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Útdráttur 

Rannsóknir benda til þess að ungmenni séu sérstakur áhættuhópur þegar kemur að geðrænum 

vandamálum. Ungmenni hafa almennt minni þekkingu á einkennum geðsjúkdóma en þeir sem 

eldri eru. Þau eru einnig ólíkleg til að sækja sér aðstoð þegar við á sem hefur áhrif á 

batahorfur. Ýmislegt bendir til þess að þekkingarleysi og smán gagnvart geðsjúkdómum hafi 

mikil áhrif á það hvernig ungmenni bregðast almennt við geðrænum veikindum og því eiga 

snemmbær forvarnarinngrip sem taka á þessum áhrifaþáttum fullt erindi við þennan 

aldurshóp. Hugrún geðheilsufræðsla er geðræktarframtak nemenda við Háskóla Íslands sem 

hefur það markmið að auka geðheilsulæsi á meðal ungmenna og þar með sporna við 

versnandi geðheilbrigði aldurshópsins. Hugrún notar jafningjafræðslu frá vel þjálfuðum 

nemendum til að framfylgja markmiði sínu. Rannsóknir hafa sýnt að fræðsluinngrip, eins og 

geðheilbrigðisfræðsla Hugrúnar, efli geðheilsulæsi með því að auka þekkingu, notkun 

hjálplegra bjargráða og hjálparsækni og þar með jafnframt draga úr smán. Til að prófa þá 

tilgátu að geðheilbrigðisfræðsla auki geðheilsulæsi var spurningalisti sem mældi þekkingu, 

viðhorf, notkun bjargráða og hjálparsækni lagður fyrir samtals 98 lögráða 

framhaldsskólanemendur á höfuðborgarsvæðinu haustið 2017 í tvígang, rétt fyrir 

geðheilbrigðisfræðslu Hugrúnar og tæpum mánuði eftir. 

Allnokkir þátttakendur svöruðu aðeins öðrum spurningalistanum. Þegar reiknaður var 

marktækur munur á meðaltölum fyrir og eftir fræðslu fyrir alla þátttakendur, var ekki 

marktækur munur á meðaltölum þeirra fyrir þekkingu, smán, notkun bjargráða og 

hjálparsækni. Þegar á hinn bóginn voru reiknaðar niðurstöður fyrir einungis þá 40 

þátttakendur sem svöruðu báðum listum og fengu inngrip, var marktæk aukning á þekkingu 

og jafnframt marktæk aukning á smán en ekki marktækur munur á notkun bjargráða eða 

hjálparsækni. Niðurstöður vísa til þess að stutt fræðsla geti aukið þekkingu en einnig að meiri 

þekking geti haft neikvæð áhrif á viðhorf, og að ef til vill þurfi að lengja fræðsluna og breyta 

fyrirkomulagi hennar til að bæta geðheilsulæsi almennt. 
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Inngangur 

Geðheilsu ungra Íslendinga fer hrakandi (Embætti landlæknis, 2017). Á eftir Finnum eru 

Íslendingar leiðandi í fjölda sjálfsvíga á meðal Norðurlandaþjóðanna en að meðaltali fremja 

33 einstaklingar á aldrinum 16–29 ára sjálfsmorð árlega. Helsta ástæða innlagnar á Klepp, 

göngudeild geðsviðs Landspítalans hjá einstaklingum í aldurshópnum 18–27 ára, var tilraun 

til sjálfsvígs (Jóhanna Rósa Arnarsdóttir, 2016). Fjöldi skráðra samskipta (komur, símtöl, 

vitjanir og annað) á heilsugæslustöðvum vegna lyndis- og kvíðaraskana nánast tvöfaldaðist 

síðastliðin þrjú ár hjá einstaklingum 20 ára og yngri. Þunglyndislyfjanotkun á meðal ungs 

fólks á Íslandi er mun meiri en annars staðar á Norðurlöndunum. Til að mynda var 137 af 

hverjum 1.000 Íslendingum á aldrinum 15–24 ávísað þunglyndislyfi a.m.k. einu sinni árið 

2015. Í Danmörku, Svíþjóð og Noregi er þessi fjöldi á bilinu 30 til 50 manns (Embætti 

landlæknis, 2017).  

Þessar niðurstöður rannsókna eru í takt við mælingar á upphafsaldri (e. age of onset) 

geðsjúkdóma en flestar geðraskanir eru komnar fram á sjónarsviðið fyrir 25 ára aldur í 

gegnum ýmis stig keðjuverkandi upphafseinkenna sem geta annaðhvort liðið hjá eða ágerst 

og bætt við sig samsláttar geðsjúkdómum. Biðtími fram að upphafi meðferðar hefur mælst 

lengri hjá þeim sem upplifa einkenni lyndisraskana fyrst á unglingsárum en hjá þeim sem 

upplifa einkennin fyrst á fullorðinsárum (McGorry, Purcell, Goldstone og Amminger, 2011). 

Yfirleitt er það ekki fyrr en seint á námsleiðinni sem borin eru kennsl á nemendur sem eiga í 

geðheilbrigðisvanda og oft líður langur tími þangað til að þeir einstaklingar fá skilvirka 

meðferð við vanda sínum, sem hefur áhrif á bataferlið (Jóhanna Rósa Arnarsdóttir, 2016). 

Það kemur því kannski ekki á óvart að hérlendis eru geðsjúkdómar langstærsta orsök örorku 

hjá bótaþegum 30 ára og yngri (Tryggingastofnun, 2015). Unglingar og ungt fólk er því 

sérstakur áhættuhópur sem mælist þar að auki almennt með minni þekkingu á geðsjúkdómum 

en aðrir (Simmons, Jones og Bradley, 2017). 

 Viðhorf gagnvart geðsjúkdómum virðast leika lykilhlutverk í biðtíma og þar með 

batahorfum (Dearing og Twaragowski, 2011). Félagsskapur við einhvern sem hefur rætt 

reynslu sína af þunglyndi og notkun þunglyndislyfja hefur einnig mælst sem áhrifaþáttur á 

jákvæð viðhorf og hjálparleit (Engilbert Sigurðsson, Magnús Gottfreðsson og Þórdís 

Ólafsdóttir, 2009). Rannsóknir á málaflokknum benda til þess að betri þekking á 

geðheilbrigði og geðsjúkdómum og frekari skilningur á hvar og hvernig á að leita sér hjálpar, 
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ásamt minni smán (e. stigma) gagnvart geðsjúkdómum, leiði af sér betri útkomur og frekari 

notkun á heilbrigðisþjónustu (Wei, McGrath, Hayden og Kutcher, 2015).  

Rannsakendur ættu því að huga að tengslum hjálparsækni, smánar og þekkingar til að vinna 

bug á vandanum (Alþjóðaheilbrigðisstofnunin, 2012).  

Hjálparsækni  

Hugtakið hjálparsækni (e. help-seeking) lýsir þeirri hegðun þegar einstaklingur er virkur í því 

að leita sér hjálpar frá öðru fólki. Það snýst um að vera í samskiptum við annað fólk til að fá 

aðstoð hvað varðar skilning, ráð, upplýsingar og almennan stuðning andspænis vanda eða 

neyðarástandi. Ýmist er talað um óformlega hjálparsækni (e. informal help-seeking), sem er 

að leita aðstoðar í gegnum óformleg félagstengsl eins og hjá vinum og fjölskyldu, eða 

formlega hjálparsækni (e. formal help seeking), sem á við um hjálp frá sérfræðingum sem 

hafa viðurkennt hlutverk og viðeigandi þjálfun í því að veita aðstoð og ráð, til dæmis 

sálfræðingar, félagsráðgjafar, læknar og kennarar.  

Í rannsóknum á hjálparsækni á meðal ungmenna eru nefndar nokkrar meginástæður 

þess að ungmenni veigra sér við að leita aðstoðar, en algengustu og helstu ástæður eru 

samfélagssmán (e. public stigma) og sjálfssmán (e. self-stigma). Ásamt áhyggjum af trúnaði 

annarra og tryggð, og erfiðleikum við að bera kennsl á einkenni geðsjúkdóma. Önnur 

vandamál eru aðgengisskortur, tilhneiging til að reiða aðeins á sjálfan sig og skortur á 

þekkingu á sérfræðihjálp og úrræðum (Gulliver, Griffiths og Christensen, 2010; Salaheddin 

og Mason, 2016).   

Smán  

Í gegnum söguna hafa félagsfræðingar og sálfræðingar ýmist talað um fordóma eða smán til 

að lýsa sömu áhrifum stimplunar (e. labelling), staðalímynda (e. stereotype) og mismununar 

(e. discrimination). Rannsóknir á smán sneru frekar að heilbrigðismálum eins og alnæmi og 

geðsjúkdómum en rannsóknir á fordómum horfðu meira til mismununar á grundvelli 

samfélagshópa, til dæmis vegna kynþáttar eða stéttaskiptingar. Undanfarna áratugi hafa 

áherslur í rannsóknum á fordómumfærst yfir á svið geðheilbrigðis og því hefur þessum 

hugtökum oftar en ekki í verið slegið saman í rannsóknum (Phelan, Link og Dovidio, 2008).  

Sálfræðingurinn Patrick Corrigan hefur verið leiðandi í því að rannsaka smán og áhrif 

hennar á hjálparsækni og batahorfur auk aðferða og inngripa sem gætu spornað við smán 
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(Corrigan, Druss og Perlick, 2014; Corrigan og Kleinlein, 2005). Skilgreining Corrigan og 

félaga á smán hefur hlotið mikið brautargengi síðasta áratug, en henni tekst að samtvinna 

áhrif smánar og fordóma á þann hátt að rangar eða takmarkaðar upplýsingar um geðsjúkdóma 

og geðsjúka eru uppspretta neikvæðra staðalímynda og leiða af sér tilfinningalegt viðbragð 

sem eru fordómar. Mismunun á þeim grundvelli er því hegðunarviðbragðið sem fylgir. Til að 

taka saman samspil og áhrif þessa þátta á heildina er hugtakið smán notað en það 

samanstendur af samspili staðalímynda, fordóma og mismununar. Smán getur því verið bæði 

samfélagsleg smán og sjálfssmán. Áhyggjur af samfélagslegri smán getur komið í veg fyrir 

það að viðkomandi leiti sér hjálpar ef hann trúir því að fórnarkostnaðurinn sé meiri en 

ágóðinn sem af því fæst. Sjálfssmánun verður þegar einstaklingar innfæra (e. internalize) 

staðalímyndir og fordóma, sem getur leitt af sér minna sjálfsálit og sjálfstiltrú (e. self-efficacy) 

og þar með hamlað hjálparsækni (Dearing og Twaragowski, 2011; Corrigan, 2016; Corrigan 

og Watson, 2002; Sylviane Lecoultre, 2009).  

Það er ýmislegt sem bendir til þess að sjálfssmánun sé miðlunarbreyta á milli 

samfélagssmánar og þess að forðast heilbrigðisþjónustu (Clement o.fl., 2015). Almennt er 

fyrsta skrefið í því að sækja sér aðstoð að leita sér upplýsinga, en einstaklingar hafa 

tilhneigingu til þess að leggja fyrst mat á stærðargráðu einkenna sinna með upplýsingaleit. 

Sjálfssmánun er tengd minni líkum á því að leita sér upplýsinga um geðsjúkdóma og 

meðferðarúrræði, vegna þess að einstaklingar leitast við að vernda sjálfsmynd sína gagnvart 

staðalímyndum og stimpli geðsjúkdóma (Doblyte og Jiménez-Mejías 2017; Lannin, Vogel, 

Brenner, Abraham og Heath, 2015). Þannig getur sjálfssmánun verið streituvaldur (e. 

stressor), þar sem smánuðum (e. stigmatized) einstaklingi kvíðir fyrir því eða væntir þess að 

verða fyrir neikvæðri framkomu af hálfu annarra vegna sjúkdóms síns. Streitan er fólgin í 

eftirvæntingunni og er því viðvarandi þrátt fyrir að áreitið sé ekki til staðar (Stuber, Meyer og 

Link, 2008). Dæmi um fordóma sem fylgja þessum staðalímyndum eru ótti eða reiði gagnvart 

fólki með geðræn vandamál. Mismununin á þeim grundvelli er að halda sig í félagslegri 

fjarlægð (e. social distance) frá einstaklingum með geðrænan vanda. Algengar neikvæðar 

staðalímyndir sjálfssmánunar eru að viðkomandi sé af veikari manngerð og þannig vanhæfur 

eða veikburða. Fordómaviðbragðið er minnkað sjálfsálit og minni trú á eigin sjálfsfærni.  Það 

felur í sér þá mismunum að viðkomandi heldur sér í félagslegri fjarlægð og sækist til dæmis 

ekki eftir tækifærum eins og atvinnu, að auka við sig menntun og að leita sér aðstoðar 

(Corrigan og Watson, 2002).  
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Rannsóknir eru þó á reiki um hversu fordómafull ungmenni eru gagnvart geðsjúkdómum. 

Ýmsar erlendar rannsóknir á viðhorfum unga fólksins hafa gefið til kynna að miðað við aðra 

aldurshópa búi ungt fólk yfir meiri smán, þá sérstaklega ungir karlmenn (Simmons, Jones og 

Bradley, 2017). Aðrar rannsóknir gefa til kynna að þessi hópur sé með minni fordóma en 

fullorðnir (Sigrún Ólafsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2010). 

 

Þekking  

Í grundvallaratriðum hafa rannsóknir vísað til þess að smán verði vegna upplýsingaskorts hjá 

einstaklingum. Því má segja að einstaklingur sem hefur takmarkaða þekkingu á 

geðsjúkdómum geti tileinkað sér neikvæð viðhorf gagnvart málaflokknum (Simmons, Jones 

og Bradley, 2017). Íslenskar viðhorfsrannsóknir, líkt og erlendar, hafa mælt tengsl á milli 

lægra menntunarstigs, skort á reynslu af geðsjúkdómum og neikvæðari viðhorfa gagnvart 

lyfjum og meðferðum (Hlíf Vilhelmsdóttir og Magnús Jóhannsson, 2017; Jón Gunnar 

Bernburg og Sigrún Ólafsdóttir, 2008). Einnig hafa mælst tengsl á milli aukinnar þekkingar á 

lyfjum og meðferðum og jákvæðari viðhorfa, auk þess að meiri þekking er tengd frekari 

sjálfshjálparviðleitni (Engilbert Sigurðsson, Magnús Gottfreðsson og Þórdís Ólafsdóttir 

2009). 

Fræðsluinngrip hafa það markmið að efla þekkingarstig almennings á geðsjúkdómum, 

veita upplýsingar og staðreyndir um geðsjúkdóma. Staðreyndirnar ögra ónákvæmum 

staðalímyndum og hrekja mýtur um geðsjúkdóma og geðræn veikindi með því að leysa þær af 

hólmi með réttari og hjálplegri upplýsingum. Ýmsar rannsóknir benda til þess að unglingar 

séu móttækilegri fyrir fræðsluinngripum af þessum toga þar sem þeir eru síður fastheldnir í 

skoðunum sínum en fullorðnir. Herferðir sem miða að því að auka þekkingu og upplýsa 

almenning hafa hlotið mikið lof, þar sem auðvelt er að sníða þær að stórum hópum sem 

smáum auk þess sem að þær hafa reynst áhrifaríkar í því að sporna við smán gagnvart 

geðsjúkdómum. Fræðsla af þessum toga hefur almennt meira verið notuð til að bregðast við 

samfélagssmán en sjálfssmán, en hefur þó reynst áhrifarík í því að draga úr sjálfssmán hjá 

einstaklingum með geðræn vandamál (National Academies of Sciences, Engineering, and 

Medicine, 2016). Samkvæmt rannsóknum getur geðfræðsla dregið úr smán hjá einstaklingum 

sem þjást ekki af geðrænum vandkvæðum en þó hafa áhrifastuðlar verið í besta falli í 

meðallagi (Cook, Purdie-Vaughns, Meyer og Busch, 2013). Ein íslensk rannsókn á 

geðheilbrigðisfræðslu rannsakaði breytingu á þekkingu og viðhorfum eftir 30 mínútna 
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fræðslufyrirlestur fyrir 15 ára unglinga í Vinnuskóla Reykjavíkur árið 2001. Fræðslan 

reyndist mjög áhrifarík, þekking jókst til muna og fordómar minnkuðu (Geðrækt kannar 

viðhorf unglinga til geðheilsu og geðræktar, 2001). Árið 2005 var sami spurningalisti lagður 

fyrir þennan aldurshóp í Vinnuskóla Reykjavíkur en niðurstöður bentu til að þekkingarstig 

ungu kynslóðinnar á geðsjúkdómum sé að aukast miðað við 2001 og enn fremur að unglingar 

leiti í meiri mæli til vina eftir stuðningi en áður, sem má túlka svo að þau eigi auðveldara með 

að segja frá líðan sinni (Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, 2005). Önnur íslensk rannsókn á 

áhrifum fræðslu var gerð af Antoníu Maríu Gestsdóttur (2010) í lokaverkefni hennar í 

Lýðheilsufræði við Háskóla Íslands. Antonía rannsakaði áhrif fræðslu og reynslumiðlunar (e. 

contact) á viðhorf, hjálparsækni og bjargráð meðal grunnskólanema, en reynslumiðlun er 

þegar notendur geðheilbrigðisþjónustunnar miðla af reynslu sinni og þekkingu. Niðurstaða 

hennar var að fræðsla og reynslumiðlum hefur jákvæð áhrif á þessa þætti (Antonía María 

Gestsdóttir, 2010).  

Bjargráð 

Þegar einstaklingar finna sig í streituvaldandi aðstæðum nota þeir bjargráð (e. coping 

mechanisms) til að reyna að ráða fram úr aðstæðunum eða eiga við þær tilfinningalega. 

Bjargráðsúrræði (e. coping resources) geta auðveldað einstaklingum að eiga við streituvalda 

en dæmi um slík úrræði eru bjartsýni, sjálfstiltrú, sjálfsálit og félagslegur stuðningur, en eins 

og hefur verið tekið fram getur smán haft áhrif á sjálfstiltrú og sjálfsálit einstaklinga þegar 

þeir standa frammi fyrir andlegum streituvaldi. Bjargráðsúrræði hafa aftur á móti áhrif á 

bjargráðsaðferðir (e. coping strategies), en almennt er talað um tvær tegundir 

bjargráðsaðferða sem eru vandamálamiðuð bjargráð (e. problem-focused coping) og 

tilfinningamiðuð bjargráð (e. emotion-focused coping) (Taylor og Stranton, 2007). 

Vandamálamiðuð bjargráð eiga við um aðferðir sem einstaklingur notar til að breyta orsök 

streitunnar og þar með leita lausna til að minnka álagið eða ráða fram úr vandanum. Dæmi um 

vandamálamiðuð bjargráð er að skipuleggja hvernig er best að takast á við streituvaldinn, taka 

til aðgerða eða leita sér hjálpar. Tilfinningamiðuð bjargráð eru notuð til þess að draga úr eða 

ráða við tilfinningalegu þjáninguna sem fylgir streituvaldinum eða er tilkomin vegna hans. 

Tilfinningamiðuð bjargráð eru margvísleg. Sum eru hjálpleg eins og endurmat á 

streituvaldinum eða að leita eftir tilfinningalegum stuðning frá öðrum, en önnur eru almennt 

óhjálpleg eins og afneitun eða forðun (Carver, Scheier og Weintraub, 1989). 
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Bjargráðanotkun getur haft mikið að segja um það hvernig einstaklingum farnast andlega, þar 

sem notkun óhjálplegra bjargráða er ekki aðeins sérstakur áhættuþáttur heldur spáir einnig 

fyrir um verri batahorfur hjá einstaklingum sem veikjast. Óhjálpleg bjargráð geta hamlað 

notkun hjálplegra bjargráða, fela oft í sér skaðlega hegðun (t.d. notkun vímugjafa) og leiða 

fram jórtrun (e. rumination) á streituvaldandi hugsunum og tilfinningum. Notkun 

vandamálamiðaðra bjargráða er hins vegar tengd jákvæðari andlegri heilsu sem og líkamlegri 

í streituvaldandi aðstæðum, þar sem hjálpleg bjargráð eins og endurmat á streituvaldinum 

spáir fyrir um aukningu á jákvæðum geðhrifum (e. affect) (Taylor og Stranton, 2007). 

Geðheilsulæsi  

Árið 1997 kynntu Anthony Jorm og félagar til leiks hugtakið geðheilsulæsi (e. mental health 

literacy) og skilgreindu það sem þekkingu á geðröskunum og þær skoðanir á þeim sem 

auðvelda viðkomandi að bera kennsl á einkenni geðsjúkdóma, ráða við sjúkdóminn og sporna 

við geðheilbrigðisvanda. Geðheilsulæsi samanstendur því af; a) getunni til að þekkja 

mismunandi geðraskanir og mismunandi tegundir geðheilbrigðisvanda, b) þekkingu og 

skoðunum á áhættuþáttum og orsökum, c) þekkingu og skoðunum á bjargráðum, d) þekkingu 

og skoðunum á þeirri sérfræðihjálp sem býðst, e) viðhorfum sem geta flýtt fyrir kennslu og 

viðeigandi hjálparleit og f) þekkingu á því hvar er hægt að finna upplýsingar um geðsjúkdóma 

(Jorm, 2002). 

Rannsóknir á herferðum sem miða að því að efla geðheilsulæsi hafa sýnt fram á 

jákvæða breytingu á bæði þekkingu einstaklinga, viðhorfum og sjálfshjálparviðleitni (Jorm, 

2002; Jorm, 2012; Lo, Gupta og Keating, 2017; Skre, Friborg, Breivik, Johnsen, Arnesen og 

Wang, 2013).   

Jafningjafræðsla 

Jafningjafræðsla (e. peer education) er farsæl en jafnframt ódýr leið til að auka geðheilsulæsi 

og stuðla að jákvæðari heilsuákvörðunum á meðal almennings. Kraftur jafningjafræðslu er 

talinn liggja í félagsnámskenningu (e. social learning theory) Alberts Bandura, en samkvæmt 

henni geta einstaklingar verið mjög farsælir í því að efla (e. empower), veita fyrirmynd (e. 

role model) og hvetja til (e. reinforce) jákvæðra hugsunarferla og hegðunar hjá jafningjum 

sínum, svo fremi sem fræðararnir eru taldir vera marktækir (e. credible) og með sterka 

félagsstöðu (Catanzarite og Robinson, 2013; Turner og Shepherd, 1999). 
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Hugrún geðheilbrigðisfræðsla 

Vorið 2016 stofnuðu stúdentar við Háskóla Íslands geðfræðslufélagið Hugrúnu. Tilgangur 

Hugrúnar er að veita ungu fólki fræðslu um geðheilbrigði og geðsjúkdóma og þar með beita 

jafningjafræðslu til að auka geðheilsulæsi.  

Háskólanemar á vegum Hugrúnar halda fyrirlestur fyrir framhaldsskólanemendur, en 

fyrirlesturinn fjallar um þunglyndi (e. depression disorder), kvíða (e. anxiety) og 

kvíðaraskanir (e. anxiety disorder), tvískautaröskun (e. bipolar disorder), geðrof (e. 

psychosis), geðklofa (e. schizophrenia), átraskanir (e. eating disorders), fíkn (e. addiction) og 

bjargráð og úrræði. Yfirleitt tekur um 40–60 mínútur að flytja fyrirlesturinn, eftir því hversu 

mikinn tíma fræðararnir fá frá skólanum. Fræðarar Hugrúnar tala um einkenni sjúkdómanna, 

hvenær einkenni eru eðlileg og hvenær er rétt að leita hjálpar, ásamt því að útskýra geðrækt 

eins og mikilvægi hreyfingar, svefns og matarræðis og félagslegs stuðnings. Fræðararnir 

hvetja nemendur til að ræða tilfinningar sínar og hverju búast megi við þegar leitað er hjálpar. 

Þeir leggja áherslu á að enginn geðsjúkdómur sé svo alvarlegur að ekki sé hægt að ná bata og 

yfirleitt mjög góðum bata. Hvað fíkn varðar þá útskýra fræðarar samslátt fíknar með öðrum 

sjúkdómum, hvernig fíkn þróast og reyna að hvetja nemendur til að þekkja hvenær 

einstaklingar eru líklegir til að þróa með sér fíkn. Þar sem fræðararnir eru margir og ekki er 

um að ræða niðurnjörvað handrit, hafa fræðarar nokkurt frjálsræði í hvernig þeir nálgast efnið 

og koma því frá sér. Sumir fræðarar hafa ef til vill persónulega reynslu af geðröskunum og þó 

þess sé ekki krafist af þeim að þeir segi frá sinni persónulegu reynslu, þá gera þeir það margir. 

Því er smá breytileiki á milli fyrirlestra og því má reikna með eilítið breytilegum áhrifum.  

Uppsetning fyrirlestrarins uppfyllir kröfur um geðheilsulæsi en verðandi fræðarar 

þurfa að sitja fræðslufyrirlestra sérfræðinga og einnig notenda geðheilbrigðisþjónustunnar og 

fara í sérstakar námsbúðir til að gerast fræðarar. Fræðararnir ættu því að uppfylla skilyrði 

félagsnámskenningarinnar sem marktækar fyrirmyndir fyrir menntaskólanemana.  
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Markmið og tilgátur 

Markmið þessa lokaverkefnis er af tvennum toga. Í fyrsta lagi að mæla geðheilsulæsi 

unglinga, þá nánar tiltekið viðhorf þeirra og þekkingarstig á geðsjúkdómum ásamt þekkingu á 

notkun bjargráða og úrræða. Í öðru lagi er markmiðið að mæla hvort geðheilbrigðisfræðsla 

Hugrúnar auki geðheilsulæsi. Sú megintilgáta er því sett fram að jafningjafræðsla Hugrúnar 

um geðheilbrigði og geðsjúkdóma eftir uppskrift geðheilsulæsis muni auka þekkingu, 

hjálparsækni og jákvæða notkun bjargráða ásamt því að draga úr smán. 

Aðferð 

Þátttakendur 

Þátttakendur voru nemendur úr fjórum bekkjum í Kvennaskólanum í Reykjavík sem allir voru 

18 ára eða eldri. Bekkjastærðir voru breytilegar. Alls svöruðu 75 nemendur fyrri 

spurningalistanum sem lagður var fyrir þrem vikum fyrir fræðslu Hugrúnar en 63 seinni 

spurningalistanum sem lagður var fyrir fjórum vikum eftir fræðsluna . Af þeim sem svöruðu 

seinni spurningalistanum fengu 56 nemendur inngrip, en 40 einstaklingar svöruðu báðum 

spurningalistum og fengu inngrip og svör þeirra þátttakenda voru notuð í tölfræðilega 

úrvinnslu. 

Mælitæki 

Mælitækið voru tveir spurningalistar, hér nefndir Hugrún 1 (H1) og Hugrún 2 (H2), sem eiga 

að mæla áhrifaþætti inngripsins. Spurningalistarnir tveir voru alveg eins fyrir utan það að í 

þeim seinni var spurt hvort þátttakandinn hefði svarað spurningalistanum áður og hvort 

þátttakandinn hefði setið fræðslufyrirlestur Hugrúnar. Það var ein opin spurning í báðum 

spurningalistum þar sem nemendur völdu sér órekjanlegt númer en hinar voru lokaðar 

sjálfsmatsspurningar, þar sem spurt var um þekkingu þeirra á geðröskunum (fimm 

spurningar). Dæmi um spurningu um þekkingu er „Ég þekki einkenni geðraskana“. Spurt var 

um viðhorf þeirra til geðraskana til að meta smán (14 spurningar). Til dæmis „Fólk með 

geðröskun er ofbeldisfullt“ og „Flestum vina minna myndi finnast ég veikburða ef þeir héldu 

að ég hefði geðröskun“. Spurt var um viðbrögð þeirra við álagi eða vanlíðan (níu spurningar). 

Til dæmis „Ef mér liði illa myndi ég reyna hlúa að mér sjálfri/sjálfum til að draga úr vanlíðan 

minni (t.d. passa upp á svefn, mataræði og hreyfingu)“. Seinast en ekki síst var spurt um 

þekkingu þeirra og val á úrræðum til að meta hjálparsækni (sex spurningar). Til dæmis „Ef 
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mér liði illa myndi ég fara til sálfræðings“. Báða spurningalistana má sjá í heild sinni í 

Viðauka A. Órekjanlega númerið var til að hafa auðkenni sem hægt væri að nota til að mæla 

breytingu fyrir inngrip og eftir inngrip. Nemendur svöruðu staðhæfingum á fimm punkta 

Likert kvarða þar sem valmöguleikar voru frá „Á mjög vel við um mig“ til „Á mjög illa við 

um mig“. Hærri stigafjöldi merkir að nemendur telja sig búa yfir meiri þekkingu, en hafi 

viðhorf sem einkennist af meiri smán, beiti betri bjargráðum og hugsi sig reiðubúnari til að 

sækja sér hjálp. 

Spurningalistarnir voru fengnir með leyfi frá Antoníu Maríu Gestsdóttur sem notaði þá 

í sambærilegri rannsókn í meistaraverkefni sínu í lýðheilsufræðum sem var mat á 

skólamiðaðri geðheilsufræðslu fyrir unglinga með áherslu á þekkingu, viðhorf, hjálparsækni 

og úrræði. Spurningalistana setti hún saman úr spurningum frá nokkrum mismunandi 

erlendum spurningalistum. Þeir voru ‘Talking about mental Illness’ nemendaútgáfa, ‘Attitude 

scale for mental illness’, ‘Opinions about mental illness in the chinese community’ og 

‘Attitudes toward serious mental illness scale’ ungmennaútgáfa  (Antonía María Gestsdóttir, 

2010). Hvorki var tekið fram hvernig listarnir voru samsettir né áreiðanleiki spurningahluta. 

Fyrir þessa rannsókn var nokkrum spurningum úr spurningalista Antoníu sleppt til að stytta 

svartíma, einni spurningu var sleppt úr þekkingarhluta og einni í viðhorfahluta sökum þess að 

þær þóttu of persónulegar. Auk þess var þeim hluta sem sneri að notkun bjargráða breytt með 

því að bæta við nokkrum spurningum úr Cope inventory 

í samræmi við spurningalistann hennar Antoníu. Cope inventory er fjölþátta spurningalisti 

sem metur þær mismunandi aðferðir sem fólk notar undir álagi, þar á meðal afneitun, forðun, 

hvíld, hófleg hreyfing, að leita aðstoðar og þess háttar (Carver, Scheier og Weintraub, 1989). 

Ritgerðarhöfundur ákvað að velja einungis spurningar sem höfðu mikla fylgni við 

mæliþáttinn samkvæmt rannsókn á Cope inventory spurningalistanum (Carver, Scheier og 

Weintraub, 1989) eða þóttu viðeigandi bæði til að mæla fræðslu Hugrúnar og fyrir íslenska 

unglinga. Ritgerðarhöfundur þýddi spurningarnar sjálf og var þýðingin yfirfarin af 

leiðbeinanda. Einungis fjórar spurningar voru notaðar orðrétt upp úr úrráðahluta 

spurningalista Antoníu, hinar voru settar saman í samhengi við spurningar Antoníu eða 

sérstaklega samdar til að meta efnisinntak fræðslu Hugrúnar.   
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Rannsóknasnið 

Notast var við millihópasnið annars vegar en innanhópasnið hins vegar þar sem að um tvö 

úrtakshópa var að ræða. Hugrún 1 spurningalistinn var lagður fyrir nemendur í upphafi 

október, þremur vikum síðar fengu nemendur inngripið sem var geðheilbrigðisfræðsla 

Hugrúnar og fjórum vikum síðar svöruðu nemendur Hugrún 2 spurningalistanum.  

Framkvæmd 

Rannsakandi fékk leyfi skólayfirvalda fyrir því að bjóða nemendum að taka þátt í 

rannsókninni. Útskýrt var fyrir nemendum að ekki væri krafa um að taka þátt og svara 

spurningalistanum en þátttaka væri vel þegin, ásamt því að þeir fengu yfirlýsingu um að það 

væri engin leið að rekja svörin til einstakra þátttakenda og að svörin væru vistuð í erlendum 

gagnabanka. Órekjanalega auðkennið var kynnt með því að taka rannsakanda sem dæmi og 

skrifaði hann upp á töflu fyrstu fjóra stafi kennitölu sinnar ásamt fyrstu tveimur stöfunum í 

fyrsta nafni móður sinnar. Því næst var sú spurning og tilgangur hennar útskýrður fyrir 

nemendum. Nemendur voru beðnir um að svara hratt og heiðarlega og tjáð að rannsakandi 

kæmi ekki til með að rýna í einstaka svör heldur myndi aðeins skoða meðaltal. Nemendur 

voru beðnir um að tala ekki saman á meðan þeir væru að fylla út spurningalistann. Útskýrt var 

fyrir þeim að spurningarnar væru af ýmsum toga og þar á meðal nokkrar sem gætu hljómað 

sérkennilega en nemendur ættu ekki að velta því of mikið fyrir sér heldur aðeins svara þeim 

spurningum á þann hátt sem þeir teldu að ættu við þá. Að jafnaði tók það nemendur um sjö 

mínútur að ljúka útfyllingu spurningalistans. Þremur vikum síðar flutti rannsakandi 

geðheilbrigðisfræðslufyrirlestur Hugrúnar sem tók tæpa klukkustund, og tæpum mánuði síðar 

var síðari fyrirlögn spurningalistans, sem var framkvæmd með saman hætti og fyrri fyrirlögn. 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Tölfræðileg úrvinnsla var tvíþátta. Fyrst var notast við svör allra 75 þátttakenda sem svöruðu 

fyrri spurningalistanum og svör þeirra 56 þátttakenda sem svöruðu seinni spurningalistanum  

og höfðu fengið inngrip. Úr þessum hópi var síðan hægt að sía út 40 þátttakendur með 

auðkenninu sem nemendur gáfu sér sem höfðu svarað báðum spurningalistum og hlotið 

inngrip. Þessi hópur var greindur sérstaklega. Spurningalistunum tveimur, Hugrún 1 (H1) og 

Hugrún 2 (H2), var skipt í fjóra undirþætti eftir tilgátunni í þekkingu, smán, bjargráð og 

hjálparsækni fyrir báða úrtakshópa. Þar sem fyrri úrtakshópurinn var táknaður H1(73) og H2(56) 
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og seinni úrtakshópurinn H1(40) og H2(40) eftir fjölda þátttakenda. Fylgni var reiknuð fyrir 

báða úrtakshópa út frá spurningalistunum en þær niðurstöður má sjá í Viðauka B.  

Því næst var reiknaður áreiðanleiki α fyrir alla undirþætti H1(73) og H2(56) annars vegar og 

fyrir H1(40) og H2(40) hins vegar. Vegna þess hve úrtökin eru lítil var ekki hægt að gera 

þáttagreiningu á undirþáttunum en þess í stað var lagt var mat á þættina með því að skoða 

fylgni á milli spurninga og reikna áreiðanleika undirþáttarins endurtekið þegar tilteknum 

spurningum var sleppt úr þættinum. Niðurstöður má sjá á töflum 1 til 4 hér fyrir neðan, þar 

sem áreiðanleiki spurningahlutanna metinn með Cronbach’s alpha fyrir er með öllum 

spurningum og eftir á við um þegar búið var að leggja mat á spurningalistana og sleppa þeim 

spurningum sem höfðu minni fylgni við spurningahlutana í heild sinni.  

 

Tafla 1.  

 

 

 

 

 

 

Tafla 2. 

Áreiðanleiki (α) fyrir H2(56)     
Spurningahluti  Fyrir  Eftir 
Þekking  0,85  0,92 
Smán  0,73  0,77 
Bjargráð  0,82  0,85 
Hjálparsækni   0,79   0,84 

 

 

Í bæði H1(73) og H2(56) fékkst meiri áreiðanleiki með því að sleppa spurningum Q6 og Q9 í 

þekkingu, með því að sleppa spurningum Q11, Q14, Q17, Q19, Q20, Q21 og Q24 í smán en 

þær höfðu þar að auki höfðu þær litla sem enga fylgni hvor við aðra eins og sjá má í Viðauka 

B í töflu B3 og töflu B4. Áreiðanleiki jókst einnig með því að sleppa spurningu Q33 í 

bjargráð og spurningum Q35 og Q36 í hjálparsækni. Spurningarnar sem um ræðir má sjá í 

Viðauka A. Sama munstur var að sjá í H1(40) og H2(40) og því sömu spurningum sleppt í 

hverjum hluta.  

Áreiðanleiki (α) fyrir H1(73)     
Spurningahluti  Fyrir  Eftir 
Þekking  0,76  0,87 
Smán  0,76  0,78 
Bjargráð  0,81  0,82 
Hjálparsækni   0,76   0,79 
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Tafla 3.  

Áreiðanleiki (α) fyrir H1(40)     
Spurningahluti  Fyrir  Eftir 
Þekking  0,79  0,86 
Smán  0,73  0,75 
Bjargráð  0,84  0,85 
Hjálparsækni   0,77   0,76 

 

 

Tafla 4.  

Áreiðanleiki (α) fyrir H2(40)     
Spurningahluti  Fyrir  Eftir 
Þekking  0,80  0,86 
Smán  0,78  0,81 
Bjargráð  0,81  0,84 
Hjálparsækni   0,81   0,82 

 

Með ágætan áreiðanleika að vopni voru spurningahlutarnir sameinaðir í breyturnar þekking, 

smán, bjargráð og hjálparsækni til að reikna marktektarpróf á meðaltölum. 
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Niðurstöður 

Til þess að prófa tilgátuna um að fræðsla Hugrúnar hafi haft áhrif á þekkingu, smán, bjargráð 

og hjálparsækni þá voru gerð t-próf, annars vegar t-próf tveggja óháðra úrtaka (e. independent 

samples t-test) fyrir H1(73) og H2(56) og hins vegar parað t-próf (e. paired samples t-test) fyrir 

H1(40) og H2(40). Niðurstöður prófanna má sjá á töflu 5 og töflu 6.  

 

Tafla 5.  

Marktektarpróf á meðaltölum fyrir H1(73) og H2(56) 
         

Breyta  t(128)  P <  
95% Vikmörk  

meðaltals  Staðalvilla  Cohens d 
Þekking  1,19  0,24  0,52 til -0,13  0,16  0,21 
Smán  0,83  0,41  -0,12 til 0,29  0,10  0,15 
Bjargráð  -0,83  0,41  -0,39 til 0,16  0,14  0,15 
Hjálparsækni   0,91   0,37   -0,18 til 0,48   0,18   0,16 

 

Eins og sést á töflu 5 var ekki marktækur munur á neinum meðaltölum breytanna og almennt 

var lítil breyting á meðaltölum spurningalistanna. Örlítill stærðarmunur var á meðaltölum 

sjálfsmats nemenda í þekkingu fyrir (M = 3,49) og eftir inngrip (M = 3,69), og á meðaltali 

hjálparsækni fyrir inngrip (M = 2,41) og eftir inngrip (M = 2,56), en ekki nægur til að ná 

marktekt. Lítil sem engin breyting varð á mælingum á smán nemenda eftir inngrip (M = 2,09) 

miðað við fyrir inngrip (M = 2,01) og sama máli gegnir um notkun hjálplegra bjargráða eftir 

inngrip (M = 3,20) og fyrir inngrip (M = 3,31).  

 

Tafla 6. 

Marktektarpróf á meðaltölum fyrir H1(40) og H2(40)         

Breyta  t(40)  P <  
95% Vikmörk 

meðaltals  Staðalvilla  Cohens d 
Þekking  2,71  0,01  0,06 til 0,41  0,09  0,43 
Smán  2,46  0,02  0,03 til 0,23  0,07  0,39 
Bjargráð  -0,64  0,53  -0,23 til 0,12  0,09  -0,10 
Hjálparsækni   1,38   0,18   -0,07 til 0,35   0,10   0,22 

 

Eins og sést á töflu 6 reyndist á hinn bóginn marktækur munur á meðaltölum þekkingar og 

smánar hjá þeim nemendum sem svöruðu báðum spurningalistum og fengu inngrip. Aftur 
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mátu nemendur þekkingu sína aðeins meiri eftir inngrip (M = 3,79) en fyrir (M = 3,56). 

Nemendur mældust einnig með meiri smán eftir inngrip (M = 2,09) en fyrir (M = 1,93).  

Eins og áður var varla munur á meðaltölum bjargráðsnotkunar eftir inngrip (M = 3,21) og 

fyrir (M = 3,26). Ögn meiri munur var á meðaltali hjálparsækni eftir inngrip (M = 2,54) og 

fyrir inngrip (M = 2,39), en ekki svo marktækt mælist.  
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Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að mæla geðheilsulæsi framhaldsskólanema og áhrif 

geðheilbrigðisfræðslu Hugrúnar á geðheilsulæsi aldurshópsins, og þar með þekkingu, smán, 

notkun bjargráða og hjálparsækni ungmenna. Fyrir inngrip töldu nemendur sig hafa ágæta 

þekkingu á geðsjúkdómum og geðheilbrigði, viðhorf þeirra síður einkennast af smán, 

bjargráðsnoktun þeirra vera yfir meðallagi, en undir meðallagi í hjálparsækni. Reiknaðar 

niðurstöður stærri úrtakshópsins H1(73) og H2(56) sýndu enga marktæka breytingu á þekkingu, 

smán, bjargráðanotkun eða hjálparsækni og þar með geðheilsulæsi. Hins vegar sýndu 

reiknaðar niðurstöður fyrir smærri úrtakshópinn H1(40) og H2(40) marktæka á aukningu á 

þekkingu og smán, en ekki var marktækur munur á meðaltölum bjargráðanotkunar og 

hjálparsækni.  

Óvæntustu niðurstöður rannsóknarinnar og þær sem erfiðast er að útskýra er að 

samhliða aukinni þekkingu í kjölfar fræðslu þá jókst jafnframt smán. Tölfræðiprófun á 

meðaltölum bjargráða og hjálparsækni reyndist ómarktæk en vísbendingar voru um að 

nemendur virtust síður vilja beita hjálplegum bjargráðum en mældust þó með meiri 

hjálparsækni. Almennt gengur þessi niðurstaða þvert á fræðin og því má spyrja sig hvort 

spurningalistinn hafi verið nægilega öflugt mælitæki á rannsóknarspurninguna sem hér er 

fyrir hendi. Það var einkar léleg fylgni á milli spurninga á smánarhlutanum, sem gefur til 

kynna að ef til vill var eitthvað við þær sem annaðhvort var ekki að mæla smán almennt eða 

hafi enn fremur verið að mæla einhverja undirþætti smánar. Ýmislegt benti til þess síðara en 

vegna þess hve fáar spurningarnar voru var ekki hægt að setja saman undirþætti með nægilega 

háan áreiðanleika til að uppfylla skilyrði tölfræðiprófunar á meðaltölum. Niðurstöður 

rannsóknar Antoníu Maríu Gestsdóttur (2010) sýndu fram á þekkingaraukningu, líkt og hér, 

enn einnig jákvæðari viðhorf, betri notkun bjargráða og meiri hjálparsækni með sama 

spurningalista. Munurinn á milli rannsókna er þó að hér voru nemendur ekki sérstaklega að 

ræða við notendur heilbrigðisþjónustunnar og þátttakendur voru nemendur í framhaldsskóla, 

en þátttakendur rannsóknar Antoníu voru í grunnskóla. Það er hægt að hugsa sér að nemendur 

í grunnskóla séu með minni fyrirfram mótaðar hugmyndir um geðsjúka og geðsjúkdóma en 

aðrir og því móttækilegri fyrir fræðslu. Einnig að það að hlýða á einhvern lýsa reynslu sinni af 

geðsjúkdómum og notkun heilbrigðisþjónustu hafi meiri áhrif á smán, en fræðsla ein og sér. 

Það eru ýmsar rannsóknir sem benda til þess að reynslumiðlun hafi mikið að segja í því að 

auka geðheilsulæsi og þá til jafns við geðheilbrigðisfræðslu og einnig að áhrifaríkast sé að 
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beita fræðslu og reynslumiðlun saman til að auka geðheilsulæsi (Rüsch, Angermeyer og 

Corrigan, 2005), eins Antonía gerði í sinni rannsókn.  

Annað umhugsunarefni í ljósi þess að vísbendingar hafa verið um aukna hjálparsækni 

er hvort smán hafi jafn öflug miðlunarhrif ein og sér og hefur verið haldið fram. Ein 

allsherjarrannsókn (e. meta-analysis) á tengslum smánar og hjálparsækni staðfesti vissulega 

að meiri smán er tengd minni hjálparsækni en þó að áhrifastærðir væru almennt smáar og ekki 

helsta hindrun hjálparsækni einstaklinga. Sjálfssmánun og meðferðarsmánun (e. treatment 

stigma), sem er smán gagnvart því að leita sér hjálpar og fá hjálp, sýndu aftur á móti stöðug 

marktæk áhrif í rannsóknum á hjálparsækni (Clement o.fl., 2015). Eins og sést á spurningum 

hjálparsæknihluta spurningalistans í þessari rannsókn, þá var helst verið að mæla formlega 

hjálparsækni, og þó ekki væri um marktæka aukningu að ræða voru teikn á lofti um að hún 

væri í vexti. Því gæti verið að fræðsluinngrip, eins og Hugrún geðheilbrigðisfræðsla, hafi 

meiri áhrif á meðferðarsmán og formlega hjálparsækni en samfélagssmán. Síðast en ekki síst 

má hugsa sér að nemendur velji að halda í smánandi viðhorf þrátt fyrir að gera sér grein fyrir 

afleiðingum þeirra, einfaldlega vegna þess að þeir hafa ekki sömu hvata og til dæmis 

sálfræðingar, félagsfræðingar eða læknanemar til að ögra hugmyndum sínum. Þetta var 

niðurstaða einnar rannsóknar sem skoðaði kenningu um ákvörðunarhyggju (e. theory of 

determinism) í samhengi smánar (Simmons, Jones og Bradley, 2017).  

 Þrátt fyrir þetta virðast niðurstöður bjargráðshlutanna vera í þversögn við aðrar 

niðurstöður, þar sem vísbendingar voru um að nemendur vildu síður beita hjálplegum 

bjargráðum þótt útlit væri fyrir meiri hjálparsækni á meðal þeirra, sem er þó tegund af 

bjargráði. Því er full ástæða til þess að rýna aðeins betur í þann spurningahluta. Ólíkt 

spurningahlutanum um smán var ekki lág fylgni á milli spurninga og því liggur vandinn 

sennilega ekki þar. Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl á milli aukinnar smánar og lélegrar 

bjargráðsnotkunar (Rüsch, Corrigan, Powell, Rajah, Olschewski, Wilkniss og Batia, 2009), 

þannig að ef til vill eru áhrif smánar á bjargráð mismunandi eftir því bjargráði sem um ræðir. 

Það gæti verið fótur fyrir þessum vangaveltum en það er meira ósamræmi í niðurstöðum á 

hjálplegum vandamálamiðuðum bjargráðum en í óhjálplegum tilfinningamiðuðum 

bjargráðum (Taylor og Stanton, 2007), sem bendir til að orsakasamhengi á milli smánar og 

bjargráða gæti verið mismunandi eftir undirþáttum þessara hugtaka. Þó má ekki útiloka þann 

möguleika að fræðslufyrirlestur Hugrúnar stuðli frekar að hjálparsækni með því að auka 

þekkingu heldur en að hafa áhrif á bjargráðsnotkun almennt. Flest inngrip sem eru hönnuð til 
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þess að bæta bjargráðsnotkun eru lengri en ein klukkustund, ólíkt Hugrúnu. Algengasta 

tímalengd slíkra inngripa eru nokkrar fræðslustundir yfir einn eða fleiri mánuði og enn fremur 

er umfang þeirra meira (Taylor og Stanton, 2007; Wells, Barlow og Stewart-Brown, 2003). 

Það má hugsa sér að Hugrún gæti stuðlað betur að geðheilsulæsi með því að auka tímalengd 

fyrirlestursins, en rannsóknir hafa einnig sýnt að meiri árangur fæst þegar bjargráðsinngrip 

eru sniðin að því að vinna með ákveðinn streituvald frekar en að fræða um bjargráð almennt 

(Robotham, 2008). Ef til vill má þó álykta að fræðsla auki þekkingu og enn fremur að í kjölfar 

þess aukist smán einstaklinga gagnvart geðsjúkdómum. Ekki er hægt að segja til um áhrif 

fræðslunnar á bjargráðsnotkun eða hjálparsækni, þó teikn hafi verið á lofti um meiri 

hjálparsækni en verri bjargráðsnotkun. Á heildina litið má því hugsa sér að meira þurfi til að 

hafa áhrif á geðheilsulæsi almennt.  

Hins vegar hefði verið æskilegt að auka tölfræðilegt afl rannsóknarinnar með því að 

safna svörum frá fleiri þátttakendum og þá jafnframt á fjölbreyttara úrtaki framhaldsskóla. 

Líkt og flestar rannsóknir af þessum toga voru hér til staðar þær ógnir við innra réttmæti, á 

borð við það að velja hópa í heilu lagi, að ekki var hægt að stjórna fyrir utanaðkomandi 

breytur og þau vandkvæði sem fylgja brottfalli þátttakenda í miðri rannsókn. Af þessum 

sökum voru niðurstöður reiknaðar bæði fyrir öll tiltæk svör og fyrir þann undirhóp 

þátttakenda sem tók þátt í öllum hlutum rannsóknar. Með þessum samanburði H1(73) og H2(56) 

við H1(40) og H2(40) var markmiðið að vega á móti ógnum við innra réttmæti og fáum 

þátttakendum með því að auka afl rannsóknarinnar. Ekki var hægt að gefa sér að svarendur 

H1(73) og H2(56) væru eins og svarendur H1(40) og H2(40). Þar sem marktektarpróf á meðaltölum 

vísuðu í sömu átt má þó segja að niðurstöður hafi verið sambærilegar á milli úrtakshópa, sem 

eykur trú á niðurstöður og rennir enn fremur stoðum undir réttmæti rannsóknarinnar. Þó má 

ekki útiloka möguleikann á utanaðkomandi áhrifum á niðurstöður rannsóknarinnar. Þegar 

nemendur svöruðu H2 var vika í lokapróf og ef til vill voru nemendur undir meira álagi 

almennt en þegar þeir svöruðu H1, sem gæti hafa haft áhrif á niðurstöður.  

Þegar á botninn er hvolft má draga þann lærdóm af niðurstöðunum að fræðsla ein og 

sér dragi ekki vagn geðheilsulæsis heldur sé kraftur hennar fólginn í því hversu mikið 

nemendur sjái getu og þörf til að nýta þá þekkingu í lífsgöngu sinni og þar með breyta 

hugarfari sínu og hegðunarmáta. Það má því ætla að það hefði meiri áhrif á geðheilsulæsi 

ungmenna ef inngripið væri lengra en klukkustund til að rýma fyrir virkari þátttöku meðal 

nemenda og þar með stuðla frekar að innfæringu námsefnisins. Reynslumiðlun væri góð 
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viðbót inn í viðfangsefnið auk þess sem ýta mætti betur undir notkun hjálplegra bjargráða 

með því að taka raundæmi frá nemendum í fræðslunni og vinna úr þeim sem verkefni. Fræðin 

virðast vísa þess að til að fá heildstæðari nálgun og jákvæðari áhrif væri best ef fræðarar 

Hugrúnar fengju hálfan skóladag til að bæði vera með fræðslu, verkefnavinnu og 

reynslumiðlun, en einkar áhugavert væri að rannsaka áhrif þess konar inngrips á 

geðheilsulæsi. Þetta er þó ævintýrið sem fylgir viðfangsefninu en rannsóknir á geðheilsulæsi 

og sambærilegum forvarnarinngripum eru tiltölulega nýr straumur innan þessarar 

fræðigreinar. Það er ljóst að heildin er meira en samlagning einstakra hluta en hver uppskriftin 

er að hinu fullkomna forvarnarinngripi er enn óráðin en einkar spennandi ráðgáta.  
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Viðauki A 

 

Hugrún 1 spurningalistinn.  

 
Eftirfarandi spurningalisti er hluti af BS verkefni mínu í sálfræði. Verkefnið snýst um 

þekkingu á geðsjúkdómum (geðröskunum), viðhorf til geðsjúkdóma og bjargráð. Það tekur 

um 5–10 mínútur að svara spurningalistanum. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál 

og gögnum mun verða eytt eftir að úrvinnslu lýkur. Nafn þitt kemur hvergi fram og ekki er 

hægt að rekja svörin til þín. Þér er frjálst að hafna þátttöku eða hætta henni hvenær sem er. Ef 

þú fyllir út spurningalistann jafngildir það að ég hafi þitt leyfi til að vinna úr gögnunum.  

  

Ef þú kýst að taka þátt bið ég þig um að svara spurningum bæði heiðarlega og hratt á þann 

hátt sem best lýsir skoðunum þínum, viðhorfum og hegðun. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.  

 

Kyn: 

� Drengur  

� Stúlka 

 

Á hvaða aldursbili ert þú?  

�18–25 

 

Fyrstu fjórir stafir kennitölu þinnar og fyrstu tveir stafir í fyrsta nafni móður þinnar: 

______________________ 
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Hér er spurt um þekkingu á geðröskunum. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við 

um þig?  

 

Q2 Ég veit mikið um geðraskanir almennt. 

Q3 Ég þekki einkenni geðraskana. 

Q4 Ég veit mikið um hvernig fólki getur liðið sem er með geðröskun. 

Q6 Ég þekki eða kannast við einhvern sem þjáist af geðröskun (t.d. vinur, 

fjölskyldumeðlimur, skólafélagi, nágranni). 

Q9 Ég þekki mismunandi leiðir sem hjálpa mér til að líða betur þegar mér líður illa 

tilfinningalega. 

 

Hér er spurt um viðhorf til geðraskana. Hversu sammála eða ósammála ertu 

eftirfarandi fullyrðingum? 

 

Q10 Ef ég ætti ættingja með geðröskun, vildi ég ekki að neinn vissi af því. 

Q11 Flestir vina minna myndu finnast ég veikburða ef þeir héldu að ég hefði 

geðröskun. 

Q12 Fólk með geðröskun hræðir mig 

Q13 Mér finnst fólk með geðröskun skrítið. 

Q14 Ég held að það sé í raun ekkert sem heitir geðröskun; sumir eru bara öðruvísi. 

Q16 Ég myndi ekki umgangast manneskju með geðröskun. 

Q17 Það er auðvelt að sjá hver er með geðröskun. 

Q18 Ef maður veikist af geðröskun er líf manns nánast ónýtt. 

Q19 Ég held að allir geti fengið geðröskun líka ég. 

Q20 Mér finnst fólk fordómafullt gagnvart þeim sem eru með geðröskun. 

Q21 Fólk með geðröskun er ofbeldisfullt. 

Q22 Unglingar með geðröskun eiga erfitt með að eiga góða vini. 

Q23 Unglingar með geðröskun eiga erfitt með að komast aftur inn í vinahópinn 

eftir veikindi. 

Q24 Stuðningur fjölskyldu og vina getur hjálpað unglingi með geðröskun að ná 

bata. 
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Hér er spurt um hvernig þú myndir lýsa algengustu viðbrögðum þínum við álagi eða 

vanlíðan. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? 

 

Q25 Ef mér liði illa myndi ég reyna hlúa að mér sjálfri/sjálfum til að draga úr vanlíðan 

minni (t.d. passa upp á svefn, mataræði og hreyfingu). 

Q26 Ef mér liði illa myndi ég skipuleggja hvernig ég gæti best tekist á við vanlíðan mína 

(t.d. myndi ég gera áætlun um hvernig ég ætlaði að takast á við það sem hefur gerst). 

Q27 Ef mér liði illa myndi ég leita til annarra eftir þekkingu um vandann (t.d. spyrja um 

ráð, hjálp eða upplýsingar hjá einhverjum sem gefur góð ráð). 

Q28 Ef mér liði illa myndi ég reyna að draga úr öðrum streituvöldum til að takast betur á 

við vanda minn (t.d. myndi ég setja líðan mína í forgang, einbeita mér að sjálfum/ri 

mér og myndi láta aðra hluti bíða ef þess þyrfti með). 

Q30 Ef mér liði illa myndi ég passa upp á að gera ekki eitthvað í fljótfærni fyrr en ég gæti 

betur áttað mig á vanda mínum (t.d. að bíða eftir að tími til aðgerða sé réttur, eða 

myndi reyna að gera ekki eitthvað sem gæti gert illt verra). 

Q31 Ef mér liði illa myndi ég leita eftir tilfinningalegum stuðningi (t.d. segja frá því 

hvernig mér líður, leita eftir tilfinningalegum stuðningi frá vinum og vandamönnum, 

reyna að koma fólkinu mínu í skilning um hvað ég er að upplifa). 

Q32 Ef mér liði illa myndi ég reyna að hunsa það (t.d. með því að veita því ekki neina 

athygli, reyna að gleyma því bara eða reyna að halda áfram eins og ekkert hafi í 

skorist). 

Q33 Ef mér liði illa myndi ég kjósa að fá útrás (t.d. með því að öskra, meiða sjálfa/n mig 

eða aðra, reykja, drekka og/eða nota vímuefni eða að eyðileggja eitthvað). 

Q34 Ef mér liði illa myndi ég reyna að leggja tilfinningar mínar til hliðar og einbeita mér 

að eitthverju öðru (t.d. fara á Facebook, Twitter eða Instagram, horfa á kvikmyndir, 

sofa meira en vanalega, sökkva mér í vinnu eða annað til að fá mig til að hugsa ekki 

um vandann). 
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Hér er spurt um þekkingu og val á úrræðum. 

 

Q35 
Ef mér liði illa tel ég mig þekkja vel þau úrræði sem standa mér til boða til að 
leita mér aðstoðar . 

Q36 
Ef mér liði illa myndi ég leita mér upplýsinga á netinu eða senda fyrirspurn á 
vefsíðu. 

Q37 
Ef mér liði illa myndi ég hringja í hjálparlínur (t.d. Hjálparsíma Rauða 
krossins, 1717). 

Q38 Ef mér liði illa myndi ég leita á heilsugæslu míns hverfis. 
Q39 Ef mér liði illa myndi ég fara til sálfræðings. 
Q40 Ef mér liði illa myndi ég tala við námsráðgjafa. 
Q41 Ég hef heyrt um eftirfarandi: 
  Sal.is 
  tolumsaman.is 
  Bráðamóttöku geðsviðs 
  Hvítabandið 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34	
	

Hugrún 2 spurningalistinn. 

Eftirfarandi spurningalisti er hluti af BS verkefni mínu í sálfræði. Verkefnið snýst um 

þekkingu á geðsjúkdómum (geðröskunum), viðhorf til geðsjúkdóma og bjargráð. Það tekur 

um 5–10 mínútur að svara spurningalistanum. Farið er með allar upplýsingar sem trúnaðarmál 

og gögnum mun verða eytt eftir að úrvinnslu lýkur. Nafn þitt kemur hvergi fram og ekki er 

hægt að rekja svörin til þín. Þér er frjálst að hafna þátttöku eða hætta henni hvenær sem er. Ef 

þú fyllir út spurningalistann jafngildir það að ég hafi þitt leyfi til að vinna úr gögnunum.  

  

Ef þú kýst að taka þátt bið ég þig um að svara spurningum bæði heiðarlega og hratt á þann 

hátt sem best lýsir skoðunum þínum, viðhorfum og hegðun. 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna.  

 

Kyn: 

� Drengur  

� Stúlka 

 

Á hvaða aldursbili ert þú?  

�18–25 

 

Fyrstu fjórir stafir kennitölu þinnar og fyrstu tveir stafir í fyrsta nafni móður þinnar: 

______________________ 

 

Í lok síðasta október var haldin geðfræðslufyrirlestur frá Hugrúnu geðfræðslufélagi fyrir 

bekkinn þinn. Varst þú á fyrirlestrinum? 

� Já 

� Nei 

 

Hefur þú svarað þessum spurningalista áður? 

� Já 

� Nei 
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Hér er spurt um þekkingu á geðröskunum. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við 

um þig?  

 

Q2 Ég veit mikið um geðraskanir almennt. 

Q3 Ég þekki einkenni geðraskana. 

Q4 Ég veit mikið um hvernig fólki getur liðið sem er með geðröskun. 

Q6 Ég þekki eða kannast við einhvern sem þjáist af geðröskun (t.d. vinur, 

fjölskyldumeðlimur, skólafélagi, nágranni). 

Q9 Ég þekki mismunandi leiðir sem hjálpa mér til að líða betur þegar mér líður illa 

tilfinningalega. 

 

Hér er spurt um viðhorf til geðraskana. Hversu sammála eða ósammála ertu 

eftirfarandi fullyrðingum? 

 

Q10 Ef ég ætti ættingja með geðröskun, vildi ég ekki að neinn vissi af því. 

Q11 Flestir vina minna myndu finnast ég veikburða ef þeir héldu að ég hefði 

geðröskun. 

Q12 Fólk með geðröskun hræðir mig 

Q13 Mér finnst fólk með geðröskun skrítið. 

Q14 Ég held að það sé í raun ekkert sem heitir geðröskun; sumir eru bara öðruvísi. 

Q16 Ég myndi ekki umgangast manneskju með geðröskun. 

Q17 Það er auðvelt að sjá hver er með geðröskun. 

Q18 Ef maður veikist af geðröskun er líf manns nánast ónýtt. 

Q19 Ég held að allir geti fengið geðröskun líka ég. 

Q20 Mér finnst fólk fordómafullt gagnvart þeim sem eru með geðröskun. 

Q21 Fólk með geðröskun er ofbeldisfullt. 

Q22 Unglingar með geðröskun eiga erfitt með að eiga góða vini. 

Q23 Unglingar með geðröskun eiga erfitt með að komast aftur inn í vinahópinn 

eftir veikindi. 

Q24 Stuðningur fjölskyldu og vina getur hjálpað unglingi með geðröskun að ná 

bata. 
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Hér er spurt um hvernig þú myndir lýsa algengustu viðbrögðum þínum við álagi eða 

vanlíðan. Hversu vel eiga eftirfarandi fullyrðingar við um þig? 

 

Q25 Ef mér liði illa myndi ég reyna hlúa að mér sjálfri/sjálfum til að draga úr vanlíðan 

minni (t.d. passa upp á svefn, mataræði og hreyfingu). 

Q26 Ef mér liði illa myndi ég skipuleggja hvernig ég gæti best tekist á við vanlíðan mína 

(t.d. myndi ég gera áætlun um hvernig ég ætlaði að takast á við það sem hefur gerst). 

Q27 Ef mér liði illa myndi ég leita til annarra eftir þekkingu um vandann (t.d. spyrja um 

ráð, hjálp eða upplýsingar hjá einhverjum sem gefur góð ráð). 

Q28 Ef mér liði illa myndi ég reyna að draga úr öðrum streituvöldum til að takast betur á 

við vanda minn (t.d. myndi ég setja líðan mína í forgang, einbeita mér að sjálfum/ri 

mér og myndi láta aðra hluti bíða ef þess þyrfti með). 

Q30 Ef mér liði illa myndi ég passa upp á að gera ekki eitthvað í fljótfærni fyrr en ég gæti 

betur áttað mig á vanda mínum (t.d. að bíða eftir að tími til aðgerða sé réttur, eða 

myndi reyna að gera ekki eitthvað sem gæti gert illt verra). 

Q31 Ef mér liði illa myndi ég leita eftir tilfinningalegum stuðningi (t.d. segja frá því 

hvernig mér líður, leita eftir tilfinningalegum stuðningi frá vinum og vandamönnum, 

reyna að koma fólkinu mínu í skilning um hvað ég er að upplifa). 

Q32 Ef mér liði illa myndi ég reyna að hunsa það (t.d. með því að ekki veita því neina 

athygli, reyna að gleyma því bara eða reyna að halda áfram eins og ekkert hafi í 

skorist). 

Q33 Ef mér liði illa myndi ég kjósa að fá útrás (t.d. með því að öskra, meiða sjálfa/n mig 

eða aðra, reykja, drekka og/eða nota vímuefni eða að eyðileggja eitthvað). 

Q34 Ef mér liði illa myndi ég reyna að leggja tilfinningar mínar til hliðar og einbeita mér 

að eitthverju öðru (t.d. fara á Facebook, Twitter eða Instagram, horfa á kvikmyndir, 

sofa meira en vanalega, sökkva mér í vinnu eða annað til að fá mig til að hugsa ekki 

um vandann). 
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Hér er spurt um þekkingu og val á úrræðum. 

 

Q35 
Ef mér liði illa tel ég mig þekkja vel þau úrræði sem standa mér til boða til að 
leita mér aðstoðar. 

Q36 
Ef mér liði illa myndi ég leita mér upplýsinga á netinu eða senda fyrirspurn á 
vefsíðu. 

Q37 
Ef mér liði illa myndi ég hringja í hjálparlínur (t.d. Hjálparsíma Rauða 
krossins, 1717). 

Q38 Ef mér liði illa myndi ég leita á heilsugæslu míns hverfis. 
Q39 Ef mér liði illa myndi ég fara til sálfræðings. 
Q40 Ef mér liði illa myndi ég tala við námsráðgjafa. 
Q41 Ég hef heyrt um eftirfarandi: 
  Sal.is 
  tolumsaman.is 
  Bráðamóttöku geðsviðs 
  Hvítabandið 
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Viðauki B 

Fylgnifylki fyrir svör allra 75 þátttakenda H1_Hugrún og þá 56 þátttakendur sem fengu 

inngrip og svöruðu H2_Hugrún. 

 

Tafla B1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tafla B2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgnifylki H1(75)_Þekking  
  Q2 Q3 Q4 Q6 
Q3 .817**    

Q4 .618** .676**   

Q6 .322** .371** .360**  
Q9 .315** .315** .288* .067 
** Marktækt við 0.01.   

* Marktækt við 0.05.   

Fylgnifylki H2(56)_Þekking 
 Q2 Q3 Q4 Q6 
Q3 .823**    

Q4 .774** .801**   
Q6 .638** .574** .585**  
Q9 .407** .463** .371** .229 
** Marktækt við 0.01.   

* Marktækt við 0.05.   
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Tafla B3.  

 

 

Tafla B4. 

Fylgnifylki H2_Smán (56)           
  Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 
Q11 .097             
Q12 .407** .233            
Q13 .333* .361** .752**           
Q14 .110 -.197 .207 .064          
Q16 .425** .078 .453** .427** .113         
Q17 .307* -.076 .264 .320* .244 .116        
Q18 .219 .291* .473** .475** .210 .509** .243       
Q19 .093 -.099 .266* .073 .336* .236 -.015 .449**     

Q20 -.052 -.202 .029 -.110 .414** -.197 .167 .058 .298*     
Q21 .085 .104 .383** .402** .174 .322* .315* .302* .033 -.038    
Q22 -.107 .346** .308* .504** .002 .114 .188 .274* -.092 -.165 .351**   
Q23 .087 .175 .213 .393** .092 .155 .097 .142 -.052 -.176 .238 .437**  
Q24 .118 -.294* .240 -.038 .471** -.030 -.076 .076 .559** .385** .056 -.247 -.108 
** Marktækt við 0.01.            
* Marktækt við 0.05.            

 

 

 

Fylgnifylki H1_Smán (75)       
  Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 
Q11 .200             
Q12 .197 .449**            
Q13 .310** .480** .600**           
Q14 .160 .062 .059 .284*          
Q16 .284* .346** .485** .631** .227*         
Q17 .080 -.110 .019 .018 -.012 .154        
Q18 .295* .030 .188 .487** .057 .465** .161       
Q19 .227 .082 .311** .365** .039 .423** .057 .236*      
Q20 .019 .028 .294* .226 .071 .190 .195 -.010 .203     

Q21 -.027 .089 .385** .186 .183 .289* .130 .146 .238* .112    
Q22 .242* .229* .299** .324** .279* .247* .087 .196 .144 .002 .311**   
Q23 .362** .367** .356** .302** .136 .230* -.095 .183 .248* -.146 .323** .539**  
Q24 .155 -.043 -.047 -.003 -.003 .107 .118 .118 .190 -.057 -.082 -.035 .030 
** Marktækt við 0.01.            
* Marktækt við 0.05.            
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Tafla B5. 

Fylgnifylki H1_Bjargráð(75)     
  Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q31 Q32 Q33 
Q26 .463**        
Q27 .247* .302**       
Q28 .337** .566** .504**      
Q30 .257* .458** .266* .437**     
Q31 .179 .318** .708** .457** .387**    
Q32 .274* .354** .421** .343** .421** .425**   
Q33 .324** .223 -.022 .200 .267* .154 .190  
Q34 .092 .396** .248* .240* .310** .311** .397** .237* 
** Marktækt við 0.01.       
* Marktækt við 0.05.       

 

Tafla B6. 

Fylgnifylki H2_Bjargráð(56)     
  Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q31 Q32 Q33 
Q26 .641**        
Q27 .450** .464**       
Q28 .522** .652** .586**      
Q30 .388** .490** .420** .387**    
Q31 .278* .246 .750** .482** .395**    
Q32 .361** .465** .381** .476** .400** .243   
Q33 .111 .047 .091 .004 .182 .088 .130  
Q34 .188 .335* .186 .333* .174 .099 .519** .193 
** Marktækt við 0.01.       
* Marktækt við 0.05.       
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Tafla B7.  

Fylgnifylki H1_Hjálparsækni(75) 
  Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 
Q36 .172     
Q37 .223 .360**    
Q38 .238* .345** .529**   
Q39 .202 .138 .448** .456**  
Q40 .236* .262* .381** .506** .571** 
** Marktækt við 0.01.   
* Marktækt við 0.05.   

Tafla B8. 

Fylgnifylki H2_Hjálparsækni(56) 
  Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 
Q36 .270*     
Q37 .220 .319*    
Q38 .453** .078 .626**   
Q39 .357** -.023 .435** .610** 
Q40 .203 .292* .521** .623** .565** 
** Marktækt við 0.01.   
* Marktækt við 0.05.   
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Fylgnifylki fyrir svör allra þeirra 40 þátttakenda sem svöruðu bæði H1_Hugrún og 

H2_Hugrún. 

Tafla B9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tafla B10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fylgnifylki H1_Þekking(40) 
  Q2 Q3 Q4 Q6 
Q3 .828**    
Q4 .580** .660**   
Q6 .468** .494** .535**  
Q9 .166 .240 .347* .067 
** Marktækt við 0.01.   
* Marktækt við 0.05.   

Fylgnifylki H2_Þekking(40) 
  Q2 Q3 Q4 Q6 
Q3 .805**    
Q4 .650** .626**   
Q6 .618** .532** .604**  
Q9 .307 .372* .095 .135 
** Marktækt við 0.01.   
* Marktækt við 0.05.   
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Tafla B11. 

Fylgnifylki H1_Smán(40)          
  Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 
Q11 .172             
Q12 .054 .402*            
Q13 .325* .564** .565**           
Q14 .065 -.117 -.033 .189          
Q16 .249 .251 .414** .536** .121         
Q17 .094 -.112 .004 -.045 .058 .249        
Q18 .322* .102 .072 .386* -.089 .365* .065       
Q19 .245 -.073 .097 .199 -.038 .260 .157 .109      
Q20 -.075 .082 .331* .302 .084 .381* -.051 .018 .150     
Q21 -.252 -.178 .214 -.002 .205 .223 .388* .003 -.149 -.040    
Q22 .242 .146 .292 .409** .197 .355* .218 .181 .119 .168 .178   
Q23 .484** .486** .412** .460** .112 .377* .109 .233 .348* -.053 .090 .449**  
Q24 .288 .078 .069 .073 .126 .200 .176 .063 .124 -.124 -.035 .174 .336* 
** Marktækt við 0.01.            
* Marktækt við 0.05. 
 
 

Tafla B12.  

            
Fylgnifylki H2_Smán(40)          
  Q10 Q11 Q12 Q13 Q14 Q16 Q17 Q18 Q19 Q20 Q21 Q22 Q23 

Q11 .202             
Q12 .471** .188            
Q13 .432** .254 .703**           
Q14 .204 -.172 .333* .082          
Q16 .486** .287 .476** .524** .255         
Q17 .273 -.110 .215 .273 .290 .095        
Q18 .389* .209 .381* .458** .100 .562** .141       
Q19 .102 .069 .273 .182 .270 .350* -.035 .377*      
Q20 -.173 -.130 .088 -.079 .449** -.068 .149 -.045 .297     
Q21 .335* .103 .515** .313* .118 .357* .187 .235 .200 -.035    
Q22 .123 .246 .356* .442** -.114 .270 .219 .241 .130 -.142 .224   
Q23 .189 .200 .415** .407** .135 .214 .060 .034 .180 -.153 .197 .434**  
Q24 .207 -.280 .299 -.040 .384* .014 -.110 -.008 .328* .307 .168 -.213 .091 
** Marktækt við 0.01.            
* Marktækt við 0.05.            
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Tafla B13.  

Fylgnifylki H1_Bjargráð(40)     
  Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q31 Q32 Q33 
Q26 .550**        
Q27 .528** .306       
Q28 .534** .605** .486**      
Q30 .421** .693** .363* .552**     
Q31 .514** .384* .637** .478** .489**   
Q32 .322* .509** .284 .396* .488** .408**  
Q33 .250 .410** -.017 .227 .358* .315* .052  
Q34 .158 .399* .085 .219 .215 .229 .319* .247 
** Marktækt við 0.01.       
* Marktækt við 0.05.       

 

 

Tafla B14. 

Fylgnifylki H2_Bjargráð(40)     
  Q25 Q26 Q27 Q28 Q30 Q31 Q32 Q33 
Q26 .642**        
Q27 .481** .500**       
Q28 .420** .507** .597**      
Q30 .256 .410** .354* .398*     
Q31 .321* .182 .685** .643** .392*    
Q32 .218 .368* .465** .416** .280 .292   
Q33 .130 .042 .026 .119 .148 .033 .106  
Q34 .188 .161 .218 .537** .146 .298 .539** .351* 
** Marktækt við 0.01.       
* Marktækt við 0.05.       
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Tafla B15.  

Fylgnifylki H1_Hjálparsækni(40) 
  Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 
Q36 .363*     
Q37 .268 .478**    
Q38 .362* .282 .618**   
Q39 .262 .114 .343* .462**  
Q40 .295 .236 .308 .444** .492** 
** Marktækt við 0.01.   
* Marktækt við 0.05.   

 

Tafla B16. 

Fylgnifylki H2_Hjálparsækni(40)  
  Q35 Q36 Q37 Q38 Q39 
Q36 .249     
Q37 .462** .346*    
Q38 .579** .129 .652**   
Q39 .493** .051 .443** .532**  
Q40 .297 .353* .512** .476** .561** 
** Marktækt við 0.01.   
* Marktækt við 0.05.   
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