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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að mæla áhrif sjálfstyrkingarnámskeiðs sem kallast 

Fjársjóðsleitin. Þátttakendur í rannsókninni voru 11 strákar og 12 stelpur á aldrinum 6-9 

ára sem voru skráð á námskeiðið. Einnig var kannað hvernig foreldrar þátttakenda mátu 

hæfni barna sinna, fyrir og eftir námskeiðið. Notast var við parað t-próf til að meta áhrif 

námskeiðsins. Foreldrar 10 stráka og 12 stelpna tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöðurnar 

benda til þess að Fjársjóðsleitin hafi áhrif á almennt sjálfsálit þátttakenda. Einnig fannst 

marktækur munur hjá stelpum á einum af afmörkuðu þáttum sjálfsálits tengt 

íþróttahæfni. Munur fannst á áhrifum Fjársjóðsleitarinnar á hæfni barnanna að mati 

foreldra. Almennt hafa börn á þessum aldri frekar jákvætt sjálfsálit en rannsóknir benda 

til þess að það lækki þegar börn færast yfir á unglingsárin. Möguleg ástæða þess er talin 

geta verið raunsærri endurgjöf frá foreldrum og kennurum og líklega hefur samanburður 

unglinga við jafnaldra sína einnig mikil áhrif. Færð hafa verið rök fyrir því að það að byggja 

markvisst upp sjálfsálit barna, áður en þau komast á unglingsárin, geti virkað sem forvörn 

fyrir lækkun á sjálfsáliti og jafnvel stuðlað að andlegu heilbrigði (Eiríkur Örn Arnarson og 

Craighead, 2009; Fennell og Jenkins, 2004; Harter, 2015; WHO, 2005). Niðurstöður 

rannsóknarinnar benda til þess að Fjársjóðsleitin geti nýst til uppbyggingar á sjálfsmynd 

barna og þar af leiðandi sem forvarnarstarf við hinum ýmsu geðrænu vandamálum sem 

steðja að unglingum í dag og tengjast lágu sjálfsáliti og vöntun á sjálfsþekkingu. 
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Abstract 

The aim of this study was to measure the effect of a self-help course called The treasure 

hunt (is. Fjársjóðsleitin). The participants were 11 boys and 12 girls from the ages of 6 to 

9, who were enrolled in the course. The study measured, as well, how parents rated their 

children’s actual behavior, before and after the course. The parents of 10 boys and 12 

girls participated in the study. A paired t-test was used to compare the effects of the 

course. The results imply that The treasure hunt had some effect on the participants 

global self-esteem. A significant difference was also found on the girls’ athletic 

competence, one of the domain-specific self-esteem. The results suggest that The 

treasure hunt had an effect on the participants competence according to the parents 

ratings. On average, children have relatively high self-esteem but more and more studies 

imply that it drops during adolescence. The reason for this is thought to be, a more 

realistic feedback from parents and teachers, as well as that adolescence brings more 

emphasis on social competition and comparison. Social scientists have argued that 

systematically building up self-esteem during childhood before adolescence can act as a 

preventive measure for a decrease in self-esteem and even contribute to a stable mental 

health. The findings of this study imply that The treasure hunt can be an effective way to 

construct a healthy self-esteem in children and therefore, work as a preventive measure 

for general mental illness that plague adolescents today which has been found to be 

associated with low self-esteem and lack of self-knowledge. 
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Formáli  

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða hvernig 

best sé að byggja markvisst upp sjálfsálit hjá börnum, sem leið til að fyrirbyggja lækkun á 

sjálfsáliti á unglingsárum. 

Áhugi minn á uppbyggingu sjálfsálits barna kviknaði þegar ég var í starfsþjálfun í 

grunnskóla hér á landi. Mikil ásókn var í viðtöl hjá náms- og starfsráðgjafanum og þó að 

ástæður nemenda fyrir heimsóknunum væru fjölbreyttar var tilfinning mín sú að 

mögulega væri hægt að minnka þörfina fyrir einstaklingsviðtöl að einhverju leyti. 

Hugmyndin mín var að hægt væri að ná árangri með því að veita nemendum heildstæða 

nálgun í sjálfstyrkingu sem væri fléttuð inn í stundaskránna, helst í fagi eins og lífsleikni. 

Nú þegar eru til ýmis verkefni í lífsleikni og náms- og starfsráðgjöf sem eiga að stuðla að 

uppbyggingu sjálfsálits en betra væri að notast við markvisst heildstætt námskeið sem 

hefur verið byggt upp með gagnreyndum aðferðum. Þar sem ég fann ekki 

sjálfstyrkingarnámskeið á Íslandi sem hafði marktækar rannsóknir á bakvið sig þá ákvað 

ég að rannsaka eitt slíkt námskeið. Fjársjóðsleitin hefur verið mikið notuð af náms- og 

starfsráðgjöfum en einnig geta foreldrar skráð börn sín á slíkt námskeið hjá Klifinu, 

fræðslusetri. Rannsóknin sem um ræðir hér fór einmitt fram í Klifinu. 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu dr. Sifjar Einarsdóttur og Elvu Bjarkar 

Ágústsdóttur. Ég vil færa þeim mínar bestu þakkir fyrir gagnlegar athugasemdir og 

stuðning. Samnemendum mínum og vinum vil ég þakka fyrir yfirferð á ritgerðinni og 

skilning á fjarveru minni úr félagslífinu á meðan á skrifum stóð. Fjölskyldu minni vil ég 

þakka fyrir að hafa trú á mér í gegnum námið. Krista, konan mín, fær sérstakar þakkir fyrir 

alla þolinmæðina, stuðninginn, grínið og gefa mér ástæðu til að brosa á hverjum degi. 

Síðast en ekki síst vil ég þakka syni mínum fyrir að koma inn í líf mitt og styrkja þá trú að 

ég gæti tekist á við öll viðfangsefni lífsins og að ég væri hamingjunnar verðug. 
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1 Inngangur 

Sjálfsmyndin nær yfir allar þær hugsanir og tilfinningar sem við beinum að sjálfinu 

(Rosenberg og Owens, 2001). Hún er sú mynd sem við höfum af okkur sjálfum og snertir 

alla fleti í lífi okkar, vitsmunalega, félagslega og líkamlega (Harter, 2015; James, 

1890/1952). Mótun sjálfsmyndar hefst við fæðingu og þróast allt lífið (Harter, 2015). 

Sjálfsálit er oft kallað fjórði flokkurinn af sjálfsmyndinni eða einn hluti hennar (Rosenberg 

og Owens, 2001; Simmons, Rosenberg og Rosenberg, 1973) en það er byggt á mati okkar 

á eigin persónu og frammistöðu, samanburði við aðra og almennri líðan (Kristján 

Kristjánsson, 2007; Ybrandt, 2008).  

Sjálfið er bæði vitsmunaleg og félagsleg hugsmíð (Harter, 2015). Vitsmunalega hliðin 

á sjálfinu þroskast hefðbundið hjá einstaklingum, eins og sjá má á þroskakenningum sem 

skipt er niður í aldursskeið. Félagslega hliðin, eins og uppeldi og menning, er hins vegar 

líklegri til að móta ólíka einstaklinga (Harter, 2015). Fjölskyldan er fyrsti mótunarþáttur 

sjálfsins hjá börnum. Það hvernig uppalendur meta og koma fram við barnið hefur áhrif á 

hvernig barnið sjálft metur sig og myndar jákvætt eða neikvætt sjálfsmat (e. self-

evaluations) eftir atvikum (Harter, 2015). Þegar komið er á unglingsárin hafa jafnaldrar og 

fyrirmyndir unglinganna meiri áhrif á það hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig og metur 

(Harter, 2015).  

Samkvæmt rannsóknum er hefðbundið þroskaferli sjálfsálits þannig að það er hátt á 

barnsaldri, lækkar svo á unglingsárunum og hækkar svo smám saman fram að 

eftirlaunaárum þegar það lækkar svo aftur (Orth, Robins og Widaman, 2012; Orth, 

Trzesniewski og Robins, 2010). Sjálfsálit er mikilvægur partur af sálrænni heilsu (Mruk, 

2013; Silverstone og Salsali, 2003). Fjölmargar rannsóknir hafa bent til þess að ef sjálfsálit 

lækkar þá séu einstaklingar móttækilegri fyrir því að þróa með sér fíknir eða geðraskanir 

(Mruk, 2013; Orth o.fl., 2012; Orth o.fl., 2010; Rosenberg, Schooler og Schoenbach, 1989; 

Silverstone og Salsali, 2003; Smelser, 1989). Niðurstöður nýlegra rannsóknir hafa gefið 

vísbendingar um það að geðraskanir eins og kvíði og þunglyndi séu að aukast hjá ungu 

fólki og hefur verið horft til uppbyggingar á sjálfsáliti sem leið til að sporna við þessari 
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þróun (Olsen og Tägtström, 2013; Sigrún Daníelsdóttir, Védís Helga Eiríksdóttir og 

Salbjörg Bjarnadóttir, 2017; WHO, 2005). 

Fjölbreytni í náms- og starfsvali hefur aukist frá síðustu öld og gerir þar af leiðandi 

meiri kröfur á sjálfsþekkingu einstaklinga til þess að taka farsælar ákvarðanir tengdar 

námi og starfi (Lent, 2005; Savickas, 2005, 2012). Í Aðalnámskrá grunnskólanna (2011) 

kemur fram að hlutverk grunnskólanna sé margþætt en hluti af því er að huga að 

uppbyggingu jákvæðrar sjálfsmyndar nemenda. Ekki er boðið upp á heildstæða markvissa 

áætlun um það hvernig eigi að standa að þessari uppbyggingu heldur er það undir stjórn 

og kennurum hvers skóla komið hvernig unnið er að henni. Rannsóknir á sjálfsáliti og 

hinum ýmsu hliðum sjálfsins hafa gefið hugmyndir um hvernig hægt sé að hafa jákvæð og 

uppbyggjandi áhrif á það (Fennell, 2006, 2009; Margrét Aðalheiður Hauksdóttir, Hafrún 

Kristjánsdóttir, Lilja Sif Þorsteinsdóttir, Gunnar Örn Ingólfsson, 2017; Waite, McManus og 

Shafran, 2012). Upp úr þeim rannsóknum hafa sprottið námskeið til að byggja upp 

sjálfsmyndina og styrkja sjálfsálitið, svokölluð sjálfstyrkingarnámskeið (Fennell, 2009; 

Guindon, 2010b). 

Eitt af þeim sjálfstyrkingarnámskeiðum sem boðið er upp á hjá kennurum og náms- 

og starfsráðgjöfum er Fjársjóðsleitin en hún byggist upp á verkefnum sem stuðla að 

sjálfsþekkingu, eflingu á félagshæfni og öðrum þáttum sem styrkja sjálfsálit (Elva Björk 

Ágústsdóttir, 2013, 30. október, 2017, 3. janúar). Rannsóknir benda til þess að 

sjálfstyrkingarnámskeið sem eru byggð á svipuðum aðferðum og Fjársjóðsleitin hafi 

jákvæð áhrif á sjálfsálit (Morton, Roach, Reid og Stewart, 2012; Waite o.fl., 2012).  

Markmið rannsóknarinnar er að kanna áhrif Fjársjóðsleitarinnar á sjálfsálit 

þátttakenda, annars vegar að skoða hvernig börnin meta sjálf sig en einnig hvernig 

foreldrar þeirra meta hæfni þeirra, fyrir og eftir námskeiðið. Vonast er til þess að 

rannsóknin sýni fram á mikilvægi þess að grunnskólar bjóða upp á markvissa uppbyggingu 

á sjálfsáliti frá upphafi skólagöngu og veiti þannig forvörn fyrir lækkun á sjálfsáliti á 

unglingsárum og mögulega sporna við aukningu á geðröskunum hjá ungu fólki.  

1.1 Sjálfið 

Á síðustu áratugum hefur verið mikill áhugi fyrir sjálfinu (e. the self), sjálfsmyndinni (e. 

self-concept; self-image), sjálfsáliti (e. self-esteem) og öðrum svipuðum hugtökum, þvert 

yfir ýmsar fræðigreinar eins og sálfræði, hjúkrunarfræði, geðlækningar og félagssálfræði 
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(e. social psychology) (Bhatti, Derezotes, Kim og Specht, 1989; Harter, 2015; Rosenberg, 

1965; Rosenberg, Schooler, Schoenbach og Rosenberg, 1995). Hugtök tengd sjálfinu eru 

beintengd okkar daglega lífi, hvernig okkur líður, hvernig við metum verðleika okkar og 

jafnvel frammistöðu í námi (Covington, 1989; Harter, 2015; James, 1890/1952; Rosenberg 

o.fl., 1989). Þó sjálfið sé ekki áþreifanlegt þá eru flestir sammála um að það sé 

raunverulegt og það fyrirfinnist í okkur öllum (Harter, 2015). 

Ef við gerum ráð fyrir að sjálfið sé raunverulegt þá er næsta skref að reyna að skilja 

hvað það er og hvernig það verður til, mótast eða þroskast. Hér að aftanverðu verður 

farið í skilgreiningar á sjálfsáliti og þversögnum, farið verður yfir hvað er líkt og ólíkt með 

skyldum hugtökum og kafað í fræðin í kringum hugtakið. Í næsta kafla, um mótun og áhrif 

sjálfsálits, verður farið í kynjamun á sjálfsáliti og þroska í miðbernsku og í tengslum við 

tímamót en einnig áhrif sjálfsálits á geðraskanir. Í lokakaflanum verður fjallað um 

forvarnir og sjálfstyrkingarnámskeið, auk þess sem sérstaklega verður sagt frá 

Fjársjóðsleitinni og sagt frá þeim aðferðum sem hún byggist á. 

1.1.1 Skilgreiningar á sjálfsáliti og þversagnir 

Í gegnum tíðina hafa sumar skilgreiningar á sjálfsáliti verið óljósar og þar af leiðandi hafa 

þær átt það til að vera mistúlkaðar (Coopersmith, 1959; Kirkpatrick og Ellis, 2001; Leary 

og Tangney, 2012; Mruk, 2006, 2013; Smelser, 1989). William James (1890/1952) skrifaði 

fyrir rúmri öld síðan að sjálfið væri hin mesta ráðgáta sem sálfræðin þyrfti að eiga við. 

Vegna óljósrar skilgreiningar á sjálfsáliti, annmarka í aðferðafræði, vöntunar á 

kenningarlegu samhengi og ónákvæmra mælitækja hafa orðið misræmi í 

rannsóknarniðurstöðum (Harter, 2015; Marsh, 1990; Mruk, 2013; Shavelson, Hubner, og 

Stanton, 1976). Vegna þessa misræmis hafa sumar aðgerðir til að hafa áhrif á sjálfsálit 

skotið yfir markið og hefur það leitt til gagnrýni á mikilvægi þess að efla sjálfsálit. Dæmi 

um mótlæti af þessu tagi er sjálfsálitshreyfingin og andstaðan við hana á síðustu öld en 

nánar verður sagt frá henni í kafla 1.1.2 (Kirkpatrick og Ellis, 2001; Mruk, 2013). Með 

skýrari skilgreiningum og nákvæmari rannsóknum á áhrifum sjálfsálits á mismunandi 

þætti í lífi okkar hafa rannsakendur komist nær því að skilja hvað sjálfsálit er og hvernig 

hægt sé að styðja við uppbyggingu þess (Harter, 2015; Kirkpatrick og Ellis, 2001; Mruk, 

2013).  
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Almennt eru fræðimenn sammála um að sjálfsálit sé skilgreint út frá því hvernig við 

metum okkur sem persónu, metum frammistöðu okkar, hvernig við stöndum í 

samanburði við aðra og hvernig okkur líður almennt (Guindon, 2010b; Kirkpatrick og Ellis, 

2001; Leary og MacDonald, 2012). Að sama skapi er sjálfsálit almennt mælt sem hátt eða 

lágt, þar sem hátt sjálfsálit felur í sér sjálfsvirðingu þar sem einstaklingar líta á sig sem 

„nógu góða“ en ekki endilega betri en aðra. Hátt sjálfsálit gerir manneskjum kleift að þora 

að kanna ýmsa möguleika, setja sér markmið og ná þeim (Baumeister, Campbell, Krueger 

og Vohs, 2003; Swann, Chang-Schneider og McClarty, 2007). 

Á hinum enda kvarðans er lágt sjálfsálit sem felur í sér lágt sjálfsmat þar sem 

einstaklingnum finnst hann vera óverðugur, hafa fáa kosti, finnst hann ekki geta gert hluti 

eins vel og aðrir og er ólíklegri til þess að þora að ná markmiðum sínum (Baumeister o.fl., 

2003; Mruk, 2006; Rosenberg, 1965; Swann o.fl, 2007). Birtingarmynd lágs sjálfsálits getur 

verið í formi hugsana eins og „ég er ekki nógu góður“ eða „ég er ómögulegur“ en líka sem 

undirliggjandi tilfinning um að vera ekki verðugur neins eða vanmáttarkennd (Fennell og 

Jenkins, 2004). Sjálfsálit er ein af fáum hliðum hegðunar sem snerta flesta víddir í lífi okkar 

þar sem það tengist bæði því hvernig við hugsum og hegðum okkur (Mruk, 2006, 2013). 

Þar sem hugtakið nær yfir svo víðan flöt þá er ekki að undra að erfiðlega hafi gengið að 

finna samhljóma skilgreiningu sem á við um allar víddirnar. Hér á eftir verða skoðaðar 

nokkrar algengar skilgreiningar á sjálfsáliti og farið yfir ágreiningsefni innan fræðasviðsins. 

Virði og hæfni 

Talið er að Nathaniel Branden (1969, bls. 252) hafi verið fyrstur að koma með 

tvívíddanálgun á sjálfsáliti sem virði (e. worthiness) og hæfni (e. competence) með 

skilgreininguna: „Sjálfsálit er sú upplifun að vera hæfur til að takast á við viðfangsefni 

lífsins og vera þess verðugur að vera hamingjusamur.“ Tafarodi og Swann (1995) dýpkuðu 

kenninguna með því að færa rök fyrir því að það ætti að horfa á sjálfsálit sem tvo 

aðgreinda þætti, nánar tiltekið sem virði og hæfni. Með tvívíddanálgun á virði og hæfni 

er ekki nóg að vera ánægður með sjálfan sig til þess að vera með hátt sjálfsálit heldur þarf 

að vinna sér inn ekta (e. authentic) sjálfsálit með frammistöðu (Harter, 2015; Mruk, 2013; 

Tafarodi og Swann, 1995).  

Virði er grundvallað í gildum, sérstaklega þeim sem tengjast hegðun í samskiptum við 

aðra, og er annað hvort jákvætt eða neikvætt viðhorf á sjálfinu (Mruk, 2013; Rosenberg, 
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1965). Tafarodi og Swann (1995) töldu að virði næði einnig til þess hvort einstaklingurinn 

upplifði sig almennt viðunandi eða óviðunandi. Nánar tiltekið hversu mikla velþóknun eða 

vanþóknun einstaklingurinn hefur á sjálfum sér sem félagsveru. Það mat fer svo eftir því 

hvernig samfélagið tekur honum eða þá eftir viðmiðum sem hann sjálfur hefur sett sér. 

Hátt virði lýsir sér í jákvæðum áhrifum, að taka sig í sátt og að líða vel í kringum fólk. Aftur 

á móti lýsir lágt virði sér í neikvæðum áhrifum eins og félagslegri vanvirkni og lítilsvirðingu 

á sjálfum sér (Rogers, 1995; Tafarodi og Swann, 1995).  

Hugtakið hæfni er tengt frammistöðu og oft notað til að vísa til sérstakrar líkamlegrar, 

vitrænnar og félagslegrar færni eða getu einstaklings sem og veikleikum hans á þessum 

sviðum (Mruk, 2013; Tafarodi og Swann, 1995). Þegar einstaklingur metur sig hæfan 

finnst honum hann vera almennt fær í flestan sjó, dugmikill, ráða við mikið álag og býst 

hann því almennt við velgengni. Hæfni kemur frá því að ráða við aðstæður og þekkja eigin 

markmið. Til að auka við hæfni þarf einstaklingurinn að finna að hann getur haft áhrif á 

það sem hann tekur sér fyrir hendur. Á hinum enda kvarðans er vanhæfni sem einkennist 

af lágri áhugahvöt, kvíða og þunglyndi (Tafarodi og Swann, 1995). Tafarodi og Swann 

(1995) líktu einvíddarmælingum á sjálfsáliti við það að lýsa einstaklingi sem stórum eða 

smáum (ein vídd) í stað nákvæmari lýsinga eins og mæla hæð og þyngd.  

Tvívíddanálgun, samtvinnun á virði og hæfni, er mikið notuð í rannsóknum í dag en 

margt bendir til þess að þær niðurstöður á rannsóknum á sjálfsáliti sem þótt hafa 

ótraustar, ósamstæðar eða ómarktækar hafi notast við einvíddarmælingar á virði eða 

öðru sambærilegu (Gecas, 1971; Mruk, 2006; Harter, 2012; Tafarodi og Swann, 1995). Má 

þá nefna Rosenberg sjálfsálitskvarðann sem var hannaður sem einvíddarmæling á virði 

en hefur verið endurskoðaður og komið hefur í ljós að nokkrar spurningarnar í honum 

byggðust á hæfniþáttum. Það gerði hann að tvívíddakvarða þrátt fyrir að mælitækið hafi 

ekki verið ætlað til þess (Mruk, 2006; Tafarodi og Swann, 1995).  

Almennt og afmarkað sjálfsálit 

Fyrst þegar fræðimenn fóru að fjalla um sjálfsálit var oftast átt við almennt (e. global) 

sjálfsálit, það er hvernig einstaklingurinn metur sjálfan sig í heild sinni (Harter, 2006b; 

Rosenberg o.fl., 1995). Í lok síðustu aldar fór að bera á fleiri rannsóknum sem bentu til 

þess að sjálfsálit væri fjölvídda (e. multidimensional) þar sem auk almenns sjálfsálits væri 

hægt að greina undirþætti þess eða afmörkuð (e. domain-specific) sjálfsálit (Bracken, 
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1992; Bracken, Bunch, Keith og Keith, 2000; Harter, 2015; Marsh, 1990; Marsh, Barnes, 

Cairns og Tidman, 1984). Fjölvíddakenningar sýndu fram á að einstaklingar meta hæfni 

sína á mismunandi sviðum en þættirnir geta einnig verið mismunandi eftir aldurskeiðum 

(Harter, 1999, 2012, 2015). Mælitækin sem hafa verið notuð til að mæla afmarkaða þætti 

sjálfsálits hafa ekki öll notast við sömu undirþættina en yfirleitt er þar að finna þætti sem 

tengjast félagshæfni, námshæfni og líkamsmynd (Bracken o.fl, 2000; Harter, 2012; Marsh 

o.fl, 1984). 

Tekið skal fram að almennt sjálfsálit er ekki samantekt af sjálfsmati afmarkaðra þátta 

sjálfsálits heldur aðgreindur þáttur frá þeim (Harter, 2006b). Afmarkaðir þættir sjálfsálits 

í miðbernsku eru samkvæmt Susan Harter; líkamsmynd (e. physical appearance), 

íþróttahæfni (e. athletic competence), námshæfni (e. scholastic competence), 

atferlishegðun (e. behavioral conduct) og félagshæfni (e. social competence) (Harter, 

2015; Kirkpatrick og Ellis, 2001; Leary og MacDonald, 2012; Mruk, 2006, 2013). Þó að tvær 

manneskjur myndu mælast með sama almenna sjálfsálit geta þær verið með mismunandi 

hátt sjálfsálit þegar kemur að afmörkuðum þáttum. Dæmi um slíkt er að önnur þeirra gæti 

metið sig hátt þegar kemur að líkamsmynd en lágt þegar kemur að námshæfni en hin 

myndi ef til vill meta sig lágt þegar kemur að líkamsmynd og hátt þegar kemur að 

námshæfni (Harter, 2015; Leary og MacDonald, 2012). 

Stöðugleiki sjálfsálits 

Mikið hefur verið deilt um það innan fræðasviðsins hvort að sjálfsálit haldist stöðugt í 

gegnum ævina eða hvort að það sveiflist vegna innri eða ytri áhrifavalda. Fyrst um sinn 

var sjálfsálit talið tiltölulega stöðugt persónueinkenni (e. trait) eða það hvernig manneskja 

hugsar almennt um sjálfa sig. Þannig væri hægt að meta einstakling með lágt, miðlungs 

eða hátt sjálfsálit á einni vídd (e. unidimensional) og það héldist stöðugt að miklu leyti yfir 

ævina. Nýlegri rannsóknir bentu til þess að taka þyrfti tillit til að sjálfsálit einstaklinga geti 

verið sveiflukennt og farið eftir því hvernig einstaklingurinn metur sjálfan sig á ákveðnu 

augnabliki eða í sérstökum aðstæðum, þá kallað aðstæðubundið (e. state) sjálfsálit 

(Kirkpatrick og Ellis, 2001; Leary, 2001; Leary og MacDonald, 2012; Mruk, 2006, 2013; 

Robins og Trzesniewski, 2005). Stöðugleiki sjálfsálits fer þar af leiðandi eftir því hversu 

miklar skammtímasveiflur einstaklingur upplifir á eigin virði (Greenier o.fl., 1999; Kernis, 

2005; Kernis, Cornell, Sun, Berry og Harlow, 1993). 
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Þannig getur sama manneskjan verið með almennt stöðugt sjálfsálit en innan þess 

getur það sveiflast upp eða niður eftir aðstæðum. Henni gæti því liðið vel með sjálfa sig 

eina stundina en orðið óörugg eða óánægð með sjálfa sig stuttu seinna. Einnig geta sumar 

manneskjur verið almennt með frekar stöðugt sjálfsálit og aðrar almennt með óstöðugt 

sjálfsálit (Harter, 2015; Kernis, 2005; Leary og MacDonald, 2012; Mruk, 2006, 2013; 

Rosenberg o.fl., 1995; Smelser, 1989).  

Hins vegar er talað um óstöðugt (e. lability) sjálfsálit þegar einstaklingur upplifir 

dramatískar breytingar á eigin virði og fer frá mjög jákvæðu virði og yfir í mjög neikvætt á 

stuttum tíma, eða öfugt. Óstöðugt sjálfsálit verður fyrir miklum félagslegum áhrifum og 

áhrifum frá eigin hugsunum og birtist í brothættu og auðsæranlegu sjálfsáliti. Manneskjur 

með óstöðugt sjálfsálit verða fyrir meiri áhrifum af daglegum viðburðum hvort sem um 

er að ræða jákvæða eða neikvæða reynslu (Greenier o.fl., 1999; Kernis, 2005). Í rannsókn 

Kernis o.fl. (1993) sýndu niðurstöður að jákvæð endurgjöf hafði frekar áhrif á einstaklinga 

með hátt en óstöðugt sjálfsálit en einstaklinga með lágt óstöðugt sjálfsálit. Að sama skapi 

hafði neikvæð endurgjöf meiri áhrif á einstaklinga með lágt óstöðugt sjálfsálit frekar en 

hátt óstöðugt sjálfsálit. Meira verður fjallað um óstöðugt sjálfsálit í kaflanum um sjálfsálit 

og geðraskanir þar sem margt bendir til þess að þegar óstöðugleikinn eykst þurfi minna 

áreiti til að hrinda af stað þunglyndiseinkennum (Butler, Hokanson og Flynn, 1994). 

Samanburður á sjálfshugtökum 

Þegar búið er að samhæfa kenningarlegt samhengi sjálfsálits er næsta skref að aðgreina 

það frá öðrum hugtökum tengdu sjálfinu. Hugtök sem svipa til sjálfsálits eru til að mynda; 

sjálfsvirði (e. self-worth), sjálfsmat (e. self-evaluation), sjálfsþekking (e. self-knowledge), 

trú á eigin getu (e. self-efficacy) og sjálfstraust (e. self-confidence). Sjálfsvirði er það virði 

sem einstaklingur leggur á sjálfan sig sem manneskju og er oft notað jöfnum höndum við 

hugtakið sjálfsálit (Harter, 2015). Sjálfsmat lýsir því þegar einstaklingur skoðar og metur 

sjálfið og er oft notað þegar metnir eru einstaka þættir af sjálfsáliti, eins og þegar metið 

er námstengt sjálfsálit (Kirkpatrick og Ellis, 2001). Sjálfsþekking er sá skilningur að sjálfið 

sé sjálfstæð eining og aðgreind frá öðrum (Harter, 2015). Sjálfsþekking er jafnframt ferli 

þar sem við lærum hvað við viljum, oft með tilliti til þess hvað öðrum finnst og er 

einskonar sjálfsuppgötvun sem endar aldrei (Cavell, 2011).  
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Hugtökunum sjálfsálit, trú á eigin getu og sjálfstraust hefur oft á tíðum verið ruglað 

saman og þau notuð sitt á hvað (Chemers, Watson og May, 2000; Kristján Kristjánsson, 

2007). Munurinn á trú á eigin getu og sjálfsáliti liggur í því að sjálfsálit er meðal annars 

mat á eigin virði og hæfni (e. competency) en trú á eigin getu er mat á eigin færni (e. 

capability) (Bandura, 1997). Trú á eigin getu er einnig skilgreind sem sjálfstraust til að 

takast á við tiltekið verkefni (Bandura, 1977, 1994; Guðmundur Bjarni Arnkelsson, 2006). 

Hugtakið sjálfstraust hefur, eins og hugtakið sjálfsálit, fengið mismunandi skilgreiningar í 

gegnum tíðina en algengasta skilgreiningin er sú að sjálfstraust sé trú einstaklings á eigin 

hæfni til þess að framkvæma ákveðið verkefni (Greenacre, Ngo Manh og Chapman, 2014; 

Kristján Kristjánsson, 2007). Lágu sjálfstrausti er oft ruglað saman við lágt sjálfsálit. Til 

útskýringar má nefna nemanda sem hefur hátt sjálfsálit í íþróttahæfni en þegar kemur að 

því að spila í úrslitaleik með liðinu sem hann spilar með, þá er sjálfstraustið lágt (Kristján 

Kristjánsson, 2007). 

Einföld skilgreining á sjálfsáliti er að það sé mat einstaklingsins á sjálfum sér og 

frammistöðu sinni auk þess þegar hann ber sjálfan sig saman við aðra. Þegar rannsaka á 

áhrif sjálfsálits eða byggja upp sjálfsálit hjá einstaklingum þarf að kafa dýpra og taka tillit 

til mismunandi vídda þess og afmörkuðum þáttum sem og stöðugleika þess. Hægt er að 

lýsa tvívíddanálgun á almennu sjálfsáliti sem þeirri upplifun að vera hæfur til að takast á 

við viðfangsefni lífsins og vera þess verðugur að vera hamingjusamur. Auk almenns 

sjálfsálits þá eru til afmarkaðir þættir þess eins og líkamsmynd, námshæfni og félagshæfni 

sem segja nánar til um hvar veikleika eða styrkleika einstaklingsins er að finna og gefur 

skýrari mynd af því hvaða þætti sjálfsálits væri best að styrkja. Sem dæmi þá getur sami 

aðilinn haft hátt almennt sjálfsálit en lága líkamsmynd. Auk þess getur sjálfsálit verið 

breytilegt á milli manna, sumir geta haft stöðugt sjálfsálit en aðrir óstöðugt. Einstaklingar 

með óstöðugt sjálfsálit eru næmari fyrir áreiti frá umhverfinu og viðbrögðum frá öðrum 

sem geta valdið skörpum eða örum sveiflum á sjálfsálitinu.  

1.1.2 Sjálfsálit í fræðum og klínísku starfi 

Fyrsta skilgreining sem vitað er um hafa verið birt í fræðiriti er eftir Williams James 

(1890/1952) þar sem hann aðgreindi sjálfið í tvo þætti; ég-sjálfið (e. I-self) og mig-sjálfið 

(e. me-self). Þar er ég-sjálfið sjálfsvitund sem felur í sér sjálfsstjórn (e. self-autonomy), 

þann hluta af einstaklingnum sem skynjar, hugsar og framkvæmir en er líka lýst sem 



19 

gerandanum (Beane, 1994; Harter, 2006b, 2015; Mruk, 2006, 2013). Því til viðbótar er 

hægt að segja að ég-sjálfið sé höfundur mig-sjálfsins (Savickas, 2011). Mig-sjálfið er 

viðfangið og hefur félagslega, tilfinningalega, vitsmunalega og líkamlega eiginleika en 

einnig er mig-sjálfið vitund einstaklingsins sem endurspeglar sjálfsálit hans (Beane, 1994; 

Harter, 1999, 2006b, 2015; Mruk, 2006, 2013). Dæmi um þetta er setningin „ég ætla að 

hafa stjórn á mér“ sem notast við bæði sjálfin. 

Tvívídda skilgreining James náði ekki hljómgrunni fyrr en á seinni helmingi síðustu 

aldar vegna ríkjandi hugmyndafræði módernisma þar sem lögð var áhersla á 

atferliskenningar og það atferli sem hægt væri að fylgjast með og mæla (Harter, 1999, 

2015). Þó má segja að með áherslubreytingum póstmódernisma, þar sem fræðilegar 

hugsmíðar náðu uppgangi fram yfir afmarkaðar mælingar á hegðunum, dustuðu 

fræðimenn rykið af kenningum James um ég-sjálfið og mig-sjálfið (Harter, 2006b, 2015). 

Charles H. Cooley (1902) átti sinn þátt í að fanga athygli félagsfræðinga á sjálfinu með 

kenningum um félagslegt ferli í tengslum við uppbyggingu sjálfsins (Harter, 2015; Leary 

og Tangney, 2012). Næstu áratugi á eftir bar ekki mikið á akademískum skrifum í tengslum 

við sjálfsálit fyrr en í kringum árið 1970. Þá varð mikil sprenging í þeim efnum og áhugi 

dreifðist vítt og breitt um heiminn og kom inn á mörg fræðasvið eins og geðlækningar, 

sálfræði, hjúkrunarfræði og félagssálfræði (Harter, 2015; Leary og Tangney, 2012; Mruk, 

2006; Rosenberg o.fl., 1995).  

Helstu fræðimennirnir sem leiddu þetta tímabil voru mannúðarsálfræðingarnir 

Abraham Maslow og Carl Rogers (Harter, 2015; Mruk, 2006, 2013). Abraham Maslow 

færði til dæmis rök fyrir að einstaklingar hefðu þörf fyrir stöðugt og hátt álit á sjálfum sér 

sem væri byggt á raunverulegri getu og afrekum og virðingu frá öðrum (Maslow, 1943, 

1954). Carl Rogers (1965) lagði fram kenninguna um raunsjálfið (e. real self) og 

fyrirmyndarsjálfið (e. ideal self). Samkvæmt Rogers (1965) þá vilja einstaklingar upplifa og 

haga sér á þann hátt sem er í samræmi við sjálfsmynd þeirra og endurspegla það sem þeir 

vilja vera eða fyrirmyndarsjálfið. Raunsjálfið er þá það sem einstaklingur raunverulega er 

en fyrirmyndarsjálfið er það sem hann vill vera. Ef fyrirmyndarsjálfið er ólíkt raunsjálfinu 

þá myndast ósamræmi (e. incongruence) sem hefur neikvæð áhrif á sjálfsálit en ef það 

hvernig einstaklingurinn upplifir sjálfan sig er mótsagnalaust við fyrirmyndarsjálfið þá 

myndast samsvörun (e. congruence). Nánar tiltekið, því nær sem raunsjálf og 
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fyrirmyndarsjálf eru hvoru öðru, því meira samsvarandi (e. congruent) er sjálfið og því 

hærra er sjálfsálit okkar (Mruk, 2006; Rogers, 1965). 

Aðrir kennismiðir á þessum tíma voru til dæmis Stanley Coopersmith (1959) sem var 

einn af þeim fyrstu til að rannsaka uppruna sjálfsálits. Coopersmith (1959) setti fram þá 

kenningu að sjálfsálit væri fjölhliða (e. multifaceted) og virkaði ólíkt á milli einstaklinga. 

Einnig má nefna Morris Rosenberg (1965) sem lagði til nýja leið til að skilgreina sjálfsálit 

á grundvelli tilfinninga, skynjun á eigin virði sem manneskju. Út frá því hannaði hann 

Rosenberg kvarðann (Rosenberg, 1965; Rosenberg o.fl., 1995). Almenningur kynntist svo 

sjálfsáliti í gegnum metsölubók Nathaniel Branden, The Psychology of Self Esteem 

(Branden, 1969; Mruk, 2006). 

Sjálfsálitshreyfingin og sjálfsálitsníð 

Í kringum 1990 dreifðist athygli á sjálfsáliti á víðari vettvangi fyrir tilstilli hóps fræðimanna 

og stjórnmálamanna sem komu aðallega frá Kaliforníu. Lagt var til að skólinn myndi 

markvisst vinna að því að efla sjálfsálit, þar sem talið var að lágt sjálfsálit yki líkur á 

vímuefnaneyslu, brotthvarfi úr skólum, atvinnuleysi og unglingaþungun (California task 

force to promote self-esteem and personal and social responsibility, 1990; Harter, 2015; 

Mruk, 2006, 2013; Smelser, 1989). Ekki var lengur spurning um það hvort ætti að styrkja 

sjálfsálit nemenda heldur hvernig (Beane, 1991; Damon, 1995; Mruk, 2006, 2013). Á sama 

tíma jókst áhugi á hugtakinu hjá sálfræðingum en auk þess breiddust út 

sjálfshjálparbækur til almennings. Sú atburðakeðja sem varð til þess að sjálfsálit öðlaðist 

samfélagslegt mikilvægi hefur verið kölluð sjálfsálitshreyfingin (e. self-esteem movement) 

(Harter, 2015; Mruk, 2006, 2013). 

Á svipuðum tíma og sjálfsálitshreyfingin hampaði sjálfsáliti bentu aðrir fræðimenn á 

neikvæðar afleiðingar af svokölluðu háu sjálfsáliti. Sú hreyfing var í andstöðu við áhrifin 

sem sjálfsálitshreyfingin hafði og var kölluð andstöðu-sjálfsálitshreyfing (e. anti-self-

esteem movement). Í gagnrýni á sjálfsálitshreyfinguna og styrkingu sjálfsálits var meðal 

annars bent á að óraunsæisleg upphafning sjálfsálits væri ekki lausnin til leysa úr 

námserfiðleikum nemenda eða velmegun þjóðfélagsþegna (Harter, 2015; Johnson, 1998, 

5. maí). Baumeister er einn þeirra sem dró jákvæðar niðurstöður áhrifa sjálfsálits í efa og 

lagði fram rök fyrir því að hægt væri að tengja hátt sjálfsálit við neikvæða hegðun eins og 

sjálfsdýrkun og ofbeldi. Hann kallaði þetta hina myrku hlið sjálfsálits sem hefði þau áhrif 
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að frammistaða nemenda með hátt sjálfsálit væri verri en hjá þeim sem væru með lágt 

sjálfsálit (Baumeister, Heatherton og Tice, 1993; Baumeister, Smart og Boden, 1996; Deci 

og Ryan, 1995). 

Bæði þeir sem voru með og á móti sjálfsáliti settu fram gagnrýni um alhæfingar um 

kosti eða galla sjálfsálits. Þetta ósamkomulag á milli fræðimanna á þessum tíma leiddi til 

þess að sjálfsálit var skoðað og endurskoðað út frá mörgum hliðum og eftir aldamót fór 

að bera á rannsóknum og fræðiskrifum sem tóku tillit til beggja hliða (Mruk, 2006). 

Aðferðir sjálfsálitshreyfingarinnar hafa hlotið víðtæka gagnrýni, hvort sem er hjá 

andmælendum eða þeim sem styðja uppbyggingu sjálfsálits, og teljast ekki gagnlegar til 

að auka raunhæft og stöðugt sjálfsálit (Harter, 2015).  

Þökk sé áframhaldandi rannsóknum og endurskoðun á kenningum og mælitækjum á 

sjálfsáliti þá hefur það orðið eitt af þeim fyrirbærum í félagsvísindum sem mest hafa verið 

rannsökuð (Donnellan, Trzesniewski og Robins, 2015; Kirkpatrick og Ellis, 2001). Gagnrýni 

á sviðið hefur ekki einungis leitt til þess að kenningar hafa verið endurskoðaðar heldur 

hafa nýjar kenningar verið mótaðar í kjölfarið, eins og óttastjórnunarkenningin (e. Terror 

management theory) (Greenberg, Pyszczynski og Solomon, 1986), félagsmælingar-

kenningin (e. Sociometer theory) (Leary og Downs, 1995; Leary og MacDonald, 2012) og 

tveggja þátta kenningin (e. Two-factor theory) (Mruk, 2013). Jafnframt hefur komið fram 

nýtt umfjöllunarefni eftir aldamótin tengt taugavísindum þar sem notast er við 

sneiðmyndatækni eða segulsneiðmyndun til að skoða áhrif hugsana og sjálfsskoðunar á 

heilann. Mesta athygli fær framheilinn sem hefur verið bendlaður við hugsanir í tengslum 

við sjálfið (Leary og Tangney, 2012). Því til viðbótar hefur kenningum um þroskaferli 

sjálfsálits og skilningi á aðdraganda og áhrifum sjálfsálits fleytt fram eins og fjallað verður 

um í næsta kafla um mótun og áhrif sjálfsálits (Harter, 1999, 2015). 

1.2 Kynjamunur og áhrif sjálfsálits 

Í áratugi hafa fræðimenn reynt að komast að því hvaða tengingu og áhrif sjálfsálit hefur á 

líf okkar og ólíka þætti eins og nám, félagsleg samskipti og geðheilbrigði (Harter, 2015; 

Leary, 2001; Mruk, 2006, 2013; Trzesniewski o.fl., 2006). Ekki hafa þó allir fræðimenn 

verið sammála um það hvernig eða hvort sjálfsálit hafi yfir höfuð áhrif á líf okkar 

(Baumeister o.fl, 2003; Leary og MacDonald, 2012; Wallace og Baumeister, 2002). Nýlegar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að sjálfsálit hefur áhrif á ýmsa þætti eins og frammistöðu, 
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andlegt heilbrigði eins og þunglyndi, hegðunarvanda og glæpsamlega hegðun (Donnellan, 

Trzesniewski, Robins, Moffitt og Caspi, 2005; Kirkpatrick og Ellis, 2001; Orth, Robins, 

Trzesniewski, Maes og Schmitt, 2009; Orth o.fl., 2010; Trzesniewski o.fl., 2006). Auk þess 

kemur fram í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO, 2005) að verndandi þáttur 

fyrir námserfiðleikum, ögrandi skapferli, afleiðingum vanrækslu og ofbeldis sé hátt 

sjálfsálit, félagsfærni og geta til að læra af reynslunni, en nánar verður farið í áhrif 

sjálfsálits í köflunum hér að aftanverðu. 

Áður en farið er í gegnum rannsóknir á áhrifum sjálfsálits er gagnlegt að skoða 

kenningar um það hvernig sjálfsálit þróast hjá einstaklingum í gegnum lífið, hvort finnist 

kynjamunur á því eða hvort áberandi straumhvörf séu tengd aldursskeiðum. Sífellt 

sterkari rök hafa verið færð fyrir því að sjálfsálit aukist og lækki í gegnum lífið og eru þá 

helst nefnd áhrif eins og sjálfsþroski, kynþroski og starfslok en einnig líka félagsleg áhrif 

(Orth og Robins, 2014; Orth o.fl., 2010; Robins og Trzesniewski, 2005). 

Margir sem hafa rannsakað sjálfið hafa litið til tveggja kennismiða um uppbyggingu 

sjálfsins, þeirra William James og Charles H. Cooley (Harter, 2006a, 2015; Leary og Downs, 

1995). James (1890/1952) sem kom með eina af fyrstu kenningum um orsök sjálfsálits 

taldi að hátt sjálfsálit myndaðist þegar þær kröfur sem einstaklingur leggur á sjálfan sig 

stangast á við skynjaðan árangur á þeim þáttum sem honum finnst mikilvægur. Það er, ef 

einstaklingi finnst mikilvægt að vera góður í íþróttum þá hefur það áhrif á sjálfsálit hans 

hvernig hann stendur sig í íþróttum. Ef hann stendur sig vel, þá hefur það jákvæð áhrif en 

ef hann stendur sig illa, þá hefur það neikvæð áhrif á sjálfsálitið. Ef það skiptir hann hins 

vegar ekki máli að vera góður í íþróttum þá hefur það ekki áhrif á sjálfsálitið hvernig 

honum gengur þar en þá er líklega einhver annar þáttur sem hefur áhrif í staðinn.  

Önnur kenning um uppruna sjálfsálits kemur frá Cooley (1902) en hann þróaði 

kenninguna um spegilsjálfið (e. looking-glass-self). Cooley staðhæfði að sjálfið byggðist 

upp á samskiptum einstaklingsins við aðra einstaklinga, þó sérstaklega við þá sem standa 

þeim næst. Sjálfsálitið mótast af því hvaða álit einstaklingurinn telur að aðrir hafi á 

honum. Dæmi um slíkt væri ef einstaklingnum finnst að foreldrar og vinir líti á hann sem 

gáfaðan þá endurspeglast það í einstaklingnum þannig að honum finnst hann vera 

gáfaður sem hefur svo jákvæð áhrif á sjálfsálitið. Að sama skapi mætti taka dæmi um 

einstakling sem skynjar að skólafélögum eða foreldrum finnst hann ekki gáfaður og það 
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hefur þá neikvæð áhrif á sjálfsálitið. Samkvæmt Harter (2015) þá koma þessi ferli ekki í 

ljós fyrr en í miðbernsku en í hegðun yngri barna hafa hins vegar fundist merki um 

sýnilegan einstaklingsmun sem er sambærilegur sjálfsáliti. 

Niðurstöður rannsókna sýna að ef þessar kenningar eru notaðar saman þá nýtast þær 

til að spá fyrir um sjálfsálit einstaklinga frá miðbernsku og upp úr (Harter, 1990, 1999). 

Þeir sem eru með hátt sjálfsálit lýsa því þannig að þeim gangi vel í þeim þáttum sem skipta 

þá máli og njóta samþykkis frá öðrum. Að sama skapi lýsa þeir sem mælast með lágt 

sjálfsálit vanmætti sínum í þeim þáttum sem skipta þá máli og upplifa ekki samþykki frá 

öðrum (Harter, 2006a). Þar sem þessar kenningar ná ekki til barnsaldurs þá verður notast 

við þroskakenningu sálfræðingsins Susan Harter (2015) til að skýra kynjamun á sjálfsáliti 

og þroska sjálfsálits hjá börnum í miðbernsku. Harter hefur rannsakað og kortlagt sjálfsálit 

og þroska sjálfsins í áratugi en einnig hefur hún þróað nokkur mælitæki sem eru sérsniðin 

eftir því hvaða aldurskeiði þátttakendur séu (Harter, 2012, 2015).  

Þegar litið er á þroska sjálfsálits á ákveðnu aldursskeiði þá eru það tveir þættir sem 

hafa mest áhrif á uppbygginguna; vitsmunaþroskastig (e. cognitive-developmental level) 

og félagsmótun (e. socialization) en sjálfið er fyrst og fremst vitsmunaleg smíð (Harter, 

2006a, 2006b). Þegar sjálfið er skoðað sem félagsleg smíð beinist athyglin að þeim 

félagsmótunarferlum sem endurspegla hvernig umönnun börn fá. Félagsmótun er það 

sem skapar einstaklingsmun á uppbyggingu sjálfsálits. Félagsmótun verður þegar barn á í 

samskiptum við foreldra, jafnaldra, kennara eða þá aðila sem eru í nærumhverfi barnsins. 

Það hvernig svörun (e. reaction) barnið fær frá þeim hefur áhrif á hvort barnið lítur á sig 

sem fullnægjandi og verðugt ástar eða ófullnægjandi og óverðugt og hefur þar af leiðandi 

áhrif á hvort að sjálfsmatið sé annað hvort jákvætt eða neikvætt (Cooley, 1902; Harter, 

2006b). Þannig að þrátt fyrir að börn séu virkir þátttakendur í eigin þroska og í sjálfssmíði 

þá hefur umhverfið sem börnin alast upp í einnig áhrif (Harter, 2006b). 

1.2.1 Kynjamunur á sjálfsáliti og þroski í miðbernsku 

Rannsóknum sem fjalla um kynjamun á sjálfsáliti fjölgar stöðugt en helstu niðurstöðurnar 

eru þær að stelpur mælast með lægra almennt sjálfsálit en strákar ef litið er á aldurinn frá 

miðbernsku og upp úr (Boden, Fergusson og Horwood, 2008; Bolognini, Plancherel, 

Bettschart og Halfon, 1996; Harter, 2006b; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2016; Isomaa, 

Väänänen, Fröjd, Kaltiala-Heino og Marttunen, 2013; Jón Torfi Jónasson og Kristjana 
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Stella Blöndal, 2002; Kling, Hyde, Showers og Buswell, 1999; Lee, Super og Harkness, 

2003; Orth o.fl., 2010; Trent, Russell og Cooney, 1994). Niðurstöðurnar eru samhljóma 

þvert yfir aldursskeið en mestur munur er á unglingsárunum (Harter, 2006b). Þær 

rannsóknir sem taka tillit til afmarkaðra þátta sjálfsálits sýna frekar kynjamun en þær sem 

mæla einungis almennt sjálfsálit (Kling o.fl, 1999; Marsh o.fl, 1984). 

Hér fyrir neðan verða skoðaðar rannsóknir á kynjamun á sjálfsáliti. Þar á meðal eru 

rannsóknir Susan Harter (1993, 2006a, 2015) sem benda til þess að sterk tengsl séu á milli 

skynjaðrar líkamsmyndar og almenns sjálfsálits, þó sérstaklega hjá unglingsstelpum. 

Kynjamunur og staða sjálfsálits í miðbernsku 

Með hverju þroskastigi sem einstaklingur gengur í gegnum breytist það hvernig hann 

skynjar sjálfan sig og aðra (Harter, 2015). Mikil framrás er á sviði tilfinninga- og 

vitsmunaþroska í kringum átta ára aldur (Harter, 2015; Saarni, Campos, Camras og 

Witherington, 2006; Selman, 2003). Sjálfsmat barna á þeim aldri er frekar jákvætt eins og 

hjá yngri börnum og stafar það meðal annars af því að þau hafa ekki yfirsýn yfir styrkleika 

og veikleika sína, þau eiga erfitt með að aðgreina fyrirmyndarsjálfið frá raunsjálfinu, þau 

hafa ekki vitsmunagetu til að taka til sín skoðanir nákominna á sér og ráða ekki við 

félagslegan samanburð (Harter, 2015; Robins og Trzesniewski, 2005; Trzesniewski, Kinal 

og Donnellan, 2011) og lýsa sér gjarnan eftir því hvernig þeim gengur vitsmunalega, 

félagslega og í íþróttum (Harter, 2015; Robins og Trzesniewski, 2005; Trzesniewski, Kinal 

og Donnellan, 2011). 

Kynjamunur finnst á sjálfslýsingum barna í miðbernsku þar sem sjálfslýsingar stráka 

byggjast á athöfnum og færni en sjálfslýsingar stelpna eru lengri, búa yfir meiri lýsingum 

af tilfinningum og eru líklegri til að gefa ítarlegri grein fyrir félagslegum þáttum (Fivush og 

Buckner, 2003; Harter, 2015). Kynjamunur í sjálfslýsingum barna þroskast á þessum aldri 

í tengslum við hið menningarlega sjálf (e. cultural self). Það er, þjóðfélagsmenningin 

ákvarðar staðalímynd kynjanna og sjálfið mótast af því (Harter, 2015; Nelson, 2003). Í 

miðbernsku fara börn að bera sig saman við jafnaldra sína og í kjölfarið verður sjálfsmatið 

smám saman raunhæfara og neikvæðara (Harter, 2015; Robins og Trzesniewski, 2005). 

Félagsleg samskipti hafa meiri áhrif á börn á þessum aldri, þó sérstaklega jafnaldra af 

sama kyni (Harter, 2015).  
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Kynjamunur á sjálfsáliti í tengslum við tímamót 

Þegar skoðaðar eru langtímarannsóknir á sjálfsáliti finnast kerfisbundnar sveiflur á 

sjálfsáliti í gegnum mannsævina, það er frekar hátt hjá börnum en lækkar á 

unglingsárunum, þá sérstaklega hjá stelpum. Svo rís það smám saman yfir fullorðinsárin 

og lækkar svo aftur í kringum eftirlaunaaldurinn (Harter, 1999, 2015; Orth o.fl., 2012; 

Robins og Trzesniewski, 2005; Robins, Trzesniewski, Tracy, Gosling og Potter, 2002; 

Shahar og Henrich, 2010). Jafnframt eru sveiflurnar mismunandi eftir afmörkuðum 

þáttum sjálfsálits (Marsh o.fl., 1984; Robins og Trzesniewski, 2005).  

Unglingsárin eru tími mikilla breytinga sem hægt er að lýsa sem tímamótum þar sem 

einfalda heimsmynd barnsins hverfur og með endurskoðun þróar það í staðinn raunsærra 

viðhorf til sín og annarra (Bolognini o.fl., 1996; Harter, 1999, 2015; Robins og 

Trzesniewski, 2005). Samkvæmt niðurstöðum langtímarannsóknar Robins og 

Trzesniewski (2005) er ástæða þess að sjálfsálit lækkar á unglingsárunum sú að á sama 

tíma og vitsmunaþroski barna eykst þá fara börn að byggja sjálfsmat sitt á ytri endurgjöf 

og félagslegum samanburði og þar af leiðandi mynda jafnari og nákvæmari mat á hæfni 

þeirra til náms og félagslegra samskipta en einnig hversu aðlaðandi þau eru í samanburði 

við aðra jafnaldra og fyrirmyndir í fjölmiðlum. Auk þess fá börn nákvæmari en oft 

neikvæðari endurgjöf frá kennurum, foreldrum og jafnöldrum þegar þau færast upp á 

unglingastig í skólum sem hefur samsvarandi neikvæðar afleiðingar á sjálfsmatið (Robins 

og Trzesniewski, 2005). 

Á þessu aldurskeiði styrkjast þar að auki kynjahlutverkin og meiri munur verður á 

áhugmálum, gildum og athöfnum (Bolognini o.fl., 1996). Mikilvægar ákvarðanir eru 

teknar á þessum tímamótum meðal annars varðandi skóla, starfsferil, áhugamál, áfengi 

og vímuefni, félagsleg samskipti og rómantísk- og kynferðisleg sambönd (Bolognini o.fl., 

1996). Af þessum sökum er mikilvægt að hafa hátt og stöðugt sjálfsálit til þess að geta 

tekið ákvarðanir sem styðja við heilbrigt líferni en einmitt á þessum tíma eru einstaklingar 

líklegri til þess að hafa lágt sjálfsálit (Bolognini o.fl., 1996). 

Niðurstöður rannsóknar Marsh og félaga (1984) á afmörkuðu sjálfsáliti 7-10 ára barna 

í Ástralíu bentu til þess að ákveðnir þættir sjálfsálits lækkuðu á milli ára þar með talið 

sjálfsálit tengt námi og líkamsmynd. Jafnframt bentu niðurstöður rannsóknar Bolognini 

og félaga (1996) sem rannsökuðu muninn á 12 og 14 ára unglingum að sjálfsálit tengt 
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líkamsmynd og félagshæfni lækki á þessum árum og að stelpur hafi almennt lægra 

sjálfsálit en strákar. Svipaðar niðurstöður fengu Kling og félagar (1999) í 

allsherjargreiningu sinni, að stærsti munur á sjálfsáliti væri á aldrinum 15-18 ára þar sem 

drengir mælast með hærra sjálfsálit en stelpur.  

Þegar skoðaðir voru afmarkaðir þættir sjálfsálits tóku Kling og félagar eftir því að 

líkamsmynd stelpna lækkaði frá 9 til 16 ára en líkamsmynd strákanna stóð í stað á þessum 

árum. Bæði Kling og félagar (1999) og Harter (2006a, 2006b) komust að þeirri niðurstöðu 

að líkleg ástæða fyrir kynjamun á sjálfsáliti væri vegna hárrar fylgni á milli skynjaðs mats 

á útliti og almennu sjálfsáliti. Harter hefur fært rök fyrir því að áhrif frá umhverfinu hafi 

neikvæð áhrif á líkamsmynd unglingsstelpna og að ástæðan sé sú að þær bæru sig saman 

við fyrirmyndir og staðalmyndir í fjölmiðlum (Harter, 1999, 2006a, 2006b). Hins vegar 

meta stúlkur sig hærra á þætti atferlishegðunar (Harter, 2012). 

Niðurstöður úr nýlegri rannsókn, sem lögð var fyrir á netinu og náði svörum frá um 

milljón þátttakendum frá 48 löndum, styðja við niðurstöður úr eldri rannsóknum sem hafa 

sýnt fram á að sjálfsálit sé lágt á unglingsárum en hækki með aldrinum og að hærra 

sjálfsálit finnist hjá strákum en stelpum (Bleidorn o.fl., 2016). Niðurstöðurnar gefa í skyn 

að kynjamunurinn einskorðist ekki við vestræn þjóðfélög og fylgi stöðluðum breytingum 

eftir kyni og aldri (Bleidorn o.fl., 2016).  

Til samantektar þá er sjálfsmat barna fram að átta ára óraunsæislega jákvætt þar sem 

lítið þarf til að þeim finnst þau best í því sem þau taka sér fyrir hendur. Þegar þau komast 

í efri deildir grunnskóla fara þau að bera sig meira saman við jafnaldra og fá þá nákvæmari 

endurgjöf frá jafnöldrum, kennurum og foreldrum og við það lækkar sjálfsálitið, þá 

sérstaklega hjá stúlkum. Með aukinni þekkingu á mótunarferli sjálfsálits og hvað hefur 

áhrif á það væri hægt að kortleggja hvaða þættir og aðferðir styðja við uppbygginu á 

stöðugu sjálfsáliti og grípa inn í með viðeigandi íhlutanir og námskeið á mikilvægum 

aldurskeiðum eins og áður en börn komast á unglingsárin. Þannig væri hægt að byggja 

upp sterkan og sjálfstæðan einstakling sem væri betur undir það búinn að takast á við 

breytingar á lífsleiðinni. 

1.2.2 Áhrif sjálfsálits á andlega líðan 

Börn og unglingar sem eru við góða andlega heilsu geta náð og viðhaldið ákjósanlegri 

sálrænni og félagslegri virkni og velmegun. Þau hafa tilfinningu fyrir sjálfum sér og 



27 

eigin virði, eiga heilbrigð samskipti við fjölskyldu og jafnaldra, hafa getu til að vera 

afkastamikil og að nema, og til að takast á við krefjandi þroskaverkefni og að nota 

auðlindir menningarinnar til að hámarka vöxt. Það sem meira er, góð andleg heilsa 

barna og unglina er bráðnauðsynleg til að þau geti verið virkir þátttakendur í 

samfélaginu og hagkerfinu. (World Health Organization, bls. 2, 2005). 

Margt hefur bent til þess að andlegt heilbrigði ungs fólks hafi farið hrakandi á síðustu 

áratugum (Olsen og Tägtström, 2013). Rannsókn sem gerð var á ungu fólki í Vestur-Evrópu 

og Norðurlöndunum sýndi fram á aukinn kvíða og þunglyndi hjá ungu fólki, þrátt fyrir að 

uppeldis- og lífsaðstæður hefðu batnað. Margt bendir til þess að lágt sjálfsálit, brotthvarf 

frá námi og óöryggi varðandi aðgang að vinnumarkaði hafi þar einhver áhrif. Atvinnuleysi 

ungs fólks á Norðurlöndum hefur aukist en einnig hefur aukist að ungt fólk fari á 

örorkubætur vegna geðraskana, þá sérstaklega vegna kvíða og þunglyndis (Olsen og 

Tägtström, 2013).  

Önnur rannsókn sem gerð var á Íslandi benti til hins saman, að kvíði og þunglyndi séu 

að aukast hjá unglingum, þá sérstaklega hjá stúlkum (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2017). 

Vísbendingar eru fyrir því að lágt sjálfsálit sé næmisþáttur fyrir geðraskanir eins og kvíða, 

þunglyndi og átröskun (Fennell og Jenkins, 2004). Það er því áhugavert að skoða næst 

tengslin á milli sjálfsálits og kvíða og þunglyndis. Einnig er áhugavert að velta því upp hvort 

að styrking á sjálfsáliti geti verið partur af átaki til að stuðla að auknu geðheilbrigði.  

Félagslegt mikilvægi og óttastjórnun 

Tvær nýlegar og áberandi kenningar um tengslin á milli sjálfsálits og geðraskana eru 

félagsmælingarkenningin (Leary og Downs, 1995; Leary og MacDonald, 2012) og 

óttastjórnunarkenningin (Greenberg o.fl., 1986). 

Samkvæmt félagsmælingarkenningunni (Leary og Downs, 1995; Leary og MacDonald, 

2012) hafa manneskjur þörf fyrir að tilheyra stærri hópi eða samfélagi. Höfundar 

félagsmælingarkenningarinnar færa rök fyrir því að það sé skynjun okkar á því hvort að 

við séum viðurkennd (e. accepted) eða hvort okkur sé hafnað af manneskjum í kringum 

okkur sem orsakar áhrif á aðstæðubundið sjálfsálit, það er að segja að sjálfsálit okkar 

endurspegli hvernig við skynjum samband okkar við aðra. Sjálfsálit virkar í því tilliti sem 

félagsmæling á því hversu hátt skrifaður einstaklingurinn er innan hvers hóps. Þar af 

leiðandi myndi einstaklingur sem skynjar tengsl sín við hópinn þannig að hann sé ekki 
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mikið metinn vera að sama skapi með lágt sjálfsálit, mögulega einmana eða jafnvel 

þunglyndur (Sowislo og Orth, 2013). 

Óttastjórnunarkenningin leitast við að lýsa ástæðu kvíða í mannfólki (Greenberg o.fl., 

1986). Samkvæmt henni er þörf einstaklings fyrir að finnast hann vera einhvers virði 

sprottin upp úr barnæsku þar sem barn þarf að reiða sig á almáttuga foreldra til þess að 

hugsa um sig en umönnunin er skilyrt þar sem barnið þarf að sýna ákveðna hegðun, vera 

gott barn, annars eigi það á hættu að missa umönnun og verndun foreldranna. Foreldrar 

aðlaga barnið síðan að sinni menningu og samfélagi. Barnið lærir þá að því verður að 

finnast það vera verðmætt og verðugt í samfélaginu, annars veldur það vanlíðan og kvíða 

hjá barninu. Þegar það verður fullorðinn einstaklingur hefur það mikla þörf fyrir að 

samsama sig gildum hópa eða trúfélaga innan síns menningarsamfélags. Þar af leiðandi 

má segja ef einstaklingnum finnist hann lifa eftir gildum samfélagsins eigi sjálfsálit hans 

að vera hátt sem á móti minnkar djúpstæðan ótta við dauðann (Greenberg o.fl., 1986; 

Sowislo og Orth, 2013).  

Báðar kenningarnar leggja áherslu á félagslegan þátt í tengslum við sjálfsálit en einnig 

gefa þær báðar í skyn tengingu á milli sjálfsálits og andlegrar heilsu. Félags-

mælingakenningin færir rök fyrir því að einstaklingar sem finna sig ekki sem gilda meðlimi 

samfélags, upplifi einmanaleika sem eykur áhættuna á þunglyndi en óttastjórnunar-

kenningin leggur til að sjálfsálit hjálpi við að minnka kvíða, kvíða við að deyja eða vera lítils 

metinn í samfélaginu (Sowislo og Orth, 2013). 

Sjálfsálit og geðraskanir 

Sterk tengsl hafa fundist á milli lágs sjálfsálits og geðraskana (Greenberg o.fl., 2010; 

Guillon, Crocq og Bailey, 2003; Keane og Loades, 2017; Leary og MacDonald, 2012; 

Rosenberg o.fl., 1989; Silverstone og Salsali, 2003; Smelser, 1989; Trzesniewski o.fl., 

2006). Dæmi um slíkt er að lágt sjálfsálit er skilgreint sem eitt af einkennum þunglyndis, 

samkvæmt APA (American Psychiatric Association, 2013). Jafnframt hafa rannsóknir gefið 

til kynna að hægt sé að minnka eða koma í veg fyrir þunglyndi með því að auka sjálfsálit 

viðkomandi (Morton o.fl., 2012; Orth og Robins, 2013; Roberts og Monroe, 1992; Taylor 

og Montgomery, 2007). Ekki eru þó allir fræðimenn sammála um að sjálfsálit sé 

næmisþáttur (e. vulnerability factor) þunglyndis. Einn af þeim er Baumeister sem telur að 

tengslin séu óregluleg, veik og undir áhrifum frá öðrum breytum (Baumeister o.fl., 2003). 
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Þar sem rannsóknir á samspili sjálfsálits og geðraskana mæla ekki alltaf sömu hliðar á 

sjálfsáliti og sýna ekki alltaf samhljóma niðurstöður þá er ennþá verið að kanna hvers eðlis 

sambandið sé á milli þeirra og stefnu áhrifanna (Butler o.fl., 1994; Leary og MacDonald, 

2012; Orth og Robins, 2013).  

Niðurstöður rannsókna Rosenberg (1965) bentu til þess að því lægra sjálfsálit sem 

þátttakendur væru með, því líklegri væru þeir að finna fyrir kvíðaeinkennum eins og 

taugaveiklun, sveittum lófum, lystarleysi, svefnleysi, auknum hjartslætti, martröðum og 

slæmum höfuðverkjum. Í yfirgreiningu Keane og Loades (2017) var niðurstaðan sú að ungt 

fólk sem var haldið þunglyndi mældist með lægra sjálfsálit en ungt fólk sem var með kvíða 

en þau sem þjáðust af fleiri en einni geðröskun mældust með lægsta sjálfsálitið. Tekið skal 

fram að í sumum tilfellum virtust tengslin óljós þegar tekið var tillit til annarra þátta eins 

og tengslaröskunar, undanfarandi geðheilsu og líkamlegs eða kynferðislegs ofbeldis 

(Boden o.fl., 2008). Það bendir til þess að tengslin á milli lágs sjálfsálits og geðraskana séu 

flókin, marghliða og líkleg til að hafa nokkra áhrifaþætti (Keane og Loades, 2017). 

Tvö fyrirferðamestu líkönin af sambandinu á milli lágs sjálfsálits og kvíða/þunglyndis 

eru næmislíkanið (e. vulnerability model) (Butler o.fl., 1994; Orth, Robins, Widaman og 

Conger, 2014) og örlíkanið (e. scar model) (Rohde, Lewinsohn og Seeley, 1990; Shahar og 

Henrich, 2010; Zeiss og Lewinsohn, 1988). Næmislíkanið leggur til að neikvætt mat á 

sjálfinu sé áhættu- og orsakaþáttur kvíða og þunglyndis en á hinn bóginn færir örlíkanið 

rök fyrir því að lágt sjálfsálit sé afleiðing kvíða og þunglyndis sem stafi af því að kvíða- eða 

þunglyndisköst skilji eftir sig ör á sjálfsáliti einstaklingsins. Hvorugt líkanið útilokar hitt þar 

sem bæði ferlin geta verið í gangi á sama tíma (Sowislo og Orth, 2013). 

Samkvæmt yfirgreiningu Sowislo og Orth (2013) á 77 langtímarannsóknum á sjálfsáliti 

og kvíða/þunglyndi styður samleitni rannsóknanna alhæfingargildi niðurstaðnanna, það 

er að lágt sjálfsálit ýti undir þunglyndi eins og næmislíkanið leggur til. Ekki fundust eins 

sterk rök fyrir örlíkaninu, það er að þunglyndi valdi örum á sjálfsáliti. Vægur en marktækur 

munur fannst á áhrifum sjálfsálits og kvíða fyrir bæði líkönin. Jafnframt bentu 

niðurstöðurnar til þess að næmislíkanið virki jafnt fyrir stelpur sem stráka og í gegnum 

alla aldurshópa (Sowislo og Orth, 2013). 

Orth og Robins (2013) bentu á að fyrri rannsóknir á næmislíkaninu hafi að mestu 

einblínt á almennt sjálfsálit en betra væri að skoða tengsl þunglyndis við afmarkað 



30 

sjálfsálit eins og félagshæfni, námshæfni eða líkamsmynd. Til að mynda er það vel þekkt 

að slæm líkamsmynd er áhættuþáttur fyrir þróun ýmissa geðraskana eins og lotugræðgi, 

lystarstol og líkamsskynjunarröskun (Fairburn, Cooper og Shafran, 2003; Harter, 2015). 

Rannsóknir Harter (2015) hafa gefið til kynna að samband sé á milli átröskunar og þess að 

sækjast eftir því að líkjast fyrirmyndum úr samfélaginu, óánægju með líkamann, lágu 

sjálfsáliti og þunglyndi.  

Þekking á fylgni afmarkaðs sjálfsálits við næmislíkanið myndi hjálpa okkur að skilja 

betur af hverju og fyrir hvaða einstaklinga lágt sjálfsálit geti verið áhættuþáttur fyrir 

þunglyndi. Að sama skapi hefur einnig verið bent á að nauðsynlegt sé taka tillit til óstöðugs 

sjálfsálits sem áhættuþáttar. Að mati Butler og félaga (1994) er ein af ástæðunum fyrir 

ósamræmi í niðurstöðum rannsókna á tengslum sjálfsálits og geðraskana sú að verið sé 

að einblína á persónueinkenni sjálfsálits en ekki á aðstæðubundið sjálfsálit á þann hátt að 

ekki sé gert ráð fyrir sveiflum á sjálfsáliti á milli daga eða þær sveiflum sem mælast sé 

vísað á bug sem mælingavillum. Hins vegar hafa rannsóknir sem hafa tekið tillit til 

óstöðugleika sjálfsálits gefið vísbendingar um að sá mælikvarði gefi nákvæmari 

niðurstöður um tilhneigingu til þunglyndis frekar en þrálátt lágt sjálfsálit. Niðurstöður 

þeirra sýndu fram á að þegar streituvaldar jukust þá spáði óstöðugt sjálfsálit fyrir um 

aukningu á þunglyndi en þó aðeins hjá einstaklingum með lágt sjálfsálit en ekki þeim sem 

voru með hátt sjálfsálit (Butler o.fl., 1994).  

Rannsókn Roberts og Monroe (1992) á framhaldsskólanemendum sem náðu prófum 

leiddi í ljós að hjá þeim nemendum sem mældust ekki með þunglyndiseinkenni fyrir prófin 

spáði fall á prófinu fyrir um aukningu á þunglyndiseinkennum en aðeins hjá þeim 

einstaklingum sem mældust með óstöðugt sjálfsálit. Í sömu rannsókn spáði hækkun á 

sjálfsáliti fyrir minnkun á þunglyndiseinkennum svo gera má ráð fyrir að með því að auka 

við sjálfsálit einstaklinga með væg þunglyndiseinkenni væri hægt að minnka einkennin. 

Eitt af höfuðatriðum í mælingum á óstöðugleika sjálfsálits er að tengja viðbrögð 

þátttakenda við áreiti frá umhverfinu og yfir ákveðinn tíma (Butler o.fl., 1994).  

Nýlegar rannsóknir á meðferðum þar sem nýttar eru aðferðir hugrænnar 

atferlismeðferðar (HAM) hafa gefið jákvæðar niðurstöður, hvort sem það er í 

einstaklingsviðtölum, hópráðgjöf eða á námskeiðum (Fennell, 2009; Magnús Blöndahl 

Sighvatsson, Hafrún Kristjánsdóttir, Engilbert Sigurðsson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2011; 
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Margrét Aðalheiður Hauksdóttir o.fl., 2017; McManus, Waite og Shafran, 2009; Morton 

o.fl., 2012; Taylor og Montgomery, 2007; Waite o.fl., 2012). HAM snýst um að kenna 

einstaklingum að koma auga á, efast um og sannreyna neikvæðar hugsanir sem tengjast 

tilteknum aðstæðum. Samhliða er byggt upp stöðugra sjálfsálit, meðal annars með því að 

einstaklingarnir læri að þekkja styrkleika sína og koma fram við sjálfa sig af virðingu 

(Fennell og Jenkins, 2004). 

Áhrif andlegrar vanlíðan á nemendur 

Einkenni þunglyndis og andlegrar vanlíðan getur haft áhrif á skólagöngu nemenda 

birtingarmynd þess er til að mynda hæg hugsun, áhugaleysi, svefntruflanir og 

einbeitingarskortur (Fröjd, Nissinen, Pelkonen, Marttunen, Koivisto og KaltialaHeino, 

2008). Nemendur sem þjást af depurð eða þunglyndi eiga erfitt með að ráða við 

námsumhverfið eins og að ljúka verkefnum og fá að jafnaði lægri einkunnir en aðrir 

nemendur (Fröjd, Nissinen, Pelkonen, Marttunen, Koivisto, og KaltialaHeino, 2008). 

Niðurstöður íslenskrar rannsóknar (Anna Katrín Ragnarsdóttir, 2015) á tengsl andlegrar 

líðan framhaldsskólanema við skuldbindingu til náms sýndi að því meiri þunglyndis- og 

kvíðaeinkenni sem nemendur höfðu því verr gekk þeim í skólanum. Einnig bentu 

niðurstöður til þess að stelpur væru líklegri til að finna að finna fyrir kvíða og þunglyndi 

en strákar. Stelpurnar upplifðu frekar einmanaleika, voru oftar daprar og kviðu frekar að 

fara í skólann en strákar. 

Eins og sjá má á þessari umfjöllun þá eru fræðimenn lengra komnir en áður með að 

finna hvaða þættir sjálfsálits hafa áhrif á geðraskanir. Minni fylgni er með almennu 

sjálfsáliti en þegar skoðað er afmarkað og óstöðugt sjálfsálit í tengslum við geðraskanir. 

Stelpur virðast vera móttækilegri fyrir lágu sjálfsáliti og geðröskunum en með því að auka 

þekkingu og skilning á því í hvaða hópi lágt sjálfsálit er áhættuþáttur fyrir geðraskanir og 

af hverju, væri hægt að hanna markvissari inngrip sem myndu fást við þann þátt af 

sjálfsmati sem hafa verst áhrif á andlega heilsu (Orth og Robins, 2013). Í kaflanum um 

forvarnir verður farið betur í rannsóknir á áhrifum hugrænnar atferlismeðferðar á 

sjálfsálit og geðraskanir. 

1.3 Forvarnir 

Eins og fram hefur komið greinast sífellt fleiri börn og unglingar með geðrænan vanda og 

er það helsta ástæða þess að ungmenni hafi farið á örorku í byrjun 21. aldarinnar (Hrefna 
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Pálsdóttir o.fl., 2016; Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 2017; Tryggingastofnun, 2015). Með 

aukinni þekkingu á þroskaferli og áhættuþáttum sjúkdóma barna og unglinga er hægt að 

smíða markvissari inngrip og forvarnir til þess að sporna við þessari þróun (Bjerva, Haugen 

og Stordal, 1998/2005; Harter, 2015). Allar aðgerðir og inngrip sem auka lífsgæði 

einstaklinga eða draga úr tíðni sjúkdóma og slysa teljast sem forvarnir (Bjerva o.fl., 

1998/2005). Snemmtæk íhlutun (e. early intervention) er sterkasta vopnið í 

forvarnarstarfi. Því fyrr sem hægt er að grípa inn í sjúkdómsferlið, því auðveldari og 

ódýrari verður niðurstaðan (Johnson, 2002). Á sama máta og leitast er við að greina sem 

fyrst ýmsa líkamlega sjúkdóma þá er einnig mögulega hægt að greina undanfara flókins 

tilfinningarvanda eða lágs sjálfsálits. Ef fundin er leið til að grípa inn í undanfara andlegrar 

vanlíðanar og sjúkdóma, með snemmtækri íhlutun, þá væri hægt að minnka eða koma í 

veg fyrir frekari óþægindi hjá einstaklingnum, fjölskyldu þeirra og samfélaginu (Johnson, 

2002).  

Hefðbundnar skilgreiningar skipta forvörnum í þrjú stig. Fyrsta stigið er að fyrirbyggja 

sjúkdómstilfelli eða möguleg vandamál hjá almenningi eða stórum hópum samfélagsins. 

Snemmtæk íhlutun flokkast undir annars stigs forvörn þar sem snemmtæk greining og 

íhlutun á áhættuhópum er notuð til að lágmarka skaða eða allavegana til að seinka þróun 

ástandsins eða sjúkdómsins. Þriðja stig forvarna er tilraun til að minnka áhrif sjúkdóms og 

endurhæfing (Johnson, 2002). Snemmtæk íhlutun getur verið í formi forvarnarnámskeiða, 

persónulegrar ráðgjafar, hópráðgjafar og fræðslu frá hjúkrunarfræðingum eða náms- og 

starfsráðgjöfum. Til eru námskeið sem eru forvarnir fyrir kvíða, þunglyndi eða lágs 

sjálfsálits þó að vissu leyti skarast innihald námskeiða oft. Jafnframt er mikilvægt að efla 

grunnskólann sem vettvang geðræktar og forvarna í landinu (Sigrún Daníelsdóttir o.fl., 

2017). 

Til þess að grunnskólar geti verið vettvangur forvarna og geðræktar skiptir máli að 

sveitarfélögin styðji slíka stefnu. Sem dæmi gerir forvarnarstefna Reykjavíkurborg ráð 

fyrir að borgin sé „Fjölskylduvænt og heilsueflandi samfélag þar sem öll börn hafi jöfn 

tækifæri, tileinki sér heilbrigðan lífsstíl, líði vel og hafi sterka sjálfsmynd“ 

(Reykjavíkurborg, e.d.). Því til viðbótar var haldinn stefnumótunarfundur hjá 

Reykjavíkurborg (Betri Reykjavík, 2017, 3. nóvember) þar sem meginniðurstöður voru að 

leggja ætti áherslu á fimm hæfniþætti í borginni: félagsfærni, sjálfseflingu, læsi, sköpun 
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og heilbrigði. Nánar tiltekið að undir sjálfseflingar hæfniþættinum er tekið fram að leitað 

er að leiðum til þess vinna að því að öll börn öðlist trú á eigin getu og sterka sjálfsmynd í 

skóla- og frístundastarfi. Forvarnir eins og sjálfsefling geta verið í formi námskeiða eins og 

sjálfstyrkingarnámskeiða. 

1.3.1 Sjálfstyrkingarnámskeið 

Til eru ógrynni bóka og námskeiða sem fjalla um að byggja upp sjálfsálit. Ekki er þó hægt 

að gera ráð fyrir að þau byggi á gagnreyndum aðferðum um það hvernig eigi að ýta undir 

stöðugt sjálfsálit (Guindon, 2010a; Harter, 2015; Swann o.fl., 2007). Til þess að hægt sé 

að vinna markvisst að uppbyggingu sjálfsmyndar og sjálfsálits þá þarf að vera til inngrip 

eða námskeið sem sýnt hefur verið fram á með kenningum og rannsóknum að beri 

markvissan árangur og styrki þann grunn sem hefur áhrif á ákveðinn þátt sjálfsálits, eins 

og félagshæfni og líkamsmynd með því að breyta hegðunarmynstri, dýpka sjálfsþekkingu 

og fleira (Fennell, 2004; Harter, 2015; Kirkpatrick og Ellis, 2001). 

Niðurstöður rannsóknar á sjálfstyrkingarnámskeiði fyrir unglinga sem einblíndi á að 

styrkja sjálfsálit sýndi fram á að hún bætti líkamsmynd og viðhorf til mataræðis 

þátttakenda. Námskeiðið styrkti líka jákvæða sjálfsmynd þeirra. Áhrif inngripsins voru enn 

sýnileg í einhverju mæli eftir tólf mánuði, sérstaklega hjá þeim sem voru í áhættuhópi 

fyrir átröskun (O'Dea og Abraham, 2000). Í íslenskri rannsókn (Eiríkur Örn Arnarson og 

Craighead, 2009) þar sem markmiðið var að minnka þunglyndiseinkenni unglinga í 

áhættuhópi var meðal annars unnið að því að auka sjálfsálit þátttakenda. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að forvarnarstarfið og sjálfstyrkingin hefði fækkað 

verulega þunglyndiseinkennum. Einnig sýndu niðurstöður fram á að hægt væri að 

framkvæma slíka meðferð með starfsfólki skóla. Gögn sem voru tekin 12 mánuðum síðar 

sýndu fram á að áhrif forvarnarinnar væru enn sýnileg (Eiríkur Örn Arnarson og Craighead, 

2009; Eiríkur Örn Arnarson og Craighead, 2011). Eitt af sjálfstyrkingarnámskeiðum sem 

boðið er upp á hér á landi er Fjársjóðsleitin. 

1.3.2 Fjársjóðsleitin 

Fjársjóðsleitin er sjálfstyrkingarnámskeið sem var þróað árið 2010 af Elvu Björk 

Ágústsdóttur og er byggt á þremur bókum; Melanie Fennell (2009), Overcoming low self-

esteem: A self-help guide using cognitive behavioral techniques, O’Reilly (e.d.), A 

Cognitive behavioral therapy workbook for children and adolescent og bók Susan Harter 
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(1999) um þroskakenningar um sjálfið (Elva Björk Ágústsdóttir, 2017, 3. janúar). 

Námskeiðið var fyrst í boði fyrir 7-10 ára stráka (Elva Björk Ágústsdóttir, 2017, 3. janúar). 

Markmiðið með því var að styðja við drengi með ráðgjöf innan skólakerfisins þar sem 

stúlkur leituðu frekar eftir aðstoð og til náms- og starfsráðgjafa, einnig var vöntun á 

stuðningsefni og verkefni sem hentuðu strákum. Árið 2014 var gefin út handbók fyrir 

leiðbeinendur sem vildu nýta verkefni Fjársjóðsleitarinnar í kennslu eða í ráðgjöf (Elva 

Björk Ágústsdóttir, 2017, 3. janúar).  

Hugmyndin að Fjársjóðsleitinni var að byggja upp sjálfsálit í gegnum leik og 

skemmtileg verkefni en sem dæmi leika börnin sjóræningja sem fara í fjársjóðsleit en í 

leiðinni finna þau sína eigin styrkleika. Á námskeiðinu er unnið að því að efla sjálfsálit, 

sjálfstraust og sjálfsvirðingu þátttakenda með verkefnum og leikjum sem byggjast á 

aðferðum hugrænnar atferlismeðferðar sem kallað er HAM til styttingar (Elva Björk 

Ágústsdóttir, 2014, 2017, 3. janúar; Klifið, e.d.). Á námskeiðinu er stuðst við þá 

skilgreiningu að sjálfsálit sé það álit sem við höfum á okkur sjálfum og feli í sér mat 

manneskjunnar á eigin hæfni og virði (Tafarodi og Swann, 1995). Út frá því er skoðað 

hvaða hæfni skiptir máli í lífi barnsins og hvernig megi auka getu barnsins í þeim þáttum. 

Markmið námskeiðsins er að „efla jákvætt hugarfar, styrkja jákvæða eiginleika og hvetja 

börnin til að stíga út fyrir þægindaramma sinn, setja sér markmið og ná þeim.“ (Elva Björk 

Ágústsdóttir, 2014, bls. 4). 

1.3.3 HAM og aðferðir Melanie Fennell 

Eins og komið hefur fram er Fjársjóðsleitin meðal annars byggð á verkefnabókum Melanie 

Fennell (2009) og Dr. Gary O’Reilly (e.d.) þar sem notast er við HAM til að vinna með lágt 

sjálfsálit. HAM var upprunalega þróað af sálfræðingnum Aaron T. Beck (1979) en engin 

meðferð hefur verið rannsökuð eins mikið og fengið eins jákvæðar niðurstöður fyrir 

geðraskanir eins og kvíða, þunglyndi og átraskanir svo eitthvað sé nefnt (Fennell, 2009; 

Taylor og Montgomery, 2007). HAM hefur gagnast vel til að byggja upp sjálfsálit þar sem 

það einblínir á að skoða og gagnrýna hugsanir, viðhorf, skoðanir og sjónarhorn 

einstaklingsins sem valda neikvæðu sjálfsmati (Fennell, 2009; Magnús Blöndahl 

Sighvatsson o.fl., 2011; Taylor og Montgomery, 2007). 

Það sem HAM hefur umfram aðrar meðferðir er að hún býður upp á raunsæja, 

þaulreynda og árangursríka aðferð sem hefur sýnt að hefur varanleg áhrif. Hún hvetur 
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einstaklinginn til að taka virkan þátt í að sigrast á lágu sjálfsáliti og að æfa ný viðhorf á 

sjálfum sér dagsdaglega, æfa að hegða sér annan hátt og fylgjast með áhrifunum sem það 

hefur og hvernig einstaklingurinn sér sjálfan sig eftir hugarfarsbreytinguna (Fennell, 2009; 

Magnús Blöndahl Sighvatsson o.fl., 2011). 

Niðurstöður allsherjargreiningar þar sem áhrif HAM á sjálfsálit 13-18 ára unglinga 

voru mæld gáfu til kynna að HAM væri árangursrík aðferð til að auka bæði almennt 

sjálfsálit en þó sérstaklega námstengt sjálfsálit þátttakenda. Hins vegar fannst ekki 

marktækur munur hjá þátttakendum fyrr en eftir fimm vikur frá því að meðferðinni var 

lokið. Ástæður þessa gætu verið vegna þess að meðferðin er ekki ætluð til að ná 

skjótfengnum bata heldur var þátttakendum kennt að ögra neikvæðum hugsunum á 

rökréttan hátt sem með tímanum vinnur á lágu sjálfsáliti, þunglyndi eða því sem stefnt er 

að í meðferðinni (Taylor og Montgomery, 2007). 

Melanie Fennell er sálfræðingur sem hefur sérhæft sig í HAM og 

núvitundaratferlismeðferð (e. mindfulness based cognitive therapy). Fennell (1997) 

heldur fram að neikvæðar upplifanir, þó sérstaklega þær sem gerast snemma á 

lífsleiðinni, geti ýtt undir almennt neikvæðar skoðanir á sjálfinu (e. bottom line). Sú 

skoðun veldur því að fjöldinn allur af neikvæðum hugsunum um sjálfið kemur reglulega 

og sjálfkrafa í huga einstaklinga en þessu fylgja einnig sársaukafullar minningar og 

óæskileg hegðun. Fennell byggði svo sjálfshjálparbækurnar sínar á þessu líkani en einnig 

á skipulagi HAM tækninnar. Bækurnar bjóða upp á árangursríkar aðferðir til þess að ögra 

og breyta þessum hugsunum, skoðunum og viðhorfum með það að markmiði að auka 

sjálfsálit (Fennell, 2006, 2009). Hér að aftanverðu verður farið yfir niðurstöður nokkurra 

rannsókna sem hafa verið gerðar til að mæla árangur meðferða sem nýta sér að einhverju 

eða öllu leyti aðferðir Melanie Fennell.  

McManus og félagar (2009) gerðu rannsókn á því hvort að hægt væri að nota aðferð 

Fennell til að minnka þunglyndis- og kvíðaeinkenni hjá einstaklingum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar bentu til þess að aðferðin væri árangursrík til að minnka einkennin en 

einnig til að auka sjálfsálit. Þremur árum síðar gerðu þeir aðra rannsókn þar sem þeir buðu 

upp á stutt og markvisst HAM námskeið eftir fyrirmynd Melanie Fennell. 

Þátttakendahópurinn var fjölbreyttur en einstaklingarnir áttu það sameiginlegt að vera 

með lágt sjálfsálit. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að ekki þurfi alltaf 
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langtímameðferð til þess að auka sjálfsálit, markviss og stutt námskeið geti verið nóg til 

þess að snúa við neikvæðu sjálfsmati einstaklings (Waite o.fl., 2012). 

Íslensk rannsókn (Margrét Aðalheiður Hauksdóttir o.fl., 2017) mældi hvaða árangur 

HAM hópmeðferðar á lágu sjálfsmati á þátttakendur sem áttu við geðræn vandamál að 

etja. Notaður var meðferðarvísir, Hugræn atferlismeðferð við lágu sjálfsmati, sem er 

byggður á bókum Melanie Fennell (2006, 2009) auk annarrar vinnubókar: Improving Self 

Esteem (Center for Clinical Intervention, e.d.). Niðurstöður bentu til þess að sjálfsálit og 

lífsgæði hafa aukist hjá þeim einstaklingum sem sóttu hópmeðferðina, ásamt því að 

minnka hjá þeim kvíða-, þunglyndis- og streitueinkenni. 

Eins og komið hefur fram þá hafa langtímarannsóknir á sjálfsáliti bent til þess að 

kerfisbundnar sveiflur séu á sjálfsáliti í gegnum mannsævina og að breytingar á 

unglingsárum geti haft þau áhrif að sjálfsálit lækkar (Harter, 2015; Orth o.fl., 2012; Robins 

og Trzesniewski, 2005; Robins o.fl., 2002). Niðurstöður rannsókna á áhrifum sjálfsálits 

benda til þess að uppbygging á sjálfsáliti geti virkað sem forvörn fyrir minnkun á sjálfsáliti 

á unglingsárum og jafnvel geðröskunum eins og kvíða og þunglyndi sem hafa verið 

áhyggjuefni Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar um árabil (Eiríkur Örn Arnarson og 

Craighead, 2009; Fennell og Jenkins, 2004; Harter, 2015; WHO, 2005). Nokkur námskeið 

eru til fyrir börn hér á landi til þess að styrkja eða byggja upp sjálfsálit en ekki eru til 

margar rannsóknir sem mæla árangur þeirra. Markmið þessarar rannsóknar er að mæla 

árangur eins slíks sjálfstyrkingarnámskeiðs sem ber nafnið Fjársjóðsleitin. Út frá 

niðurstöðum fyrri rannsókna og þeim kenningum sem hefur verið fjallað um eru 

eftirfarandi tilgátur settar upp í þessari rannsókn: 

1. Fjársjóðsleitin eykur sjálfsálit þátttakenda. 

2. Foreldrar taka eftir aukinni hæfni hjá börnum sínum sem hafa farið á 

námskeiðið. 
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2 Aðferð 

Markmið þessarar rannsóknar er að meta árangur sjálfstyrkingarnámskeiðs sem ber 

heitið Fjársjóðsleitin, fyrir 7-10 ára börn. Notuð var megindleg rannsóknaraðferð þar sem 

mælitæki voru aðlöguð að aldri og tungumáli þátttakenda og voru lögð fyrir þá fyrir og 

eftir námskeiðið (fylgiskjal 1). Svipuð mælitæki voru einnig lögð fyrir foreldra þeirra 

(fylgiskjal 2). Með mælitækjunum var ætlunin að bera saman sjálfsálit barnanna, bæði 

fyrir og eftir námskeiðið, en að auki að skoða hvort að foreldrar þeirra hafi upplifað 

breytingar á hæfni barna sinna í tengslum við þátttöku á námskeiðinu. 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 24 börn sem voru valin vegna þátttöku sinnar í 

námskeiðinu Fjársjóðsleitin. Haldin voru tvö námskeið, eitt fyrir stráka og eitt fyrir stelpur. 

Námskeiðið var fyrir 7-10 ára börn og voru 12 strákar og 12 stelpur á námskeiðinu. Af 

þeim svöruðu 11 strákar og 12 stelpur. Þátttakendur námskeiðsins voru á aldrinum 6-9 

ára og er meðalaldur barnanna 7,83 ár. Til að styðja við mælinguna á börnunum voru 

foreldrar þeirra beðnir um að meta áhrif námskeiðsins á hæfni þeirra fyrir og eftir 

námskeiðið. Svarhlutfall foreldranna var 10 hjá strákahópnum og 12 hjá stelpuhópnum. 

2.2 Mælitæki 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að mæla áhrif Fjársjóðsleitarinnar á sjálfsálit 

þátttakenda. Þar sem erfitt getur reynst að mæla sjálfsálit barna valdi rannsakandi þrjú 

mælitæki sem þykja áreiðanleg í mælingum á ungum einstaklingum og gætu fangað 

mismunandi þætti sjálfsálits (Robins, Hendin og Trzesniewski, 2001). Fylgni er á milli 

mælitækjanna sem gefur til kynna að þau mæli þætti sjálfsálits sem skarast (Robins o.fl., 

2001). Til að fá ítarlegri mynd af árangrinum voru foreldrar þátttakendanna einnig beðnir 

um að svara spurningalistum og lýsa upplifun sinni á áhrifum námskeiðsins á börn sín. 

2.2.1 Sjálfskilningsmat barna 

Sjálfskilningsmat barna (e. self-perception profile for children, SPPC) er mælitæki eftir 

Susan Harter (2012) (fylgiskjal 3). Mælitækið mælir sjálfsálit barna á grunnskólaaldri, bæði 
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almennt sjálfsálit og afmarkaða þætti þess. Afmarkaðir þættir sjálfsálits eru; námshæfni, 

félagshæfni, íþróttahæfni, líkamsmynd og atferlishegðun. Fjórar spurningar eru fyrir 

hvern þátt, tvær jákvætt orðaðar og tvær neikvætt orðaðar. Í boði voru tveir 

svarmöguleikar: „Eins og ég“ og „Ekki eins og ég“. Hvert svar gefur annað hvort 1 eða 2 

stig eftir því hvort svarið er neikvæð sjálfsskoðun (1 stig) eða jákvæða sjálfsskoðun (2 stig), 

gagnakóðunarskjal fylgdi með mælitækinu (fylgiskjal 4). Dæmi um spurningar voru: „Mér 

finnst erfitt að eignast vini“, „ég stend mig vel í skólanum“, „ég er ánægð/ur með sjálfa/n 

mig“, „ég er góð/ur í útileikjum“ og „ég er oft skammaður/skömmuð“. Áreiðanleikinn 

þykir viðunandi og gott innra samkvæmi (Muris, Meesters og Fijen, 2003). Butler og 

Gasson (2005) mældu innra samkvæmi fyrir almennt sjálfsálit þar sem niðurstaðan var 

.78-.84 og fyrir afmarkaða þætti sjálfsálits þar sem niðurstaðan var .71-.86. Harter (2012) 

mældi áreiðanleikann á hverjum þætti fyrir sig og mældust þeir á bilinu .71-.91.  

2.2.2 Rosenberg kvarðinn 

Rosenberg kvarðinn (e. Rosenberg self-esteem scale, RSES) var hannaður af dr. Morris 

Rosenberg (1965) en hann er tíu atriða sjálfsmatskvarði sem mælir almennt sjálfsálit og 

hefur orðið eins konar viðmið fyrir önnur mælitæki sem vilja mæla sjálfsálit. Kvarðinn er 

talinn vera mest notaður af sambærilegum mælitækjum sem notuð eru í rannsóknum á 

sjálfsáliti (Leary og MacDonald, 2012; Mruk, 2006; Rosenberg o.fl., 1995). Rosenberg 

kvarðinn hefur verið metinn með tilliti til kyns, aldurs og kynþátta og hefur mælst með 

háan innri áreiðanleika (α=.92) (Heatherton, Wyland og Lopez, 2003). Þrátt fyrir að 

Rosenberg kvarðinn sé ætlaður fyrir 11 ára og eldri þá var samt ákveðið að nota hann 

sökum þess að aldursmunurinn var ekki það mikill og hægt var að bera niðurstöðurnar 

saman við hina tvo listana. Ellen Dögg Sigurjónsdóttir (2012) mældi próffræðilegan 

eiginleika íslenskrar þýðingar Rosenberg kvarðans. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að 

áreiðanleikinn var ásættanlegur fyrir íslenska unglinga sem og fullorðna einstaklinga 

(α=.87-.93). Svarmöguleikar eru á fjögurra þrepa Likert kvarða, frá algjörlega sammála=4 

stig til algjörlega ósammála=1 stig. Dæmi um spurningar úr listanum eru: „Ég er ánægð/ur 

með mig að mestu leyti“, „stundum finnst mér ég vera ómöguleg/ur“, „mér finnst ég ekki 

hafa margt til að vera stolt/ur af“ og „ég horfi jákvætt á sjálfa/n mig“.  
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2.2.3 Einsatriðis sjálfsálitskvarðinn 

Einsatriðis sjálfsálitskvarðans (e. single-item self-esteem scale, SISES) var hannaður til að 

mæla almennt sjálfsálit með það í huga að stytta RSES en að halda réttmæti mælitækisins 

(Robins o.fl., 2001). SISES er ætlaður fyrir börn og fullorðna (Donnellan o.fl., 2015) og 

notast við beinskeytta spurningu sem leggur mælinguna í hendur á þátttakendum hvernig 

þeir meta sjálfan sig: „Ég hef hátt sjálfsálit“. Svarmöguleikar eru á fimm punkta Likert 

kvarða sem nær frá 1 (á ekki við um mig) til 5 (á við um mig). Ekki er hægt að mæla 

áreiðanleika innri samsvörunar (e. internal consistency reliability) fyrir einsatriðiskvarða 

(e. single-item scale) en Heise (1969) þróaði aðferð til að áætla áreiðanleika 

einsatriðiskvarða. Samkvæmt aðferð Heise ber innri áreiðanleiki SISES .75 og 

samtímafylgni (e. concurrent correlations) á milli SISE og RSES var í kringum .75-.93. 

Robins og félagar mældu fylgni SISE og almenns sjálfsálits SPPC upp á .52. 

Einsatriðiskvarðaspurningar sem voru notaðar í rannsókninni voru: „Hve ánægð/ur ertu 

með sjálfa/n þig á kvarðanum 0-10“ og „hve stolt/ur ertu af sjálfum/sjálfri þér á 

kvarðanum 0-10“, þar sem 0 stendur fyrir neikvætt sjálfsmat og 10 stendur fyrir jákvætt 

sjálfsmat. 

2.2.4 Kennaramatskvarði fyrir raunverulegt atferli barns  

Kennaramatskvarði fyrir raunverulegt atferli barns (e. teacher’s rating scale of child’s 

actual behavior, TRSCAB) (fylgiskjal 5) virkar samhliða sjálfskilningsmati barna en báðir 

kvarðarnir voru hannaðir af Susan Harter (2012). Með þessum lista er verið að leitast við 

að fá hlutlægt mat áhorfanda á þátttakanda í þessu tilfelli hvernig foreldrar skynja börn 

sín en ekki hvernig foreldrarnir halda að börnin sín myndu svara (Harter, 2012). Svipað og 

í spurningunum fyrir börnin þá skiptist listinn í fimm vídda greiningu á sjálfsáliti en að 

þessu sinni án almenns sjálfsálits þar sem Harter taldi að eiginleikar almenns sjálfsálits 

leiddu ekki til spurninga sem hlutlaus áhorfandi gæti svarað (Harter, 2012).  

Fjöldi spurninga á listanum var 14 talsins í fyrri lagningu en 21 í seinni lagningu og tók 

um það bil 4-10 mínútur að svara þeim. Spurningum var jafnt skipt í jákvætt orðaðar eða 

neikvætt orðaðar og boðið var upp á þrjá svarmöguleika: „Ekki rétt“, „að nokkru rétt“ og 

„örugglega rétt“. Dæmi um spurningu er: „Barninu mínu reynist erfitt að eignast vini“. 

Svörin gáfu 1, 2 eða 3 stig, þar sem hæst var gefið fyrir jákvætt mat. Í seinna skiptið sem 

spurningalistinn var lagður fyrir foreldrana var nokkrum spurningum bætt við sem 
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tengdust upplifun þeirra af námskeiðinu og hvernig þeir teldu að námskeiðið hefði áhrif 

á börn sín. 

Dæmi um spurningar fyrir foreldra eru: „Barninu mínu gengur vel að gera verkefnin í 

skólanum“, „barninu mínu reynist erfitt að eignast vini“, „barninu mínu gengur vel í 

íþróttum“, „barnið mitt er sátt við útlit sitt“ og „barnið mitt hagar sér yfirleitt vel“. Dæmi 

um aukaspurningar fyrir seinna skiptið eru: „Telurðu að námskeiðið hafi gagnast barninu 

þínu? - Ef já, hvernig hefur það gagnast barninu þínu?“, „sérðu einhvern mun á barninu 

þínu síðan hann/hún byrjaði á námskeiðinu? - Ef já, hvernig mun?“ og „hvað fannst þér 

um námskeiðið?“. 

Við gerð spurningalistanna kom Elva Björk Ágústsdóttir, aðstoðarleiðbeinandi minn í 

verkefninu með ábendingar um hvaða listar hentuðu til að mæla hugtökin sem unnið var 

með á námskeiðinu og fór yfir spurningalistana. 

2.3 Framkvæmd 

Gagnaöflun fór fram í janúar og febrúar árið 2016. Mælitækið var lagt fyrir í byrjun 

námskeiðs og í lok þess. Námskeiðið stóð yfir í tvær og hálfa viku, á þriðjudögum og 

fimmtudögum og var kennt í klukkutíma í senn. Mismunandi var hvort námskeiðið væri 

haldið einu sinni í viku í fjórar vikur eða tvisvar á viku í tvær vikur. Seinni valkosturinn var 

valinn að þessu sinni og bætt við aukadegi til að koma til móts við tapaðan tíma vegna 

fyrirlagningar mælitækisins.  

Mælitækin voru prentuð út og höfð tilbúin fyrir fyrsta daginn. Námskeiðshaldari 

kynnti fyrir foreldrum og börnum námskeiðið og rannsóknina og bauð foreldrum að skrifa 

undir samþykktarblað fyrir þátttökunni (fylgiskjal 6). Tekið var fram að fullum trúnaði yrði 

gætt og hverju barni yrði gefið númer í stað nafns til að tryggja nafnleynd. Jafnframt yrði 

öllum gögnum eytt í lok rannsóknar og að rannsóknin hefði verið tilkynnt til 

Persónuverndar. Eftir það fóru rannsakandi og aðstoðarkona með eitt og eitt barn afsíðis 

til að þau fengu næði til að svara spurningalistunum. Börnunum gekk ágætlega að svara 

spurningunum. Sum voru hikandi með eitt og eitt hugtak til dæmis að vera stoltur af sér, 

að vera gagnslaus og þess háttar.  

Á meðan verið var að leggja spurningalistana fyrir börnin þá fengu foreldrar sinn 

spurningalista svo þeir gætu svarað honum á staðnum en fengu einnig þann valmöguleika 
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að skila honum inn í næsta tíma. Það var gert vegna þess að það voru ekki alltaf foreldrar 

barnanna sem komu með þau á námskeiðið. Ekki komu fram neinar athugasemdir við 

spurningalistana sem foreldrarnir svöruðu. Námskeiðið gekk svo sinn vanagang en síðasta 

daginn var sama mælitækið lagt fyrir börnin. Þau voru fljótari að svara listanum og aðeins 

örfá vildu fá útskýringu á einhverju af hugtökunum. Á sama tíma svöruðu foreldrar aftur 

spurningalistanum en einnig aukaspurningunum. Boðið var upp á að svara spurningunum 

á staðnum eða fá þær sendar í tölvupósti. Ítrekun var send tvisvar í tölvupósti til þess að 

fá svör frá sem flestum foreldrum en ekki náðist að fá svör frá öllum foreldrum strákanna.  
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3 Niðurstöður 

Til að meta áhrif námskeiðsins voru bornar saman niðurstöður spurningalista barnanna á 

almennu og afmörkuðu sjálfsáliti, fyrir og eftir námskeið. Einnig var metið hvaða áhrif 

foreldrarnir töldu að námskeiðið hefði haft á börnin þeirra en þá voru afmarkaðir þættir 

sjálfsálits skoðaðir án almenns sjálfsálits eins og Harter (2012) mælir með. Fyrst verður 

farið yfir mat barnanna en svo verður fjallað um niðurstöður mats foreldranna á 

námskeiðinu eins og kom fram í svari foreldranna úr aukaspurningum úr síðari listanum.  

3.1 Almennt sjálfsálit 

Munur á meðaltölum á þremur mælingum sem notaðar voru til að meta sjálfsálit fyrir og 

eftir námskeið, var prófaður með pöruðu t-prófi. Einnig var munur á meðaltölum stelpna 

og stráka og alls hópsins prófaður með pöruðu t-prófi þar sem rannsóknir sýna að 

kynjamunur finnst hjá börnum á grunnskólaaldri (Harter, 2006b; Kling o.fl., 1999; Orth 

o.fl., 2010). Tölfræðilega marktækur munur fannst á tveimur af þremur listanna, 

spurningalisti sem byggðist á SPPC t(22)=-1,70, p>0,05, RSES t(22)=-3,03, p<0,01 og lista 

sem byggðist á SISES t(22)=-2,08, p<0,05. Þrátt fyrir að úrtakið sé ekki stórt kom einnig 

fram marktækur munur á RSES hjá strákum t(10)=-2,25, p<0,05, eins og sjá má í töflu 1. 

 

Tafla 1. Parað t-próf almenns sjálfsálits allra mælitækja og eftir kyni 

  Fyrri Seinni   

 N M SD M SD t Sig. 

SPPC 23 7,61 0,71 7,78 0,51 1,6986 0,1035 

-strákar 11 7,73 0,45 7,82 0,39 1,0000 0,3409 

-stelpur 12 7,50 0,87 7,75 0,60 1,3933 0,1911 

RSES 23 32,39 4,45 34,26 3,52 3,0302** 0,0061 

-strákar 11 32,73 3,19 34,55 3,65 2,2530* 0,0479 

-stelpur 12 32,08 5,33 34,00 3,37 2,0026 0,0705 
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SISES 23 8,30 2,07 8,91 1,74 2,0765* 0,0497 

-strákar 11 8,91 1,68 9,18 1,40 0,7111 0,4933 

-stelpur 12 7,75 2,24 8,67 1,97 2,1099 0,0586 

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

 

 

Mynd 1. Heildarskor almenns sjálfsálits eftir kyni á SPPC 

 

 

Mynd 2. Heildarskor almenns sjálfsálits eftir kyni á RSES 
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Mynd 3. Heildarskor almenns sjálfsálits eftir kyni á SISES 

 

 

Niðurstöður á RSES og SISES bentu til þess að almennt sjálfsálit þátttakenda hefði 

hækkað í lok námskeiðs sem styður við tilgátu eitt, að Fjársjóðsleitin geti aukið sjálfsálit 

þátttakenda. Strákar höfðu almennt hærra sjálfsálit en stelpur bæði fyrir og eftir 

námskeiðið, eins og sést á myndum 1, 2 og 3. Nákvæmari niðurstöður SPPC verða sýndar 

í næsta kafla um afmarkaða þætti sjálfsálits. 

3.2 Afmarkað sjálfsálit 

Þó að ekki hafi fundist marktækur munur á almennu sjálfsáliti á SPPC listanum þá þótti 

ástæða til að skoða nánar afmarkaða þætti þess (sjá töflu 2), þar sem þeir sýna hvernig 

þátttakendur meta hæfni sína á mismunandi sviðum. Marktækur munur fannst á 

íþróttahæfni stelpna t(11)=2,80, p<0,05. Jafnframt fannst marktækur munur hjá stelpum 

þegar teknir voru saman þættir almenns sjálfsálits og líkamsmyndar t(11)=2,35, p<0,05. 

Eins og hefur komið fram í fræðunum þá greinast stelpur með lægra sjálfsálit en strákar, 

þó sérstaklega á þessum tveimur sviðum (Bolognini o.fl., 1996; Harter, 2006a, 2006b, 

2015; Lee o.fl., 2003; Trent o.fl., 1994). 
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Tafla 2. Parað t-próf afmarkaðra þátta sjálfsálits og eftir kyni (SPPC) 

  Fyrri Seinni   

 N M SD M SD t Sig. 

Félagsh. 23 6,43 1,17 6,48 1,21 0,2041 0,8401 

-strákar 11 6,64 0,77 6,82 1,11 0,5590 0,5884 

-stelpur 12 6,25 1,42 6,17 1,21 0,2898 0,7774 

Námsh. 23 7,39 0,97 7,57 0,82 0,9404 0,3572 

-strákar 11 7,18 1,11 7,36 0,98 1,0000 0,3409 

-stelpur 12 7,58 0,76 7,75 0,60 0,5180 0,6147 

Íþróttah. 23 7,52 0,65 7,78 0,41 1,8166 0,0829 

-strákar 11 7,55 0,66 7,64 0,48 0,3627 0,7244 

-stelpur 12 7,50 0,65 7,92 0,28 2,8031* 0,0172 

Líkamsm. 23 7,61 0,64 7,87 0,34 2,0205 0,0557 

-strákar 11 7,82 0,39 7,91 0,29 1,0000 0,3409 

-stelpur 12 7,42 0,76 7,83 0,37 1,8202 0,0960 

Atferlish. 23 7,39 0,87 7,35 0,87 0,1958 0,8466 

-strákar 11 7,37 0,88 7,18 0,83 0,6143 0,5527 

-stelpur 12 7,42 0,86 7,50 0,87 0,2479 0,8088 

Allar 23 7,17 0,57 7,41 0,50 1,0683 0,2970 

-strákar 11 7,31 0,51 7,38 0,54 0,6685 0,5189 

-stelpur 12 7,23 0,55 7,43 0,44 0,8282 0,4252 

* p<0,05 ** p<0,01 
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Mynd 4. Heildarskor afmarkaðra þátta sjálfsálits á SPPC 

 

 

Allir þættir afmarkaðra þátta sjálfsálits voru hærri í lok námskeiðs fyrir utan 

atferlishegðun sem var lægri, eins og sést á mynd 4. Sjálfsálit tengt félagshæfni var 

talsvert lægra en hinir þættirnir, bæði fyrir og eftir námskeiðið. 

3.3 Mat foreldra á hæfni barna sinna 

Parað t-próf var gert til að meta hvaða áhrif foreldrum fannst námskeiðið hafa á 

tilfinningar og getu barna sinna. Marktækur munur fannst þegar allir þættirnir voru teknir 

saman t(21)=2,16, p<0,05 sem styður við tilgátu 2, að foreldrar taki eftir aukinni hæfni hjá 

börnum sínum sem hafa farið á Fjársjóðsleitina. Einnig fannst munur á íþróttahæfni allra 

þátttakenda t(21)=3,18, p<0,01 en jafnframt fannst munur á félagshæfni stelpna 

t(11)=2,87, p<0,05 og íþróttahæfni stráka t(9)=2,62, p<0,05, sjá töflu 3. Allir þættir 

afmarkaðra þátta sjálfsálits voru hærri í lok námskeiðs, sjá mynd 5.  

 

Tafla 3. Parað t-próf afmarkaðra þátta sjálfsálits og eftir kyni (TRSCAB) 

  Fyrri Seinni   

 N M SD M SD t Sig. 

Félagsh. 22 6,00 1,78 6,41 1,99 1,3360 0,1958 

-strákar 10 5,70 2,05 5,4 1,69 0,6690 0,5203 

-stelpur 12 6,25 1,48 7,25 1,83 2,8723* 0,0152 
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Námsh. 22 7,41 1,61 7,55 1,67 0,4601 0,6502 

-strákar 10 7,20 2,04 7,10 1,81 0,2308 0,8227 

-stelpur 12 7,58 1,11 7,92 1,44 0,8044 0,4382 

Íþróttah. 22 6,00 1,74 6,86 1,52 3,1762** 0,0048 

-strákar 10 5,90 1,92 7,20 1,40 2,6234* 0,0277 

-stelpur 12 6,08 1,61 6,58 1,55 1,9149 0,0819 

Líkamsm. 22 5,09 1,16 5,23 1,13 0,8260 0,4181 

-strákar 10 5,50 0,81 5,70 0,64 0,8018 0,4433 

-stelpur 12 4,75 1,30 4,83 1,28 0,3640 0,7227 

Atferlish. 22 7,91 1,00 8,05 1,02 0,8260 0,4181 

-strákar 10 7,80 0,98 7,80 0,98 0,0000 1,0000 

-stelpur 12 8,00 1,00 8,25 1,01 1,0000 0,3388 

Allar 22 32,41 3,98 34,09 4,55 2,1574* 0,0427 

-strákar 10 32,10 5,03 33,20 4,42 0,8227 0,4319 

-stelpur 12 32,67 2,81 34,83 4,52 2,3349* 0,0395 

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

 

 

Mynd 5. Heildarskor afmarkaðra þátta sjálfsálits á TRSCAB 
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Í seinni mælingunni var foreldrum boðið upp á að segja hvað þeim fannst um 

námskeiðið. Þar svöruðu foreldrar spurningum eins og: „Hversu ánægð/ur ert þú með 

námskeiðið?“. Í heildina svöruðu 16 foreldrar þessari spurningum mjög ánægð/ur, 4 

ánægð/ur, enginn svaraði hvorki óánægð/ur né mjög óánægð/ur en 3 svöruðu ekki 

spurningunni. Við spurningunni: „Hversu ánægt telurðu að barnið þitt sé með 

námskeiðið?“. Svöruðu í heildina 14 foreldrar mjög ánægt, 6 ánægt, enginn hakaði við 

óánægt né mjög óánægt en 3 svöruðu ekki spurningunni.  

Boðið var upp á nokkrar opnar og lokaðar spurningar: „Telurðu að námskeiðið hafi 

gagnast barninu þínu? Ef já, hvernig hefur það gagnast barninu þínu? Sérðu einhvern mun 

á barninu þínu síðan hann/hún byrjaði á námskeiðinu? Ef já, hvernig mun?“ Dæmi um það 

sem foreldrar nefndu við spurningu um hvernig námskeiðið hafi gagnast barninu var að 

barnið væri jákvæðara og meira tilbúið til að prófa nýja hluti, að barnið hafi lært að það 

býr yfir fleiri kostum en það taldi sjálft og að barnið líti á jákvæðari hátt á áskoranir en 

áður. Önnur dæmi voru að barninu gengi betur að kynnast öðrum krökkum en áður, það 

væri ánægðara með sjálft sig og öruggara, ætti auðveldara með að segja skoðun sína og 

væri opnara og meðvitaðra um eigin kosti.  

Svör foreldra við spurningunni um hvaða mun þau sæju á barninu voru á þá leið að 

barnið væri jákvæðara, glaðara og ætti auðveldara með að tjá sig í hóp. Einnig að það væri 

sjálfstæðara og meira til í að prófa nýja hluti. 
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4 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að Fjársjóðsleitin hafi jákvæð áhrif á sjálfsálit 

barna sem ljúka námskeiðinu. Sjálfsálit þátttakenda var almennt hærra í lok námskeiðsins 

en í upphafi þó ákveðnir þættir sjálfsálits eins og íþróttahæfni og líkamsmynd hafi hækkað 

hlutfallslega meira en aðrir og sumir þættir eins og félagshæfni og atferlishegðun hafi 

staðið í stað. Strákar voru almennt með hærra sjálfsálit en stelpur í upphafi námskeiðs en 

jafnframt fannst meiri aukning á sjálfsáliti hjá stúlkum í lok námskeiðs. Námskeiðið virðist 

því bera tilætlaðan árangur þegar á heildina er litið.  

Eins og fjallað var um í innganginum þá hefur sjálfsálitið nokkra þætti eða víddir sem 

kallast almennt og afmarkað sjálfsálit. Í þessari rannsókn var miðað við að mæla almennt 

sjálfsálit þátttakanda sem og afmarkaða þætti þess samkvæmt Susan Harter (1999, 2015). 

Einnig hefur komið fram hér að framanverðu að talið er að aldurs- og kynjamunur sé á 

sjálfsáliti þar sem hátt sjálfsálit barna lækkar á unglingsárunum en rís svo hægt og rólega 

yfir fullorðinsárin og að stelpur hafi almennt lægra sjálfsálit en strákar, þó sérstaklega 

þegar kemur að þáttunum líkamsmynd og íþróttahæfni (Harter, 1999, 2015; Orth o.fl., 

2012; Robins o.fl., 2002; Robins og Trzesniewski, 2005; Robins, Trzesniewski, Tracy, 

Gosling og Potter, 2002; Shahar og Henrich, 2010).  

Því til viðbótar er talið að fylgni sé á milli sjálfsálits og geðraskana eins og kvíða og 

þunglyndis (Fennell og Jenkins, 2004; Greenberg o.fl., 2010; Guillon o.fl., 2003; Keane og 

Loades, 2017; Leary og MacDonald, 2012; Rosenberg o.fl., 1989; Silverstone og Salsali, 

2003; Smelser, 1989; Trzesniewski o.fl., 2006). Ákveðnar aðferðir við uppbyggingu 

sjálfsálits hafa skilað góðum árangri, bæði sem forvörn gegn lágu sjálfsáliti (Johnson, 

2002) en líka til að minnka kvíða- og þunglyndiseinkenni (Fennell, 2004; Fennell og 

Jenkins, 2004; Greenberg o.fl., 2010; Guillon o.fl., 2003; Keane og Loades, 2017; Leary og 

MacDonald, 2012; Roberts og Monroe, 1992). Fjallað verður nánar um niðurstöður 

rannsóknarinnar í köflum hér að aftan. 
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4.1 Áhrif Fjársjóðsleitarinnar á þátttakendur 

Fyrsta tilgáta rannsóknarinnar var að Fjársjóðsleitin myndi auka sjálfsálit þátttakenda. 

Þegar skoðaðar eru niðurstöður sem tengjast almennu sjálfsálit kemur í ljós að þær benda 

til þess að marktækur munur væri á sjálfsáliti þátttakenda eftir námskeiðið. Það bendir til 

að fyrsta tilgátan stenst. Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að verkefnin sem börnin 

leysa á námskeiðinu beri tilætlaðan árangur. Verkefnin á námskeiðinu eru byggð á HAM 

verkefnum og verkefnabók Melanie Fennell og O‘Reilly sem einnig byggðu sín verkefni á 

HAM. HAM býður upp á raunsæja, þaulreynda og árangursríka aðferð sem hefur sýnt að 

hefur varanleg áhrif (Fennell, 2009). HAM verkefni hvetja einstaklinga til að æfa ný viðhorf 

á sjálfum sér og taka virkan þátt í að sigrast á lágu sjálfsáliti (Fennell, 2009; Magnús 

Blöndahl Sighvatsson o.fl., 2011). Eins er með verkefnin úr Fjársjóðsleitinni, þau hvetja 

börnin til að bæta sjálfstjórn og færni á mismunandi sviðum en einnig að ögra og breyta 

neikvæðum hugsunum, skoðunum og viðhorfum með það að markmiði að auka sjálfsálit 

(Elva Björk Ágústsdóttir, 2013, 30. október; 2017, 3. janúar).  

Fjölmargar rannsóknir benda til þess að stelpur hafi lægra sjálfsálit á unglingsárunum 

en strákar (Boden o.fl., 2008; Bolognini o.fl., 1996; Harter, 2006b; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2016; Isomaa o.fl., 2013; Jón Torfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Kling o.fl., 

1999; Lee o.fl., 2003; Orth o.fl., 2010; Trent o.fl., 1994). Samsvarandi niðurstöður fundust 

í þessari rannsókn þar sem strákar voru með hærra sjálfsálit í byrjun og í lok námskeiðsins 

en stelpur en sjálfsálitið hafði aukist hlutfallslega meira hjá stelpunum í lok námskeiðsins. 

Í rannsóknum Susan Harter (1999, 2006b) stendur einn þáttur upp úr sem hefur 

áberandi áhrif á almennt sjálfsálit, þvert yfir aldurskeið og menningarheima. Sá þáttur er 

skynjað líkamlegt útlit og hversu aðlaðandi einstaklingurinn upplifir sig eða líkamsmynd 

eins og það er kallað hér. Sterkt samband er á milli líkamsmyndar og sjálfsálits og verður 

fyrir miklum áhrifum frá staðalímyndum samfélagsins, þar sem skýrar kröfur eru gerðar 

um það hvernig kynin eiga að líta út (Harter, 1999, 2000, 2006b). Þeir sem verða fyrir 

mestum áhrifum af þessum kröfum lýsa lægra sjálfsáliti og eru líklegri til að þróa með sér 

geðraskanir eins og átröskun (Harter, 1999, 2000, 2006b).  

Eitt af markmiðum Fjársjóðsleitarinnar var að hafa jákvæð áhrif á líkamsmynd 

þátttakenda (Elva Björk Ágústsdóttir, munnleg heimild, 06. september 2018). Þegar teknir 

voru saman þættir almenns sjálfsálits og líkamsmyndar í niðurstöðunum fannst 
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marktækur munur hjá stelpum sem gefur í skyn að námskeiðið beri tilætlaðan árangur 

þegar kemur að því að auka sjálfsálit sem tengist líkamsmynd. Sjálfsálit stelpna hækkaði 

hlutfallslega meira eftir námskeiðið heldur en stráka, strákar höfðu hinsvegar hækkað 

meira þegar kom að sjálfsáliti tengdu félagshæfni. 

Marktækur munur fannst á áhrifum Fjársjóðsleitarinnar á hæfni barnanna að mati 

foreldra ef allir þættirnir voru teknir saman sem styður við síðari tilgátu rannsóknarinnar 

að foreldrar myndu taka eftir aukinni hæfni hjá börnum sínum sem höfðu farið á 

Fjársjóðsleitina. Einnig fannst marktækur munur á íþróttahæfni stráka og félagshæfni 

stelpna. Með þessum lista var verið að leitast við að fá hlutlægt mat hvernig foreldrarnir 

skynja börn sín en ekki hvernig foreldrarnir héldu að börnin sín myndu svara (Harter, 

2012). Það bendir til að foreldrar strákanna tóku eftir jákvæðum mun hvernig þeir 

hegðuðu sér í tengslum við íþróttir eða útileiki. Einnig bendir það til að foreldrar 

stelpnanna tóku eftir jákvæðum breytingum í samskiptum stelpnanna við jafnaldra. 

 Samkvæmt Robins og Trzesniewski (2005) að þá eru bæði innri og ytri breytingar á 

lífi barna þegar þau komast á unglingsárin. Þau þroskast vitsmunalega og fara þar af 

leiðandi að byggja sjálfsmat sitt á ytri endurgjöf og félagslegum samanburði og með því 

mynda þau jafnari og nákvæmari mat á hæfni í félagslegum samskiptum og íþróttum og 

skynjuðu útliti eða líkamsmynd. En auk þess að fá raunsærra mat á sjálfum sér þá fá þau 

einnig nákvæmari en oft neikvæðari endurgjöf frá kennurum, foreldrum og jafnöldrum 

sem hefur oft neikvæðar afleiðingar á sjálfsmatið.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að af afmörkuðum þáttum sjálfsálits skoruðu 

börnin hæst á líkamsmynd en hjá foreldrunum var líkamsmynd barnanna sá þáttur sem 

mældist hvað lægstur. Ef tekið er tillit til þroskakenningar á sjálfsáliti barna í miðbernsku 

þá hafa átta ára börn enn óraunsæislegt álit á sjálfum sér sem breytist þegar þau koma á 

unglingsaldurinn. Að mati foreldranna skynja börnin sig ekki eins aðlaðandi og eru ekki 

eins ánægð með líkamsbyggingu sína eins og kom fram í niðurstöðum barnanna. 

4.2 Annmarkar rannsóknar og framhaldsrannsóknir 

Það hefði komið að góðum notum að afla grunnupplýsinga fyrir gagnaöflun til dæmis 

hvers vegna börnin voru skráð á námskeiðið. Var það til að styðja við þroska barnsins og 

viðhalda háu sjálfsáliti eða vegna þess að barnið sýndi nú þegar einkenni lágs sjálfsálits og 

væri þá tilraun til að auka við það. Auk þess hefði útskýringablað með helstu hugtökum 
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hjálpað þeim börnum sem áttu erfitt með skilning á hugtökum eins og að vera stoltur af 

sjálfum sér. Jafnframt hefði samanburðarhópur gefið skýrari mynd af niðurstöðum en 

erfitt var að koma því í kring við þessar aðstæður. Varðandi foreldralistann hefði verið 

betra ef sami aðilinn hefði svarað báðum listunum þar sem báðir foreldrar meta sjaldnast 

barnið sitt með sama hætti.  

Við vinnslu á þessari rannsókn vöknuðu ýmsar spurningar sem væri áhugavert að fá 

svör við. Til dæmis væri forvitnilegt að skoða hvað veldur muninum á því hvernig foreldrar 

meta börn sín samanborið við það hvernig þau meta sig sjálf. Þá væri einnig forvitnilegt 

að vita hvort önnur sjálfstyrkingarnámskeið sýni marktækan mun á auknu sjálfsáliti og þá 

hvort fyndist munur á afmörkuðum þáttum sjálfsálits. Þar að auki væri áhugavert að sjá 

sambærilega rannsókn á Fjársjóðsleitinni þar sem úrtakið væri stærra og borið saman við 

viðmiðunarhóp en jafnframt að það yrði gerð auka mæling eftir nokkrar vikur svo hægt 

væri að mæla langtímaárangur námskeiðsins. Þar sem það getur tekið tíma að byggja upp 

stöðugt sjálfsálit þá hefur reynst krefjandi að sigta út hvaða þættir námskeiðanna reynast 

vel og hvaða þættir mættu missa sín en þess vegna er svo mikilvægt að halda áfram að 

rannsaka sjálfstyrkingarnámskeið (Swann o.fl., 2007). 

Niðurstöður rannsóknarinnar á Fjársjóðsleitinni benda til þess að námskeið sem 

byggja á aðferðum Melanie Fennell og/eða HAM geti haft jákvæð áhrif á almennt sjálfsálit 

þátttakenda en einnig á sjálfsálit tengt líkamsmynd og íþróttahæfni sem eru einmitt þeir 

þættir sem mælast lægst hjá börnum á þessum aldri. Eins og kom fram í rannsókn Taylor 

og Montgomery (2007) þá er HAM meðferð yfirleitt ekki ætluð fyrir skjótunninn bata þar 

sem frekar er verið að gefa einstaklingum tækin til að ögra neikvæðum hugsunum sem 

með tímanum vinnur á lágu sjálfsáliti eða þunglyndi eða því sem er verið að stefna að. 

Það þýðir að mögulega hefði fundist meiri munur á sjálfsáliti þátttakenda að nokkrum 

vikum liðnum. Á heildina litið voru börn og foreldrar ánægð með námskeiðið, bæði með 

áhrifin frá því sem og verkfærin sem þau öðluðust til þess að halda áfram þessari 

mikilvægu vinnu, að byggja upp sjálfsálit sitt, heima fyrir.  
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5 Lokaorð 

Segja má að sjálfsálit hafi gagnast á því að hafa verið umdeilt og hafa fengið eins mikla 

gagnrýni og raun ber vitni. Vegna mikillar gagnrýni á skilgreiningu hugtaksins og 

rannsóknaraðferðum hafa verið þróaðar vandaðar rannsóknir með heildstæðari og 

ítarlegri kenningum. Við höfum komist nær því að vita hvað sjálfsálit er, hvaða áhrif það 

hefur á líf okkar og hvernig við getum aukið sjálfsálit með árangursríkum aðferðum. 

Hvað ætli framtíðin beri í skauti sér varðandi sjálfsálit? Ég sé fyrir mér skóla sem nýta 

sér heildstæða áætlun til að byggja upp hátt, stöðugt sjálfsálit og jákvæða sjálfsmynd 

nemenda sem part af námskrá allra árganga. Ef að byrjað er nógu snemma að vinna að 

uppbyggingu sjálfsálits þá ættu flest börn að ná góðu jafnvægi þrátt fyrir mismunandi 

uppeldi, þekkja sjálf sig, mörk sín og væntingar til lífsins og kynnu að eiga heilbrigð 

samskipti. Það myndi svo vonandi hafa það í för með sér að meiri tími myndaðist til þess 

að finna og sinna þeim börnum sem eru með fjölþættan eða flóknari vanda. Eins og komið 

hefur fram hér hefur borið á auknum geðrænum vanda hjá unglingum sem hefur gríðarleg 

áhrif á þjóðfélagið eins og aukið hlutfall ungmenna sem fer á örorkubætur. 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur mælt með því að meira sé lagt í forvarnir til að sporna 

við þessari þróun. Hægt væri að nota sjálfsstyrkingarnámskeið eins og Fjársjóðsleitina 

sem forvörn en einnig væri hægt að nýta aðferðir hennar í skólum til að ná til sem flestra. 

Eftir þetta rannsóknarferli hef ég styrkst í þeirri trú um að mikilvægt sé að byggja upp 

sjálfsálit einstaklinga, þó sérstaklega barna, til að gefa þeim gott fararnesti inn í óvissu 

framtíðarinnar. 
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Fylgiskjal 1. Mælitæki fyrir börn 

 

 

Nafn: _____________________ Dags:___________ 

 

Spurningalisti um sjálfsálit 

Þessi spurningalisti er hluti af meistaraverkefni mínu í náms- og starfsráðgjöf þar sem ég 

mæli árangur sjálfstyrkingarnámskeiðsins Fjársjóðsleitin.  

Könnunin tekur um það bil 10 mínútur. Best er ef þú svarar spurningunum eins vel og þú 

getur án þess að hugsa allt of mikið um svarið. Það eru engin rétt eða röng svör við 

spurningunum þar sem þær snúast allar um hvernig þér líður og hvað þér finnst um eitthvað 

ákveðið. Þátttaka þín er mér mikils virði.  

Með fyrirfram þakklæti,  

Inga Dóra Guðmundsdóttir 

 

 

Hérna koma nokkrar spurningar um hvað þér finnst eða hvernig þér líður. Ef þér finnst 

spurningin eins og eitthvað sem þú hefur upplifað þá merkirðu við „Eins og ég“ en ef 

þér finnst þetta ekkert líkt þér þá merkirðu við „Ekki eins og ég“. 

 

Nr. Spurning Eins og 

ég 

Ekki eins  

og ég 

1 Ég stend mig vel í skólanum     

2 Mér finnst erfitt að eignast vini     

3 Aðrir krakkar eru miklu betri í íþróttum en ég     

4 Mér finnst líkami minn fallegur     

5 Ég vildi að ég hagaði mér betur í skólanum     

6 Ég er ánægð/ur með sjálfa/n mig     

7 Ég er ekki eins klár og aðrir krakkar     
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Nr. Spurning Eins og 

ég 

Ekki eins 

og ég 

8 Ég kann að eignast nýja vini     

9 Ég er góð/ur í útileikjum     

10 Ég vildi að líkaminn minn væri öðruvísi     

11 Ég geri það sem foreldrar mínir biðja mig um     

12 Ég er ekki ánægð/ur hvernig ég er     

13 Ég er fljót/ur að leysa verkefni í skólanum     

14 Ég vildi að ég kynni að gera bekkjarfélaga mína að 

vinum mínum 
    

15 Ég er góð/ur í íþróttum     

16 Mér finnst ég sæt/ur     

17 Ég er oft skömmuð/skammaður     

18 Ég er ánægð/ur með hvernig ég geri hluti     

19 Mér finnst erfitt að leysa verkefni í skólanum     

20 Ég er vinsæl/ll í bekknum     

21 Ég vil frekar horfa á en að taka þátt í leikjum     

22 Ég vildi að ég liti öðruvísi út     

23 Ég fæ oft hrós     

24 Ég vildi að ég væri einhver önnur/annar     
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Dragðu hring um þá tölu sem á best við um þig. Talan „0“ ef þér finnst það alls ekki 

eiga við um þig, „5“ ef spurningin á hvorki né við um þig, en talan „10“ þýðir að það á 

algjörlega við um þig. 

Hve ánægð/ur ertu með sjálfan þig? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                       

Hve stolt/ur ertu af sjálfri/um þér? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                       

 

 

 

 

Hér koma spurningar eins og áður um hvað þér finnst um sjálfan þig. Núna merkirðu 

við hvort að þú sér Algjörlega sammála, sammála, ósammála eða algjörlega ósammála 

eftir því hvað á best við um þig. 

Nr. Spurning Algjörlega 
sammála 

Sammála Ósammála Algjörlega 
Ósammála 

1 Ég er ánægð/ur með sjálfan mig að 
mestu leiti 

        

2 Stundum finnst mér ég vera 
ómöguleg/ur 

        

3 Mér finnst að ég hafi marga góða kosti         

4 Ég get gert hluti jafnvel og flestir aðrir         

5 Mér finnst ég ekki hafa margt til að vera 
stolt/ur af 

        

6 Mér finnst ég stundum vera gagnslaus         

7 Mér finnst ég vera einhvers virði sem 
persóna, a.m.k. til jafns við aðra 

        

8 Ég vildi óska að ég gæti borið meiri 
virðingu fyrir sjálfri/sjálfum mér 

        

9 Mér finnst ég misheppuð/aður         

10 Ég horfi jákvætt á sjálfa/n mig         

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 

Inga Dóra 
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Fylgiskjal 2. Mælitæki fyrir foreldra (seinni) 

 

Nafn barns:________________ Dags:___________ 

Foreldralisti um tilfinningar og getu barns 

Svarið hverri fullyrðingu, með því að merkja í einn reit: Ekki rétt, Að nokkru rétt eða 

Örugglega rétt. Þið eruð beðin að merkja við allar fullyrðingarnar, jafnvel þótt þið séuð 

ekki alveg viss eða þær sýnast heimskulegar. Svarið með tilliti til atferlis barnsins 

síðustu tvær vikur. 

Vinsamlegast svarið spurningum á síðu nr.2 líka. 

Nr. Spurning Ekki 
rétt 

Að nokkru 
rétt 

Örugglega 
rétt 

1 Barninu mínu gengur vel að gera verkefnin í 

skólanum 
□ □ □ 

2 Barninu mínu reynist erfitt að eignast vini □ □ □ 

3 Barninu mínu gengur vel í íþróttum □ □ □ 

4 Barnið mitt er sátt við útlit sitt □ □ □ 

5 Barnið mitt hagar sér yfirleitt vel □ □ □ 

6 Barnið mitt á erfitt með að muna það sem það er 

að læra 
□ □ □ 

7 Barninu mínu gengur vel að eignast vini □ □ □ 

8 Barninu mínu gengur betur en jafnöldrum í 

íþróttum 
□ □ □ 

9 Barnið mitt er sátt við sinn líkamlega vöxt □ □ □ 

10 Barnið mitt hagar sér viðeigandi □ □ □ 

11 Barninu mínu gengur vel að leysa heimaverkefni □ □ □ 

12 Barnið mitt á marga vini □ □ □ 

13 Barninu mínu gengur ekki vel í útileikjum □ □ □ 

14 Barnið mitt lendir oft í vandræðum út af einhverju 

sem það gerði 
□ □ □ 
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Telurðu að námskeiðið hafi gagnast barninu þínu? ________________________________ 

Ef já, hvernig hefur það gagnast barninu þínu? ___________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

Sérðu einhvern mun á barninu þínu síðan hann/hún byrjaði á námskeiðinu? ____________ 

Ef já, hvernig mun? _________________________________________________________ 

Hvað fannst þér um námskeiðið? ______________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna, 
Inga Dóra 

 Mjög 

ánægð/ur 

Ánægð/ur Óánægð/ur Mjög 

óánægð/ur 

Hversu ánægð ert þú með námskeiðið? □ □ □ □ 
Hversu ánæg/ur telurðu að barnið þitt sé 

með námskeiðið?  

 

□ □ □ □ 
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Fylgiskjal 3. Self-Perception Profile for Children (SPPC) 

Sýnishorn af sjálfskilningsmat barna eftir Susan Harter (2012I. Hér að aftanverður sést 

fyrsta síðan af þremur af upprunalega spurningalistanum. 
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Fylgiskjal 4. Gagnakóðun fyrir SPPC 
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Fylgiskjal 5. Teacher‘s Rating Scale of Child‘s Actual Behavior (TRSCAB) 

Sýnishorn af upprunalega kennaramatskvarða fyrir raunverulegt atferli barns eftir Susan 

Harter (2012) með gagnakóðun. 
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Fylgiskjal 6. Samþykktarblað foreldra 

 

 

Nafn barns:_________________ 

 

 

Þátttaka í árangursmælingu Fjársjóðsleitarinnar 
sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn 

 

Samþykki fyrir þátttöku í rannsókn 

Ég veiti samþykki mitt fyrir því að ég og barnið mitt tökum þátt í ofangreindri 

rannsókn sem er árangursmæling sjálfstyrkingarnámskeiðisins Fjársjóðsleitin. 

Ég hef fengið upplýsingar um rannsóknina. 

Ég geri mér grein fyrir að mér og mínu barni er frjálst að hætta þátttöku í 

rannsókninni hvenær sem er án þess að gefa sérstakar skýringar á þeirri ákvörðun. 

Neitun mín mun ekki hafa áhrif á samskipti mín né barnins míns við rannsóknaraðila 

eða þá sem halda námskeiðið. 

Ég samþykki að rannsóknaraðili og leiðbeinandi hans hafi aðgang að niðurstöðunum. 

Upplýsingar um rannsóknina má geyma í tölvutæku formi svo framarlega sem 

nafnleyndar sé gætt og farið verði með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í 

samræmi við lög um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga nr.77/2000. 

 

 

Dags:_______________ 

 

_______________________________________ 

Undirskrift foreldris/forráðamanns 

 

________________________________________ 

Undirskrift rannsakanda 


