari	rannsókn.		

	

5.2 Sjálfstjórnun	17	ára	ungmenna	
Hver	 og	 ein	 uppeldisaðferðanna	 þriggja	 spáði	 fyrir	 um	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	 við	 17	 ára	 aldur	 þótt	 tillit	 væri	 tekið	 til	 kyns,	 streitu	 og	 lundernis	

ungmennanna.	Af	uppeldisaðferðunum	þremur	spáði	viðurkenning	foreldra	við	14	ára	

aldur	 sterkast	 fyrir	 um	 sjálfstjórnun	 17	 ára	 ungmenna	 þegar	 niðurstöður	 voru	
athugaðar	fyrir	úrtakið	í	heild.		

Líkt	 og	 við	 14	 ára	 aldur	 greindu	17	 ára	piltar	 frá	meiri	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	en	

stúlkur.	Áhugaverðar	niðurstöður	komu	fram	þegar	forspá	hverrar	uppeldisaðferðar	var	
skoðuð	 í	 sitt	 hvoru	 lagi	 eftir	 kyni.	 Í	 ljós	 kom	að	 eftirlit	 og	 aðhald	 ásamt	 stuðningi	 frá	

foreldrum	 spáði	 sterkast	 fyrir	 um	 sjálfstjórnun	 17	 ára	 pilta	 en	 viðurkenning	 um	

sjálfstjórnun	 17	 ára	 stúlkna.	 Niðurstöður	 fyrir	 17	 ára	 pilta	 svipar	 því	 til	 rannsóknar	

Moilanen	og	félaga	(2010)	þar	sem	tengsl	voru	milli	stuðnings	foreldra	við	sjálfstjórnun	
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10	 og	 11	 ára	 drengja.	 Aftur	 á	móti	 skoðuðu	 þeir	 ekki	 tengsl	 við	 eftirlit	 og	 aðhald	 né	

viðurkenningu.	

Áhugavert	var	að	sjá	muninn	hjá	stúlkum	og	piltum	við	17	ára	aldur.	 	Líkt	og	áður	
segir	greindu	stúlkur	frá	örlítið	meira	eftirliti	og	aðhaldi	frá	foreldrum	sínum	en	piltar	en	

sá	uppeldisþáttur	foreldra	virðist	skipta	minna	máli	fyrir	stúlkur	en	pilta	fyrir	trú	þeirra	á	

eigin	 sjálfstjórnun.	 Þá	 virðist	 stuðningur	 skipta	 mestu	 máli	 fyrir	 trú	 drengja	 á	 eigin	
sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur.	Stuðningur	felst	í	því	að	foreldrar	verja	góðum	tíma	með	

börnum	sínum,	veita	þeim	stuðning	í	því	sem	þau	taka	sér	fyrir	hendur	og	hvetja	þau	til	

að	standa	sig	vel	(Lamborn	o.fl.,	1991).	Það	bendir	til	þess	að	gott	samband	drengja	við	

foreldra	 sína	 við	 14	 ára	 aldur	 geti	 eflt	 trú	 þeirra	 á	 sjálfstjórnun	 sinni	 alla	 vega	næstu	

árin.	 Aftur	 á	 móti	 skipti	 viðurkenning	 foreldra	 mestu	 máli	 fyrir	 trú	 stúlkna	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur.	Viðurkenning	felst	í	því	að	foreldrar	hvetja	börn	sín	til	að	

þróa	 sínar	 eigin	 skoðanir,	 tilfinningar	 og	 hugmyndir	 og	 tjá	 þær	 (Gray	 og	 Steinberg,	
1999).	Því	virðist	skipta	miklu	máli	um	trú	stúlkna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur	
að	foreldrar	hafi	ýtt	undir	sjálfræði	og	virt	skoðanir	þeirra	við	14	ára	aldur.			

	

5.3 Sjálfstjórnun	22	ára	ungmenna	
Viðurkenning	 foreldra	við	14	ára	aldur	spáði	 sterkast	 fyrir	um	trú	22	ára	ungmenna	á	
sjálfstjórnun	 sinni	 þegar	 tengslin	 voru	 skoðuð	 fyrir	 öll	 ungmennin	 í	 einu.	 Þegar	

niðurstöður	 voru	 skoðaðar	 í	 sitt	 hvoru	 lagi	 fyrir	 drengi	 og	 stúlkur	 kom	 í	 ljós	 að	
viðurkenning	 foreldra	 við	 14	 ára	 aldur	 spáði	 aðeins	 fyrir	 um	 trú	 pilta	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur.	Ólíkt	því	sem	kom	fram	hjá	14	ára	og	17	ára	ungmennum	

var	ekki	munur	á	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur.		

Þegar	 litið	 er	 til	 þróunar	 sjálfstjórnunar	 hjá	 ungmennunum	 mátu	 þau	 almennt	

sjálfstjórnun	sína	meiri	eftir	því	sem	aldur	þeirra	hækkaði.	Drengir	greindu	frá	meiri	trú	
á	sjálfstjórnun	sinni	en	stúlkur	við	14	ára	og	17	ára	aldur	en	við	22	ára	aldur	var	ekki	
munur	á	mati	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun.	

Velta	má	því	fyrir	sér	af	hverju	þessi	áhugaverði	kynjamunur	kemur	fram	við	17	ára	

og	 22	 ára	 aldur.	 Við	 17	 ára	 aldur	 virðist	 stuðningur	 foreldra	 drengja	 við	 14	 ára	 aldur	

hafa	skipt	mestu	máli	fyrir	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	á	meðan	stúlkur	virðast	frekar	

þurfa	sjálfræði	við	14	ára	 fyrir	 trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur.	Aftur	á	

móti	skiptir	viðurkenning	foreldra	mestu	máli	fyrir	trú	22	ára	pilta	á	eigin	sjálfstjórnun	
en	 uppeldisaðferðirnar	 þrjár	 við	 14	 ára	 aldur	 ungmennanna	 virðast	 ekki	 spá	 fyrir	 um	
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hver	 trú	 stúlkna	 er	 á	 sjálfstjórnun	 sinni	 við	 22	 ára	 aldur.	 Velta	má	 því	 fyrir	 sér	 hvort	

ástæðuna	megi	rekja	til	þroska	og	að	stúlkur	þurfi	fyrr	á	viðurkenningu	og	sjálfræði	að	

halda	frá	foreldrum	sínum	en	drengir	til	að	þróa	með	sér	sjálfstjórnun.	Rannsóknir	hafa	
sýnt	að	þær	miklu	breytingar	sem	eiga	sér	stað	á	sjálfstjórnun	frá	bernsku	og	fram	yfir	

unglingsárin	 megi	 að	 hluta	 til	 rekja	 til	 þroska	 heilans	 (Magar	 o.fl.,	 2010;	 Steinberg,	

2010;	 Steinunn	 Gestsdóttir,	 2012).	 Í	 því	 ljósi	 gæti	 verið	 áhugavert	 að	 skoða	 hvort	
heilaþroski	 í	 tengslum	 við	 sjálfstjórnun	 gæti	 átt	 sér	 stað	 fyrr	 hjá	 stúlkum	 og	 því	 hafi	

uppeldisaðferðirnar	þrjár	ekki	áhrif	á	trú	stúlkna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur.		

	

5.4 Rannsóknartilgátur	og	samantekt	
Rannsóknartilgáturnar	 voru	 fjórar.	 Í	 fyrsta	 lagi	 var	 búist	 við	 því	 að	 þessar	 þrjár	
uppeldisaðferðir	foreldra,	sem	einkenna	leiðandi	uppeldi	(Grey	og	Steinberg,	1999),	við	

14	ára	aldur	ungmennanna	tengdust	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	við	14,	17	og	22	ára	

aldur;	 að	 þau	 sem	 lýstu	 foreldrum	 sínum	 sem	 leiðandi	 byggju	 yfir	 meiri	 trú	 á	 eigin	

sjálfstjórnun	 á	 öllum	 aldursskeiðum.	 Sú	 tilgáta	 stóðst	 að	 mestu	 leyti	 þar	 sem	
uppeldisaðferðirnar	 þrjár	 tengdust	 sjálfstjórnun	þegar	 þær	 voru	 skoðaðar	 í	 sitt	 hvoru	

lagi	við	14	og	17	ára	aldur	ungmennanna.	Við	22	ára	aldur	kom	aftur	á	móti	 fram	að	

einungis	viðurkenning	foreldra	við	14	ára	aldur	ungmennanna	tengdist	trú	pilta	á	eigin	
sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur	en	engin	uppeldisaðferðanna	tengdist	trú	stúlkna	á	eigin	

sjálfstjórnun	á	þeim	aldri.	Draga	má	þá	almennu	ályktun	að	tengsl	séu	á	milli	 leiðandi	
uppeldishátta	og	trúar	ungmenna	á	eigin	sjálfstjórnun.		

Í	 öðru	 lagi	 var	 búist	 við	 því	 að	 piltar	 greindu	 frá	meiri	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 en	

stúlkur.	Sú	tilgáta	stóðst	við	14	ára	og	17	ára	aldur	ungmennanna	og	voru	 í	samræmi	

aðrar	 rannsóknir	 þar	 sem	 kynjamunur	 á	 trú	 á	 eigin	 sjálfstjórn	 hefur	 verið	 skoðaður	

(Leach	o.fl.,	2008;	Speacht	o.fl,	2013).	Aftur	á	móti	var	ekki	munur	á	trú	ungmennanna	
á	eigin	sjálfstjórnun	við	22	ára	aldur.		

Í	þriðja	lagi	var	búist	við	því	að	viðurkenning	foreldra	hefði	sterkari	tengsl	og	meiri	

forspá	 um	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 en	 hinar	 tvær	 uppeldisaðferðirnar.	
Þessi	 tilgáta	 stóðst	 að	mestu	 leyti.	 Viðurkenning	 foreldra	 hafði	 sterkustu	 tengslin	 við	

sjálfstjórnun	ungmennanna	yfir	allt	tímabilið	þegar	öll	ungmennin	voru	athuguð	í	einu.	

Aftur	 á	móti	 kom	 fram	munur	 þegar	 niðurstöður	 voru	 skoðaðar	 í	 sitt	 hvoru	 lagi	 fyrir	

drengi	og	stúlkur.	Viðurkenning	tengdist	bæði	trú	stúlkna	og	pilta	á	eigin	sjálfstjórnun	
við	14	ára	aldur,	en	aðeins	trú	stúlkna	á	eigin	sjálfstjórnun	við	17	ára	aldur	og	aðeins	trú	
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pilta	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 við	 22	 ára	 aldur.	 Viðurkenning	 foreldra	 ýtir	 undir	 sjálfræði	

barna	 (Gray	og	 Steinberg,	 1999;	 Steinberg,	 2001).	Mikilvægt	 er	 að	 veita	 ungmennum	

það	sjálfræði	sem	þau	sækjast	eftir	á	unglingsárunum	og	getur	það	jafnvel	verið	einn	af	
lykilþáttum	 uppeldis	 á	 þessum	 árum	 (Steinberg,	 2001,	 2004).	 Með	 því	 að	 hvetja	

ungmenni	 til	 að	 taka	 þátt	 í	 þeim	 ákvörðum	 sem	 teknar	 eru	 og	 tjá	 skoðanir	 sínar,	

tilfinningar	og	hugmyndir	getur	það	ýtt	undir	sjálfstæði	þeirra	og	sjálfræði	(Broady	o.fl.,	
1994).	Samkvæmt	sjálfsákvörðunarkenningunni	er	sjálfræði	ein	af	forsendum	þróunar	í	

sjálfstjórnun	(Deci	og	Ryan).		

Í	fjórða	lagi	var	búist	við	því	að	uppeldisaðferðir	foreldra	hefðu	minni	áhrif	eftir	aldri	

og	minnstu	áhrifin	væru	á	trú	22	ára	ungmenna	á	eigin	sjálfstjórnun.	Sú	kenning	stóðst	

að	hluta.	Þegar	niðurstöður	voru	skoðaðar	fyrir	drengi	og	stúlkur	á	sama	tíma	fóru	áhrif	

eftirlits	og	aðhalds	sem	og	stuðnings	foreldra	minnkandi	eftir	aldri.	Aftur	á	móti	hafði	

viðurkenning	 foreldra	 áfram	 sterk	 tengsl	 við	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun.	
Þegar	niðurstöður	voru	skoðaðar	eftir	kyni	kom	í	 ljós	eins	og	fram	hefur	komið	að	hjá	
piltum	hafði	viðurkenning	foreldra	við	14	ára	aldur	áhrif	á	trú	þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun	

fram	að	22	ára	aldri.	Aftur	á	móti	hafði	viðurkenning	foreldra	áhrif	á	trú	stúlkna	á	eigin	
sjálfstjórnun	fram	á	18.	ár	hið	minnsta,	en	kom	ekki	fram	við	22	ára	aldur.	Á	sama	tíma	
jókst	trú	ungmennanna	á	eigin	sjálfstjórnun.	

Fræðimenn	eru	 flestir	 sammála	um	að	samspil	umhverfis	og	 líffræðilegra	þátta	ýti	

undir	 þroska	 (Bronson,	 2000;	 McClelland	 o.fl.,	 2015).	 Nýlegar	 rannsóknir	 á	
heilastarfsemi	í	tengslum	við	sjálfstjórnun	hafa	sýnt	að	í	lok	unglingsáranna	eða	í	byrjun	

fullorðinsára	 þroskast	 virkni	 í	 framheilaberki	 sem	 gegnir	 mikilvægu	 hlutverki	 í	

sjálfstjórnun	(Geidd,	2004;	Magar	o.fl,	2009;	Magar	o.fl.,	2010;	Steinberg,	2010).	Þessar	
niðurstöður	 gætu	 því	 stutt	 þá	 skoðun	 að	 þróun	 sjálfstjórnunar	 sé	 að	 hluta	 til	 vegna	

breytinga	 í	 heilaþroska	 (Blakemore	 og	 Choudhury,	 2006;	 Casey	 og	 Caudle,	 2013;	
Steinberg,	2010)	meðal	annars	í	samspili	við	uppeldisaðferðir	foreldra.			

Erfitt	er	að	álykta	um	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	út	frá	fyrri	niðurstöðum	þar	

sem	fáar	samskonar	rannsóknir	hafa	verið	framkvæmdar.	Í	heildina	voru	þó	niðurstöður	

í	 samræmi	 við	 þær	 fáu	 erlendu	 rannsóknir	 sem	 benda	 til	 þess	 að	 uppeldisaðferðir	
foreldra	hafi	 áhrif	 á	 sjálfstjórnun	barna	 (Colman	o.fl.,	 2006;	 Karreman	o.fl.;	Moilanen	

o.fl.,	2010;	Purdie	o.fl.,	2004).	Niðurstöður	þessar	rannsóknar	benda	til	þess	að	þættir	

leiðandi	 uppeldis	 (stuðningur,	 viðurkenning	og	eftirlit	 og	 aðhald)	 efli	 trú	ungmenna	á	
eigin	 sjálfstjórnun.	 Þá	 virðist	 viðurkenning	 foreldra	 hafa	 mest	 áhrif	 á	 sjálfstjórnun	

ungmenna	þegar	til	lengri	tíma	litið.		
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5.5 Takmarkanir	og	styrkleikar	
Takmarkanir	rannsóknarinnar	liggja	fyrst	og	fremst	í	því	að	mat	á	uppeldisaðferðum	

foreldranna	er	byggt	á	sjónarhorni	ungmennanna.	Sjónarmið	foreldranna	koma	því	ekki	

fram	 og	 erfitt	 er	 að	 tryggja	 að	 ungmennin	 greini	 frá	 raunverulegum	 aðstæðum.	

Ungmennin	gætu	dregið	úr	sumum	eiginleikum	foreldra	sinna	og	ýtt	undir	aðra.	Aftur	á	

móti	bentu	Lamborn	og	félagar	(1991)	á	að	sú	aðferð	er	réttmætari	en	mat	foreldranna	
sjálfra	þar	sem	þeir	hafa	tilhneigingu	til	að	fegra	uppeldisaðferðir	sínar.	Þar	að	auki	er	

hætta	á	að	brottfall	verði	meira	þar	sem	þeir	foreldrar	sem	síst	sinna	uppeldishlutverki	

sínu	eru	 líklegri	 til	að	svara	ekki	spurningalistunum	(Sigrún	Aðalbjarnardóttir	og	Leifur	
G.	 Hafsteinsson,	 2001;	 Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 og	 Kristjana	 Stella	 Blöndal,	 2005).	

Önnur	 takmörkun	 liggur	 í	 brottfalli	 þátttakenda	 á	 milli	 aldursára	 en	 slíkt	 brottfall	 er	

fylgifiskur	 langtímarannsókna	 (Sigrún	 Aðalbjarnardóttir	 og	 Kristjana	 Stella	 Blöndal,	
2005).		

Einn	styrkleiki	rannsóknarinnar	er	að	skoða	hver	tengslin	eru	á	milli	uppeldisaðferða	

foreldra	 á	 unglingsárunum	 við	 sjálfstjórnun,	 jafnvel	 til	 lengri	 tíma	 litið.	 Engin	
sambærileg	 rannsókn	 hefur	 verið	 gerð,	 hvorki	 hérlendis	 né	 erlendis.	 Í	 þeim	 erlendu	

rannsóknum	sem	gerðar	hafa	verið	á	tengslum	uppeldis	foreldra	og	sjálfstjórnun	hefur	

athyglinni	 frekar	 verið	 beint	 að	 börnum	 og	 örfáar	 hafa	 beinst	 að	 upphafi	
unglingsáranna.		

Annar	 styrkleiki	 rannsóknarinnar	 felst	 í	 langtímasniðinu.	 Með	 því	 að	 skoða	 áhrif	

uppeldisaðferða	 foreldra	 á	 trú	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 yfir	 tæp	 átta	 ár	 er	

hægt	að	álykta	um	tengsl	og	forspá	með	meiri	vissu.	Niðurstöður	gefa	því	ekki	aðeins	

upplýsingar	um	tengsl	á	milli	uppeldisaðferða	og	sjálfstjórnunar	við	14	ára	aldur,	heldur	

segja	þær	okkur	einnig	hvaða	áhrif	uppeldisaðferðir	 foreldra	hafa	þegar	til	 lengri	tíma	

litið.	Skortur	hefur	verið	á	slíkum	langtímarannsóknum.		

Þriðji	 styrkleiki	 rannsóknarinnar	 felst	 í	 því	 að	 tekið	 er	 tillit	 til	 streitu	 og	 lundernis	

þegar	fyrrnefnd	tengsl	eru	skoðuð.	Skortur	hefur	verið	á	rannsóknum	þar	sem	stjórnað	

er	fyrir	áhrifum		mikilvægra	þátta	eins	og	streitu	og	lunderni	(Grolnick	og	Farkas,	2002).	
Með	 því	 að	 taka	 tillit	 til	 þeirra	 þátta	 aukast	 líkur	 á	 því	 að	 trú	 ungmennanna	 á	

sjálfstjórnun	sinni	sé	tilkomin	vegna	uppeldisaðferða	foreldra	án	tillits	til	streitu	þeirra	

og	lundernis.		
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6 Lokaorð	

Í	stuttu	máli	benda	niðurstöður	þessarar	rannsóknar	til	þess	að	eftir	því	sem	eftirlit	og	

aðhald,	stuðningur	og	viðurkenning	foreldra	er	meiri	við	14	ára	aldur	því	meiri	trú	hafi	
ungmenni	frá	14	til	17	ára	aldurs	á	eigin	sjálfstjórnun.	Af	uppeldisaðferðunum	þremur	

virðist	 viðurkenning	 spá	 sterkast	 fyrir	 um	 mat	 ungmennanna	 á	 eigin	 sjálfstjórnun	 á	

þessu	aldurstímabili,	14	til	22	ára,	eða	yfir	þessi	tæpu	átta	ár	sem	rannsóknin	stóð	yfir.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 benda	 til	 þess	 að	 foreldrar	 skipta	 miklu	 máli	 um	

sjálfstjórnun	 ungmenna	 sem	 aftur	 er	mikilvægur	 þáttur	 í	 farsælum	þroska	 þeirra	 (sjá	

t.d.	 Elsa	 Lyng	 Magnúsdóttir	 o.fl.,	 2013;	 Quinn	 og	 Fromme,	 2010;	 Sigrún	
Aðalbjarnardóttir	 og	 Fjölvar	 Darri	 Rafnsson,	 2006;	 Steinunn	 Gestsdóttir,	 2012).	 Gott	

samband	milli	foreldra	og	barna	þeirra	við	14	ára	aldur	hefur	áhrif	á	sjálfstjórnun	þeirra	
vel	fram	eftir	unglingsárum;	að	minnsta	kosti	fram	á	22.	aldursár	meðal	pilta	og	á	18.	ár	
meðal	 stúlkna.	 Á	 unglingsárunum	 sækja	 ungmennin	 í	 meira	 sjálfræði	 og	 sýna	

niðurstöður	 þessarar	 rannsóknar	 mikilvægi	 þess	 að	 foreldrar	 virði	 það	 sjálfræði	 sem	
þau	 sækjast	 eftir	 en	 veiti	 þeim	um	 leið	 aðhald,	 eftirlit	 og	 stuðning.	Með	því	 að	 veita	
ungmennum	 viðurkenningu,	 stuðning	 og	 eftirlit	 og	 aðhald	 er	möguleiki	 á	 að	 efla	 trú	

þeirra	á	eigin	sjálfstjórnun.		

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 ættu	 að	 vera	 gott	 framlag	 til	 þeirra	 rannsókna	 sem	

hafa	 sýnt	 að	 stuðningur,	 viðurkenning	 og	 eftirlit	 og	 aðhald	 foreldra,	 sem	 eru	

einkennandi	 fyrir	 leiðandi	uppeldishætti	 (Grey	og	Steinberg,	1999),	skipta	miklu	máli	 í	
farsælum	þroska	barna	og	ungmenna.	Niðurstöður	benda	til	að	viðurkenning	 foreldra	

sem	felst	í	því	að	þeir	hvetja	börn	sín	til	að	tjá	sínar	eigin	skoðanir	og	tilfinningar	og	ýta	

þannig	 undir	 sjálfræði	 þeirra	 og	 þroska	 í	 sjálfstjórnun	 spili	 stórt	 hlutverk.	 Það	 er	 því	
mikilvægt	 að	 foreldrar	 fái	 skýrar	 og	 góðar	 leiðbeiningar	 um	 þessar	 uppeldisaðferðir	
(Sigrún	Aðalbjarnardóttir,	2005;	Steinberg,	2001).	
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