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Útdráttur 

Geðheilsa unglinga er áhyggjuefni hér á landi en rannsóknir sýna að henni fer versnandi. 

Rannsóknir og greining hafa í mörg ár staðið fyrir rannsóknum á högum og líðan unglinga. 

Notast verður við gögn frá árinu 2016 til að greina hvaða þættir hafa áhrif á geðheilsu 

unglinga í 8.-10. bekk. Tilgangurinn með þessari rannsókn er að greina sambandið á milli 

íþróttaiðkunar hjá skipulögðu íþróttastarfi og geðheilsu ásamt því að skoða áhrif annarra 

þátta í félagsveruleika unglinga. Þessir þættir eru kyn, aldur, fjárhagsstaða fjölskyldu, 

heimilisaðstæður, stuðningur foreldra, áfengisneysla og reykingar. Annars vegar verður 

skoðuð geðheilsa unglinga út frá þunglyndiseinkennum og hins vegar út frá einkennum 

ofbeldishneigðar, þar sem unglingi langaði að mölva hluti eða fékk reiðiköst. Þetta er 

mikilvægt þar sem slæm geðheilsa getur komið fram með mismunandi hætti hjá 

unglingum. Notast var við aðhvarfsgreiningu og gögnin keyrð í gegnum tölfræðiforritið 

SPSS. Niðurstöðurnar sýndu að íþróttaiðkun dregur úr einkennum þunglyndis hjá 

unglingum. Stúlkur eru líklegri til að hafa einkenni þunglyndis en strákar og því eldri sem 

unglingarnir voru því líklegri voru þeir til að vera með einkenni þunglyndis. Ekki var hægt 

að fullyrða um samband á milli íþróttaiðkunar og ofbeldishneigðar. Að sama skapi var ekki 

hægt að sjá mun á kynjunum á einkennum ofbeldishneigðar, en strákar ættu að hafa 

hærra hlutfall á þessari breytu út frá fyrri rannsóknum. Góð geðtengsl við foreldra leiddu 

til færri einkenna þunglyndis og ofbeldishneigðar. Skilnaður foreldra og slæm 

fjárhagsstaða fjölskyldu leiddi til fleiri einkenna þunglyndis, eins leiddi slæm fjárhagsstaða 

til meiri ofbeldishneigðar. Þeir unglingar sem neyttu áfengis eða reyktu voru líklegri til að 

upplifa einkenni þunglyndis og ofbeldishneigðar. 
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Formáli 

Ég vil byrja á því að þakka leiðbeinandanum mínum, Sigrúnu Ólafsdóttur, fyrir mjög góða 

leiðsögn við þessa BA ritgerð. Hún var ávallt tilbúin að hjálpa mér að gera ritgerðina betri 

og kom með mjög góðar athugasemdir sem bættu ritgerðina. Einnig vil ég þakka öðrum 

kennurum við deildina sem hver kenndu sín námskeið mjög vel. Sérstakar þakkir fara til 

Stefáns Hrafns Jónssonar og Thamar Melanie Heijstra fyrir að kenna mér vel á SPSS sem 

er tölfræðiforrit sem notað var við þessa rannsókn. Allir kennararnir í deildinni kveiktu 

áhuga minn á félagsfræði enn þá meira með áhugaverðri og góðri kennslu og þakka ég 

þeim fyrir það. Að lokum vil ég þakka foreldrum mínum, Sóleyju Ægisdóttur og Bjarna 

Gauk Þórmundssyni, kærasta mínum, Steinari Viðarssyni og bræðrum mínum, Ægi Hreini 

Bjarnasyni og Bjarti Frey Bjarnasyni fyrir ómetanlegan stuðning og skemmtilegheit þegar 

ritgerðarskrifin tóku á. Verkefni þetta er metið sem lokaverkefni til BA gráðu í félagsfræði 

og telur 12 einingar.  
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Mynd 1. Íþróttaiðkun unglinga ......................................................................................... 25 

1 Inngangur 

Áhugi og þátttaka barna og unglinga í íþróttum hefur vaxið mikið á seinni hluta tuttugustu 

aldar og hafa fræðimenn talað um „íþróttavæðingu samfélagsins“ (Viðar Halldórsson, 

2014). Bæði hefur þátttaka barna og unglinga í íþróttum vaxið mikið en einnig er 

atvinnumennska í efstu deildum hér á landi orðin algengari. Þar mætti nefna að árið 1994 

voru 24,3% einstaklinga hér á landi sem æfðu einhvers konar íþrótt innan ÍSÍ en árið 2013 

hafði þessi tala hækkað upp í 32,8% og er sú hækkun jafnt og þétt frá þessum árum (Kristín 

Lilja Friðriksdóttir, 2015). Fleiri rannsóknir benda til þess að það sé uppgangur í íþróttum 

hér á landi og var þátttaka innan íþróttafélaga hjá 8.-10. bekk einungis 40% árið 1992 en 

árið 2014 hafði þátttakan hækkað upp í 60% (Viðar Halldórsson, 2014). Hefur hlutfall 

þeirra ungmenna sem æfa 4 sinnum eða oftar í viku næstum þrefaldast á þessum tíma, 

farið úr 17% í 43%. 

Það mætti tengja íþróttaútbreiðsluna að einhverju leyti við árangur íslenskra 

landsliða sem hefur verið kallað „Íslenska kraftaverkið“ (Viðar Halldórsson, 2017). Íslensk 

landslið hafa komist í lokakeppnir í stórum mótum úti í heimi, mót sem okkur óraði ekki 

fyrir að við kæmumst á fyrir 30 árum. Má því með sanni segja að það sé „gullöld“ í 

íslenskum íþróttum og hefur árangur íslenskra íþróttamanna vakið heimsathygli. 
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Þjóðarstoltið hjá Íslendingum rýkur upp úr öllu valdi þegar landsliðunum gengur vel úti í 

heimi. Það er svolítið okkar einkennismerki, það er alltaf mikil stemmning í kringum 

landsliðin okkar og mætti til dæmis nefna það hvernig íslenskt samfélag fór á hliðina þegar 

karlalandsliðið í fótbolta var að keppa á EM 2016. 67% þjóðarinnar horfðu á leik Íslands 

og Portúgals í sjónvarpinu (Ægir Þór Eysteinsson, 2016) og 8% þjóðarinnar fóru á leikinn í 

Frakklandi (Morgunblaðið, 2016). Mörg fyrirtæki gáfu frí til að horfa á leikina þeirra og 

lokuðu fyrr þá daga sem strákarnir voru að spila. Það er þetta gífurlega þjóðarstolt sem 

gerir það að verkum að margir sem horfa aldrei á fótbolta halda að þeir megi ekki missa 

af ákveðnum landsleik.  

Það er því ljóst að áhorf á íþróttum hér á landi hefur orðið meira með góðu gengi 

landsliðanna og samhliða því hefur íþróttaiðkun barna og unglinga vaxið mikið. 

Íþróttastarfið er orðið stærra en það var á síðustu áratugum og er því mikilvægt að skoða 

hvort íþróttaiðkunin hafi góð áhrif á okkur sem samfélag. Rannsóknarspurning þessarar 

rannsóknar er því hvort þeir unglingar sem stunda íþróttir hjá skipulögðu íþróttastarfi séu 

með betri geðheilsu en þeir sem stunda ekki íþróttir með íþróttafélagi. Rannsóknir hafa 

sýnt að þeir sem sem stunda skipulagt íþróttastarf séu með betri geðheilsu en þeir sem 

gera það ekki (Ashdown-Franks, Sabiston, Solomon-Krakus og O‘loughlin, 2016; Beistøl, 

Clench-Aas, Roy og Raanaas, 2017; Eime, Young, Harvey, Charity og Payne, 2013; Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2014; Margét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016; Perron o.fl., 2012). Þá hafa 

keppnisíþróttir sérstaklega sterkt samband við góða geðheilsu (Beistøl o.fl., 2017) en ekki 

kemur fram sama sambandið við einhvers konar hreyfingu (Eime o.fl., 2013). Skoðað 

verður hvort að bakgrunnsbreyturnar kyn og aldur hafi áhrif á þetta samband. En einnig 

verður stjórnað fyrir breytunum félagslegur stuðningur, félagsveruleiki unglings og lífsstíll 

unglings. Rannsóknir hafa sýnt að allar þessar breytur hafa áhrif á geðheilsu barna og 

ungmenna.  

Ástæður þess að ákveðið var að skoða áhrif íþróttastarfs á geðheilsu en ekki áhrifa frá 

annarri breytu eru þríþættar. Í fyrsta lagi hefur rannsakandi æft körfubolta frá því hún var 

sjö ára og fannst áhugavert að skoða sambandið á milli skipulags íþróttastarfs og 

geðheilsu. Í öðru lagi hafa rannsóknir erlendis ítrekað sýnt fram á sterkt samband á milli 

skipulags íþróttastarfs og geðheilsu (Ashdown-Franks o.fl., 2016; Beistøl o.fl., 2017; Eime 

o.fl., 2013; Perron o.fl., 2012), en einnig hafa einhverjar rannsóknir hér á landi sýnt fram 
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á sama samband (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Í þriðja lagi fer geðheilsu unglinga hrakandi á Íslandi (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2017) 

og er því mikilvægt að skoða hvaða þættir hafa áhrif á andlega líðan unglinga. Það ætti að 

vera í forgangi hjá rannsakendum að skoða hvaða þættir geta bætt andlega líðan barna 

og unglinga hér á landi þar sem ljóst er að geðheilsa þeirra er verri nú en áður. 

1.1 Geðheilsa unglinga  

Flestir vita hvað líkamleg heilsa er en erfiðara er að skilgreina geðheilsu. Geðheilsa snýst 

um það hvernig einstaklingar meta sig, viðhorf þeirra til lífsins og hvernig samskipti þeirra 

við annað fólk er (Landlæknisembættið, e.d.). Mikilvægt er að einstaklingar upplifi 

jafnvægi, öryggi og ánægju í leik og starfi og séu þar með ánægð með umhverfi sitt og 

sjálfan sig. Geðheilsa er mjög mikilvæg fyrir einstaklinga og ef hún er slæm geta 

einstaklingar orðið viðkvæmir fyrir áreiti, pirraðir eða þeim liðið illa. Getur það síðan leitt 

til þess að einstaklingurinn á erfitt með eðlileg og góð samskipti við fólkið í kringum sig, 

t.d. fjölskyldu, vini, kennara eða skólafélaga. Rannsóknir hafa sýnt að geðheilsu ungs fólks 

á Íslandi fer hrakandi (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2017). Mætti þar nefna að árið 2007 

mátu 16,8% einstaklinga á aldrinum 18-24 ára andlega heilsu sína annað hvort sæmilega 

eða lélega. Til samanburðar mátu 36,2% einstaklinga á aldrinum 18-24 ára andlega heilsu 

sína annað hvort sæmilega eða lélega árið 2016. Gögn frá árunum 2000-2016 sýna að þau 

ungmenni sem upplifa kvíða og depurð hefur fjölgað og hefur þessi breyting verið 

töluverð meðal stúlkna (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Þessi þróun er áhyggjuefni og nauðsynlegt er að setja fram rannsóknir um andlega 

heilsu barna og unglinga og er það enn mikilvægara nú en áður. Þessi rannsókn skoðar 

marga þætti í félagsveruleika unglinga sem eru líklegir til að hafa áhrif á geðheilsu þeirra. 

Á svona litlu landi eins og Íslandi er mikilvægt að fram komi margar rannsóknir um 

mikilvæga þætti í lífi unglings. Á það sérstaklega við um geðheilsu þeirra þar sem andleg 

líðan unglinga er oft erfið á unglingsárunum. Notast verður við tvær skilgreiningar á 

geðheilsu, önnur snýr að þunglyndi en hin að ofbeldishneigð. Með þessu móti er hægt að 

sjá hvort að slæm geðheilsa unglinga brjótist út á mismunandi hátt eftir kyni. Rannsóknir 

hér á landi og erlendis hafa sýnt að stúlkur eru líklegri til að upplifa einkenni þunglyndis 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015; Rosenfield, 

Vertefuille og Mcalpine, 2000; Simon, 1995), meðan erlendar rannsóknir hafa sýnt að 
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strákar upplifa frekar ofsareiði og taka reiðiköst eða sýna það líkamlega ef þeim líður illa 

andlega (Afifi, 2007; Mirowsky og Ross, 1995; Rosenfield o.fl., 2000). Áhrif kyns á 

ofbeldishneigð hafa ekki verið skoðuð hér á landi heldur er ávallt skoðað aðra 

skilgreiningu á slæmri geðheilsu, t.d. þunglyndi eða kvíða (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015).  

Rannsóknir hafa greint frá því að það séu margir þættir sem stuðla að vellíðan 

unglinga, en þar mætti helst nefna umhyggju og hlýju foreldra, stuðning, aðhald og 

jákvætt eftirlit (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Hér verður fjallað um þá þætti 

sem fyrri rannsóknir hafa sýnt að hafi áhrif á geðheilsu unglinga. Fyrst verður fjallað um 

sambandið á milli skipulags íþróttastarfs og geðheilsu unglinga. Næst verður skoðað áhrif 

kyns og aldur á geðheilsu unglinga. Í framhaldi af því verður skoðað hvernig félagsveruleiki 

barnanna hefur áhrif og síðan hlutverk foreldra þegar kemur að geðheilsu. Að lokum 

verður fjallað um áhrif lífsstíls unglinga á geðheilsu þeirra.  

1.2 Skipulagt íþróttastarf 

Niðurstöður Viðars Halldórssonar (2014) benda til þess að þátttaka ungmenna í 

skipulögðu íþróttastarfi sé jafnt og þétt að aukast. Slík þátttaka nær hámarki í 7. bekk en 

þá stunda yfir 80% allra ungmenna á Íslandi einhvers konar skipulagt íþróttastarf. Á næstu 

árum dregst þó jafnt og þétt úr þátttöku en það hefur lengi verið áhyggjuefni í 

íþróttafélögum hversu margir iðkendur hætta í íþróttum þegar þau fara á unglingastig (8.-

10. bekkur) (Rúnar Vilhjálmsson og Guðrún Kristjánsdóttir, 2003).  

Ýmis gögn benda til þess að þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi á Íslandi hefur vaxið 

mikið, en jákvæðar hugmyndir almennings til slíks íþróttastarfs hefur gert það að verkum 

að fleiri stunda íþróttir. Almenningur hefur þær hugmyndir að íþróttir séu góðar fyrir börn 

til að læra góð gildi, reglur, samvinnu og að læra að ná árangri (Viðar Halldórsson, 2014). 

Þessar hugmyndir eiga sér stoð í raunveruleikanum og eru til margar erlendar rannsóknir 

sem sýna fram á þetta samband (Eime o.fl., 2013; Vella o.fl., 2015). Rannsóknir hérlendis 

hafa einnig ítrekað sýnt fram á jákvætt samband á milli íþróttaþátttöku og ýmissa þátta í 

lífi íslenskra ungmenna (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Rannsóknir og greining, 2016; 

Rannsóknir og greining, 2018; Viðar Halldórsson, 2017). Skipulagt íþróttastarf er að 

einhverju leyti orðið hluti af uppeldisstofnunum samfélagsins þar sem börnin læra góð 

gildi (Viðar Halldórsson, 2014).  
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Hér á landi er lögð áhersla á að allir geti tekið þátt í íþróttum sem vilja og aðaláherslan 

er að börnunum finnist gaman. Almenningur og stjórnvöld á seinni hluta 20.aldar hafa 

reynt að mæta fjölbreyttum þörfum á því hvað þurfi að gera til að bæta íþróttastarfið hér 

á landi. Hefur samhliða því verið ýtt undir það að börn fari í skipulagt íþróttastarf eftir 

skóla (Viðar Halldórsson, 2014). En það er útbreidd hugmynd í samfélaginu að það sé gott 

og hollt fyrir börn og unglinga að stunda íþróttir. Mörg sveitarfélög styrkja nú í dag börn 

og unglinga fjárhagslega til að taka þátt í íþróttum og skipulögðu félagsstarfi. Einnig er 

búið að tengja íþróttastarfið meira við skólana og mætti þar nefna að í Kópavogi er rúta 

sem nær í börnin í skólann og keyrir þau á æfingar. 

Mikilvægt er þó að leggja áherslu á það að jákvæðir eiginleikar þess að stunda íþróttir 

koma einungis fram þegar börnin taka þátt í skipulögðu íþróttastarfi en almenn líkamleg 

hreyfing hefur ekki sömu áhrif (Eime o.fl., 2013). En rannsóknir hér á landi hafa einnig 

sýnt fram á að skipulagt íþróttastarf hafi jákvæðari áhrif en einhvers konar hreyfing 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Viðar Halldórsson, 2014). Það er því í raun ekki bara 

hreyfingin sem gefur ávinning þegar er litið yfir lengri tíma (Eime o.fl., 2013). Það eru 

margir eiginleikar sem unglingarnir læra samhliða skipulögðu íþróttastarfi sem þau 

myndu ekki læra við það eitt að hreyfa sig. Það sem erlendar rannsóknir hafa leitt í ljós er 

að þættir sem þau læra í gegnum skipulagt íþróttastarf t.d. samvinna og 

samningaviðræður skipta máli (Vella o.fl., 2015). Þau læra betur hvernig það er að vera 

hluti af hóp og hvað maður þarf að gera til að þessi samvinna virki (Eime o.fl., 2013). Þau 

þróa einnig með sér mikla sjálfsstjórn, hvernig þau þurfa að fara eftir reglum og þau læra 

ýmis góð gildi innan íþróttanna sem hjálpa þeim í gegnum allt lífið. Þau læra siðareglurnar 

sem ríkja í félagsumhverfi þeirra, skipulagningu sem og að þátttaka þeirra í íþróttum eykur 

sjálfstraustið þeirra (Vella o.fl., 2015).  

Þessi hugmyndafræði að íþróttir séu góðar fyrir börn og unglinga endurspeglast í því 

hvernig skipulagt íþróttastarf er sett upp hér á landi. Hér á landi er ekki aðalmarkmiðið að 

börnin og unglingarnir hafi aðgang af afrekshópum eða að þau séu í góðu formi. Erlendis 

er mikil áhersla lögð á afreksstefnur og eru íþróttirnar mjög atvinnuvæddar, það er í raun 

búið að taka leikinn að einhverju leyti úr íþróttinni þar. Hér á landi ríkir hins vegar einhvers 

konar „íþróttir eru fyrir alla“ hugmyndafræði (Viðar Halldórsson, 2017). En með 

hnattvæðingunni hefur þetta ef til vill breyst að einhverju leyti og efstu deildir hér á landi 
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eru orðnar að hluta til atvinnuvæddar. Margir leikmenn fá borgað fyrir að spila hér og 

skrifa undir sérstaka samninga við íþróttafélögin (Viðar Halldórsson, 2017). Leikurinn og 

skemmtanagildi íþróttanna átti alltaf að vera aðalatriðið. Með tímanum hefur þetta þó ef 

til vill breyst og margir unglingar og oft foreldrar þeirra sem hugsa meira um frægð og 

frama. Það verður þó að vera gaman í íþróttinni til að börnin eða unglingarnir hafi áhuga 

á að stunda hana. En dulin virkni íþróttanna er að þær eiga að kenna börnum og 

unglingum góð gildi, samvinnu og eiga þær þegar á botninn er hvolft að hafa góð áhrif á 

börn og unglinga. 

2 Fyrri rannsóknir 

2.1 Hefur þátttaka í skipulögðu íþróttastarfi góð áhrif á geðheilsu unglinga?  

Margar erlendar rannsóknir hafa sýnt að þátttaka í íþróttum leiðir til betri geðheilsu á 

meðal unglinga (Ashdown-Franks o.fl., 2016; Beistøl o.fl., 2017; Eime o.fl., 2013; Vella 

o.fl., 2015). Þá hafði það sérstaklega góð áhrif á geðheilsu ef unglingarnir stunduðu 

hópíþróttir (Eime o.fl., 2013) eða keppnisíþróttir (Beistøl o.fl., 2017). Beistøl o.fl. (2017) 

hafa sýnt fram á að þeir unglingar sem stunduðu íþróttir fylgdu hollara mataræði, stóðu 

sig betur í námi og áttu oftar fleiri en 5 vini samanborið við þá sem stunduðu ekki íþróttir. 

Þá var sambandið sérstaklega sterkt ef unglingarnir stunduðu keppnisíþrótt. Þeir 

unglingar sem stunduðu ekki íþróttir leið verr og áttu við fleiri vandamál að stríða í 

daglegu lífi (Beistøl o.fl., 2017). Rannsóknir hafa sýnt að almenn líkamleg hreyfing leiðir 

til betri líkamlegrar heilsu fyrir einstaklinginn sem stundar hana en leiðir ekki endilega til 

betri geðheilsu (Eime o.fl., 2013). Fólk sem stundar einhvers konar hreyfingu eru þó heilt 

yfir með betri líkamlega heilsu en þeir sem stunda ekki hreyfingu og ólíklegri til að þróa 

með sér ýmsa líkamlega kvilla.  

Ashdown-Franks o.fl. (2016) hafa skoðað tengslin á milli íþróttaiðkunar og einkenna 

fjögurra tegunda af kvíða. Felmtursröskun (e. panic disorder), almenn kvíðaröskun (GAD), 

félagsfælni og víðáttufælni. Niðurstöðurnar sýndu að þeir sem höfðu stundað íþróttir 

fengu sjaldnar einkenni felmtursröskunar og víðáttufælni. Þeir sem höfðu stundað 

hópíþrótt voru með færri einkenni felmtursröskunar og víðáttufælni meðan þeir sem 

stunduðu einstaklingsíþróttir voru með færri einkenni félagsfælnis. Athyglisvert er að þeir 
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sem stunduðu einstaklingsíþróttir fengu færri einkenni félagsfælnis. Einhverjir myndu 

halda að þeir sem stunda einstaklingsíþróttir geri það vegna þess að þeim líður illa í hóp. 

En það er eins og félagsfælnin sé ekki að ýta þeim í burtu frá hópíþróttunum heldur 

eitthvað annað (Ashdown-Franks o.fl., 2016).  

Mikilvægt er að skoða áhrif ýmissa þátta á andlega líðan unglinga. Ef hægt er að draga 

úr þáttum sem hafa slæm áhrif á geðheilsu unglinga og ýta undir þætti sem hafa góð áhrif 

á geðheilsu þeirra ætti samfélagið ekki að hika við það. Einn þessara þátta er íþróttaiðkun 

en hún gæti gert það að verkum að unglingum líði betur andlega. Geðheilsa barna og 

unglinga hefur verið mikið í umræðunni á síðustu árum. Gæti það tengst því að fleiri og 

fleiri þora að stíga fram í kjölfar samfélagsbyltinga á borð við „útmeð‘a“. Það er þó ekki 

eina sem við sjáum í samfélaginu, að geðrænir örðugleikar eru sýnilegri, heldur hafa 

rannsóknir hér á landi sýnt að geðheilsa unglinga er verri (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 

2017). Þær sýna fram á sömu niðurstöður og erlendis, að íþróttaþátttaka hefur góð áhrif 

á líðan unglinga (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Rannsóknir hérlendis hafa lagt áherslu á mikilvægi skipulags íþróttastarfs umfram 

einhvers konar líkamlegrar hreyfingar (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Viðar Halldórsson, 

2014). Það eitt og sér að sparka bolta í mark hefur ekki endilega góð áhrif á geðheilsu 

barna heldur er samhengi íþróttanna sem skiptir máli.  

Það er ómögulegt að gera ráð fyrir að sambandið á milli geðheilsu og íþróttaþátttöku 

sé svona einfalt. Það verður að taka inn í líkanið fleiri breytur og stjórna fyrir þeim. Í næsta 

hluta verður farið yfir þær breytur sem rannsóknir hafa sýnt að hafi áhrif á geðheilsu 

unglinga. Fyrst verður fjallað um það hvort munur sé á aldri og kynjum þegar kemur að 

geðheilsu. Eftir það verður farið yfir það hvernig félagsveruleiki og félagsleg staða hefur 

áhrif á geðheilsu. Síðan verður fjallað um hlutverk foreldra þegar kemur að geðheilsu 

barna og unglinga. Að lokum verður fjallað um sambandið á milli lífsstíls og geðheilsu. 

Það sem þessi rannsókn bætir við fyrri þekkingu á sviðinu er viðamikil greining á 

geðheilsu unglinga hér á landi út frá mörgum þáttum félagsveruleikans. Rannsóknir 

erlendis hafa ítrekað sýnt fram á sterkt samband íþróttaþátttöku á mismunandi 

skilgreiningum á geðheilsu (Afifi, 2007; Ashdown-Franks o.fl., 2016; Beistøl o.fl., 2017; 

Eime o.fl., 2013; Mirowsky og Ross, 1995; Perron o.fl., 2012; Rosenfield o.fl., 2000, Simon, 

1995). Það hafa ekki komið fram jafn margar rannsóknir hér á landi sem hafa skoðað áhrif 
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íþróttaiðkunar út frá mörgum skilgreiningum á geðheilsu. Rannsóknir hér á landi hafa 

einblínt á þunglyndiseinkenni og tengingu þeirra við íþróttaiðkun (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2014; Margét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Þessi rannsókn skoðar geðheilsu á tvo 

vegu því andleg vanlíðan unglinga brýst út á mismunandi hátt. Annars vegar verður 

skoðað hvaða áhrif íþróttaiðkun hefur á þunglyndi og hins vegar áhrif hennar á 

ofbeldishneigð. Þannig er hægt að skoða hvort andleg vanlíðan unglinga brýst út 

mismunandi eftir kyni eins og erlendar rannsóknir hafa sýnt (Afifi, 2007; Mirowsky og 

Ross, 1995; Rosenfield o.fl., 2000, Simon, 1995). En þar hefur komið fram að andleg 

vanlíðan hjá strákum brýst frekar út líkamlega hjá þeim, annað hvort með mikilli reiði eða 

andfélagslegri hegðun. Skoðað verður ítarlega hvaða þættir geta haft áhrif á það að 

unglingum líði vel andlega og hvaða þættir eiga í hlut í að draga úr andlegri vellíðan þeirra. 

Geðheilsa barna og unglinga fer versnandi og því er mikilvægara nú en áður að skoða 

hvaða þættir það eru sem hafa jákvæð áhrif á geðheilsu þeirra. Þar sem erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á jákvæð áhrif íþróttaiðkunar á geðheilsu unglinga er tilvalið að 

sjá áhrif þess á andlega líðan unglinga hér á landi. Aðaltilgáta (H1) þessarar rannsóknar er 

því að þeir unglingar sem stunda skipulagt íþróttastarf hér á landi eru með betri geðheilsu 

en þeir sem gera það ekki. 

2.2 Er kynjamunur og munur eftir aldri á geðheilsu unglinga? 

Almennt eru konur með verri geðheilsu en karlar, þetta samband kemur bæði fram hér á 

landi (Stefán Hrafn Jónsson, Jón Óskar Guðlaugsson, Haukur Freyr Gylfason og Dóra 

Guðrún Guðmundsdóttir, 2007) og erlendis (Rohrer, Pierce og Blackburn, 2004; 

Rosenfield o.fl., 2000; Simon, 1995). Simon (1995) skoðar samhliða því öll þau 

samfélagslegu hlutverk sem kynin hafa og áhrif þeirra á geðheilsu einstaklinga. Önnur 

rannsókn skoðaði einnig þetta samband og athugaði muninn á því hvernig kynin bregðast 

við streitu og álagi (Mirowsky og Ross, 1995). Menn verða reiðir og fjandsamlegir 

(Mirowsky og Ross, 1995) meðan konur upplifa meiri kvíða og fá frekar 

þunglyndiseinkenni (Rosenfield o.fl., 2000). En Mirowsky og Ross (1995) hafa komist að 

því að streita og álag kemur oft fram vegna pressu frá samfélaginu um hvernig kynin eigi 

að haga sér. Félagsveruleiki karlmanna einkennist af því að þeir eiga að vera harðir af sér 

og keppnisgjarnir og er jafnvel ýtt undir það að þeir tjái sig með slagsmálum (Mirowsky 

og Ross, 1995). Þeirra innri spenna brýst því oft út með meiri árásarhvöt og þeir hafa fleiri 
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einkenni andfélagslegrar hegðunar (Afifi, 2007; Rosenfield o.fl., 2000). Konur hins vegar 

eiga að sjá um heimilið, elda mat og sjá um börnin (Simon, 1995). Þær hafa fleiri skyldum 

að gegna sem eru samfélagslega skorðaðar á konur sem gerir það að verkum að þær þurfa 

að hugsa um fleiri hluti en karlar og gæti það komið niður á geðheilsu þeirra. 

Það er þó ekki hægt að yfirfæra niðurstöður sem þessar frá fullorðnum einstaklingum 

yfir á börn og unglinga en rannsóknir erlendis sýna fram á svipaðar niðurstöður fyrir þá 

aldurshópa (Afifi, 2007). Niðurstöður Afifi (2007) sýna að munur er á geðheilsu bæði eftir 

aldri og kyni. Á unglingsárunum er algengara að stúlkur séu með einhverja geðræna 

sjúkdóma, þá sérstaklega kvíða eða þunglyndi og sést þetta samband einnig hér á landi 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Erlendis eru 

þunglyndi og átröskunarsjúkdómar algengastir meðal stúlkna (Afifi, 2007). Einnig eru 

stúlkur líklegri heldur en strákar til að vera með sjálfsvígshugleiðingar og gera frekar 

sjálfsvígstilraunir. Strákar hins vegar eru með hærri tíðni hvað varðar sjálfsvíg og eru 

líklegri til að vera með hegðunarraskanir og sýna af sér áhættuhegðun. Íslenskar 

rannsóknir sýna hins vegar fram á að fleiri stúlkur telja að það hafi verið auðvelt að pirra 

þær eða að þær hafi tekið reiðiköst (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Samkvæmt fyrri 

rannsóknum erlendis ættu strákar að vera líklegri til að finna fyrir slíkri ofsareiði. Hér á 

landi vantar þó ítarlegri upplýsingar um það hvernig slæm andleg líðan unglinga brýst 

mismunandi út eftir kyni. En rannsóknir hér á landi hafa einungis sýnt fram á að stúlkur 

eru líklegri til að líða illa andlega (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Strákar eru líklegri til að taka reiðiköst og sýna af sér 

andfélagslega hegðun samkvæmt erlendum rannsóknum, bæði á fullorðinsárum (Rohrer 

o.fl., 2004; Rosenfield o.fl., 2000; Simon, 1995) og unglingsárum (Afifi, 2007). 

Þeir sem eru í 8. bekk eru líklegri til að meta andlega og líkamlega heilsu sína góða í 

samanburði við nemendur í 9. og 10. bekk (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). 

Rannsóknir sýna einnig fram á aukningu á þunglyndis- og kvíðaeinkennum hjá efstu 

bekkjum grunnskóla (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Það er munur hér á landi og virðist 

sem þeir sem eldri eru séu með verri geðheilsu en þeir sem yngri eru (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016) og þá sérstaklega hjá efstu bekkjunum (Hrefna Pálsdóttir 

o.fl., 2014). Niðurstöður frá gögnum sem safnað var í Mosfellsbæ sýna einnig þetta 

samband en mikið stökk er á líðan ungmenna frá 5. bekk til 6. bekk (Rannsóknir og 
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greining, 2017). Voru 29,2% stráka og 14,3% stelpna oft leið eða höfðu lítinn áhuga á 

hlutunum síðustu 7 daga í 6. bekk, meðan það voru 19% strákar og 8,9% stelpur í 5. bekk 

sem upplifðu það. Þá voru 33,8% stráka og 23,6% stelpur sem höfðu litla matarlyst síðustu 

vikuna á meðan aðeins 20,8% stráka og 17,9% stelpna upplifðu það. Allt gætu þetta verið 

þættir sem benda til slæmrar geðheilsu. Út frá fyrri rannsóknum, bæði íslenskum og 

erlendum, eru eftirfarandi tilgátur settar fram í þessari ritgerð. Stúlkur eru líklegri til að 

vera með þunglyndiseinkenni en strákar líklegri til að vera með einkenni ofbeldishneigðar 

(H2). Tilgáta 3 (H3) er sú að þeir unglingar sem eru eldri eru með verri geðheilsu en þeir 

sem eru yngri. 

2.3 Hefur félagsveruleiki unglinganna áhrif á geðheilsu? 

Geðheilsa barna sem búa við fátækt er verri en þeirra sem búa ekki við fátækt (Aneshensel 

og Sucoff, 1996; McLeod og Shanahan, 1993). McLeod og Shanahan (1993) halda því fram 

að fátækt hafi neikvæð áhrif á geðheilsu barna og þá skipti sérstaklega miklu máli hversu 

lengi börnin bjuggu við fátækt. Því lengur sem börnin bjuggu við fátækt því sterkari 

einkenni af þunglyndi, kvíða, óhamingju og ósjálfstæði upplifðu þau. Aneshensel og Sucoff 

(1996) hafa sýnt sterklega fram á að í þeim hverfum sem íbúar eru með lægri félagslega 

stöðu (e. socioeconomic status) eru unglingarnir með verri geðheilsu en aðrir. Því 

hættulegra sem hverfið er því meiri líkur eru á því að unglingar fái einkenni þunglyndis, 

kvíða og annarra kvilla sem hafa áhrif á geðheilsu þeirra. 

Í gegnum tíðina hafa margar rannsóknir stutt það að félagsleg staða einstaklinga getur 

haft afdrifarík áhrif á heilsu þeirra (Aneshensel og Sucoff, 1996; McLeod og Shanahan, 

1993) en nýrri rannsóknir hafa sýnt fram á sama samband (Demakakos, Nazroo, Breeze 

og Marmot, 2008; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). Unglingar sem voru verr settir í 

samfélaginu voru líklegri til að vera bæði gerendur og fórnarlömb eineltis og stríðnis 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014). En líkleg ástæða fyrir því að þau leggja í einelti er vegna 

þess að þeim líður illa andlega. Ástæða fyrir því að mikilvægt er að setja geðheilsu 

unglinga í félagslegt samhengi eru þessi sterku tengsl sem hafa ítrekað komið fram við 

geðheilsu unglinga og nærsamfélagsins (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009). Samhliða því að setja þetta 

ferli í félagslegt samhengi er líka hægt að skoða aðra þætti sem hafa áhrif á unglinginn, 

svo sem fjölskyldan, vinahópurinn og skólinn.  
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Rannsókn Barrett og Turner (2005) sýndi að unglingar sem komu frá fjölskyldu sem 

samanstóð af móður og föður voru með betri geðheilsu en aðrir unglingar. Ungmenni sem 

bjuggu hjá annað hvort einu foreldri eða stjúpforeldri voru kvíðnari og töldu sig hafa minni 

stuðning frá fjölskyldu sinni. Fleiri rannsóknir sýna fram á samband á milli skilnað foreldris 

og verri geðheilsu, getur það haft áhrif á einstaklinga í æskuárunum (Strohschein, 2005) 

og á fullorðinsárum (Amato og Sobolewski, 2001). Hefur það enn verri áhrif á geðheilsu 

unglinga ef foreldrar þeirra giftust öðrum og skildu aftur (Amato og Sobolewski, 2001). 

Skilnaður foreldra unglingsins tengdist sterkt við vaxandi hættu á þunglyndi og annarra 

kvíðaraskana (Strohschein, 2005). Það hefur því slæm áhrif á geðheilsu barna og unglinga 

til lengri tíma litið ef fjölskyldugerðin er ætíð að breytast. Sama samband hefur komið 

fram hér á landi, að líðan skilnaðarbarna sé verri en líðan þeirra sem eiga foreldra sem 

ekki skilja (Bjarnason, o.fl., 2012; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009; Sigrún Júlíusdóttir og Sólveig Sigurðardóttir, 

2010; Valdimar Briem og Tinna Halldórsdóttir, 2011). En þar virðist foreldrasamvinna 

gegna lykilhlutverki fyrir aðlögun og líðan unglingsins eftir skilnaðinn (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Þá hafa geðtengsl við þann foreldri sem barnið býr ekki hjá 

mjög mikil áhrif á það hvort að andleg líðan barnsins sé góð (Bjarnason, o.fl., 2012). Þegar 

tekið er inn í myndina þær niðurstöður sem fyrri rannsóknir sýna er ljóst að tilgátan er sú 

að þeir unglingar sem eiga fjölskyldur sem eru vel stæð miðað við aðra eru með betri 

geðheilsu (H4). Tilgáta 5 (H5) er þá að þeir unglingar sem eiga foreldra sem eru enn í 

sambúð eru með betri geðheilsu. 

2.4 Er stuðningur foreldra mikilvægur fyrir geðheilsu unglinga? 

Rannsókn Kawachi og Berkman (2001) sýndi fram á mikilvægi þess í tengslum við 

geðheilsu að foreldrar eða forráðamenn veiti börnum sínum tilfinningalegan stuðning í 

æsku. Þessi tilfinningalegu tengsl geta komið í veg fyrir að börn og unglingar þrói með sér 

þunglyndi og er algjör lykilþáttur í að viðhalda tengslum við nærumhverfi sitt. Fleiri 

rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi áhrifa frá foreldrum í tengslum við geðheilsu 

unglinga, þegar skoðað er bæði þunglyndi og kvíða (Yap, Pilkington, Ryan og Jorm, 2014). 

En rannsóknir hérlendis hafa einnig sýnt fram á mikilvægi stuðnings frá foreldrum þegar 

líðan unglinga er skoðuð (Bjarnason o.fl., 2012; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; 

Valdimar Briem og Tinna Halldórsdóttir, 2011). Það er þó oft hér á landi verið að skoða 



18 

stuðning foreldra og tenging þess við vímuefnaneyslu. En rannsóknir hafa sýnt að 

vímuefnaneysla getur leitt til verri andlegrar líðan (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998; 

Valdimar Briem og Tinna Halldórsdóttir, 2011) svo líklegt er að það sé eitthvað samband 

á milli stuðnings foreldris og geðheilsu. En þeir sem leiðast út í vímuefnaneyslu líður oft 

illa andlega.   

Hér hefur verið fjallað um það hvernig félagslegur stuðningur frá foreldrum getur haft 

áhrif á geðheilsu barna og unglinga. Rannsóknir hafa einnig sýnt að það hefur góð áhrif á 

börnin og unglingana ef foreldrar þeirra sýna íþróttastarfi þeirra áhuga og taka þátt í 

starfinu (Sánchez-Miguel, Leo, Sánchez-Oliva, Amado og García-Calvo, 2013). Það er þá í 

rauninni ekki mikilvægt fyrir börnin að foreldrar þeirra ýti á þau til að standa sig vel í 

keppni og pressi á þau til að ná árangri. Heldur vilja börnin að foreldrarnir hvetji þau áfram 

með uppbyggjandi og jákvæðum hrósum sem tengjast vinnunni sem þau leggja í íþróttina 

(Sánchez-Miguel o.fl, 2013). Þessi viðhorf sem komu í ljós hjá þessum börnum 

endurspegla að mörgu leyti hvernig íslenskt íþróttastarf á að vera sett upp. Það er ekki 

gífurleg áhersla á að ná markmiðum sínum í gegnum afreksstefnur heldur er meiri áhersla 

lögð á leikinn. Þó eru margir sem benda á að innan íþróttahreyfingarinnar taki einhverjir 

foreldrar keppnir barna sinna allt of alvarlega. Börnin fá þá ekki að njóta sín í leiknum á 

þann hátt sem þau ættu að gera miðað við aldur þeirra. Heilt yfir er þó barna- og 

unglingastarf innan íþróttanna sett fram með það að markmiði að allir geti tekið þátt og 

lagt er áherslu á að hafa gaman. Næsta tilgáta (H6) þessarar rannsóknar er því sú að þeir 

unglingar sem eru í góðu sambandi við foreldra sína eru með betri geðheilsu en þeir sem 

eru það ekki. 

2.5 Hefur lífsstíll unglinganna áhrif á geðheilsu þeirra?  

Þegar skoðuð er heilsa almennings í samfélögum er geðheilsa ekki alltaf tekin með 

(Rohrer o.fl., 2004). Geðheilsa fólks ætti að vera talin jafn mikilvæg og t.d. líkamleg heilsa 

þegar á að vega og meta hversu góð almenn heilsa fólks er. Nýlega hafa þó stigið fram 

sérfræðingar sem hafa opnað augu almennings fyrir því hversu mikilvæg geðheilsa er og 

hefur þá andleg vanlíðan viðurkennst sem almennt vandamál í samfélögum. Kenning 

Rohrer o.fl. (2004) var sú að þeir sem tileinka sér heilbrigðan lífsstíl séu með betri 

geðheilsu. En þessi kenning er sett fram með þær hugmyndir að baki að líkamleg og 

andleg heilsa haldist í hendur. Heilbrigður lífstíll getur einnig verið skilgreindur sem 
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einstaklingur sem neytir ekki áfengis eða reykir ekki. Rannsóknir erlendis hafa sýnt að þeir 

unglingar sem hafa misnotað áfengi eru næstum 4 sinnum líklegri til að þjást af þunglyndi 

heldur en unglingar sem hafa ekki misnotað áfengi (Deykin, Levy og Wells, 1987). Sláandi 

er að sjá niðurstöðurnar þegar skoðað er sambandið út frá kyni en stelpur eru 6 sinnum 

líklegri til að þjást af þunglyndi ef þær hafa misnotað áfengi. Fleiri rannsóknir erlendis hafa 

sýnt fram á tengsl á milli áfengisneyslu og geðheilsu, en vaxandi áfengisneysla leiðir t.d. 

til meiri hættu á þunglyndi (Boden og Fergusson, 2011).  

Ekki hafa jafn margar rannsóknir skoðað sambandið á milli áfengisneyslu og geðheilsu 

hér á landi. Flestar rannsóknir hér á landi skoða áhrif áfengsineyslu á íþróttaþátttöku, 

frávikshegðun eða tengsl unglings við foreldra (Viðar Halldórsson, Þórólfur Þórlindsson, 

Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2014; Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Þar sýna niðurstöður að 

þeir sem stunda íþróttir eru ólíklegri til að neyta áfengis og taka þátt í annarri 

frávikshegðun. Síðan eru unglingar sem verja litlum sem engum tíma með foreldrum 

sínum mun líklegri til að neyta áfengis, gæti það verið vegna slæmrar geðheilsu. En litlum 

tíma varið með fjölskyldu er oft merki um slæm geðtengsl við foreldra en rannsóknir hafa 

sýnt að stuðningur frá foreldrum er mikilvægur fyrir andlega líðan unglinga (Bjarnason 

o.fl., 2012; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; Valdimar Briem og Tinna 

Halldórsdóttir, 2011). Rannsóknir hafa sýnt að þeir unglingar sem byrja að neyta áfengis 

snemma á unglingsárunum eru líklegri til að leiðast út í sterkari vímuefnanotkun (Þórólfur 

Þórlindsson, o.fl., 1998). Þannig geta þessir unglingar lent í vítahring aukinnar 

vímuefnaneyslu sem eykur einnig vanda þeirra innan skólans og utan. Veik staða þeirra 

innan skólans getur orðið til þess að þeir leiðast út í meiri neysluvanda sem erfitt er að 

vinna sig út úr. Það er líklegt að geðheilsa þessara unglinga sé ekki góð. Þeir unglingar sem 

hafa prófað að neyta áfengis eru líklegri en þau sem hafa ekki prófað að neyta áfengis til 

að finnast námið þeirra tilgangslaust (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998). Væri hægt að 

tengja þessar niðurstöður við geðheilsu unglinga en oft er það merki um slæma geðheilsu 

að hafa ekki áhuga né vilja til að sinna náminu.  

Rannsóknir erlendis hafa skoðað sambandið á milli geðheilsu og reykinga hjá 

fullorðnum einstaklingum (Rohrer o.fl., 2004). Reykingar geta haft slæm áhrif á ýmsa 

geðræna erfiðleika, meðal annars vegna þess að reykingar hafa slæm áhrif á æðakerfið 

og taugarnar. Rannsókn Johnson o.fl. (2000) skoðaði sambandið á milli reykinganeyslu og 
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kvíðasjúkdóma hjá unglingum. Þar kemur fram að þeir sem reykja á unglingsárum voru 

líklegri til að greinast með víðáttufælni, almennan kvíða og felmturröskun (e. panic 

disorder) á seinni árum unglingsáranna. Samhliða því að reykingar leiði til verri geðheilsu 

(Chang, Sherritt og Knight, 2005; Johnson o.fl., 2000) hafa rannsóknir sýnt að þær leiða 

einnig til notkun annarra efna. Chang o.fl. (2005) sýndu fram á að þeir sem reyktu á meðan 

rannsókn þeirra fór fram voru líklegri til að hafa verri geðheilsu eða glíma við vandamál 

vegna óæskilegrar efnanotkunar, sambandið var jafn sterkt hjá stelpum og strákum. Ekki 

hafa margar rannsóknir hérlendis skoðað sambandið á milli reykinganeyslu og geðheilsu. 

Gæti það tengst því að reykingar eru mun minna vandamál í dag en þær voru t.d. fyrir 17 

árum. Daglegar reykingar unglinga á höfuðborgarsvæðinu voru 17% árið 2001 en í dag 

eru aðeins 2% unglinga sem reykja daglega (Rannsóknir og greining, 2018).  

Forvarnarstarf meðal unglinga í grunnskólum hefur tekið miklum breytingum og hefur 

verið mjög öflugt undanfarin ár. Svo vel hefur okkur tekist til að lönd í Evrópu hafa tekið 

okkur sem fyrirmynd um hvernig þeir eigi að setja upp sitt forvarnarstarf (Rannsóknir og 

greining, 2016). Þó það skorti rannsóknir hér á landi um bein áhrif áfengisneyslu og 

reykinga á geðheilsu, hafa rannsóknir sýnt fram á tengsl milli annarra breyta í 

félagsveruleika unglinga eins og kemur hér fram, þó að minna sé af rannsóknum um 

reykingar heldur en áfengisneyslu. Erlendar rannsóknir hafa ítrekað sýnt fram á slæm 

áhrif áfengisneyslu á geðheilsu (Deykin, Levy og Wells, 1987; Boden og Fergusson, 2011; 

Rohrer o.fl., 2004) og slæm áhrif reykinga á geðheilsu (Chang, Sherritt og Knight, 2005; 

Johnson o.fl., 2000; Rohrer o.fl., 2004). Út frá fyrri rannsóknum, sérstaklega erlendum 

rannsóknum, á áhrifa áfengisneyslu og reykinga á geðheilsu er síðustu tvær tilgátur 

þessarar rannsóknar að þeir unglingar sem neyta áfengis eru með verri geðheilsu en aðrir 

(H7). Þeir unglingar sem reykja eru með verri geðheilsu en aðrir (H8). 

3 Rannsóknarspurning og tilgátur 

Ljóst er því að mörgu þarf að huga að þegar geðheilsa unglinga er skoðuð. Eins og kemur 

hér skýrlega fram er sambandið milli íþróttaþátttöku og geðheilsu ekki svo einfalt og því 

þarf að skoða fleiri áhrifaþætti. Stjórnað verður fyrir bakgrunnsbreytunum kyn og bekkur 
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í skóla og félagslegar aðstæður barnanna en einnig verður skoðað hvort stuðningur 

foreldra hafi áhrif á þetta samband sem og lífstíll unglinganna.  

Rannsóknarspurningin er hvort unglingar sem stunda íþróttir í gegnum skipulagt 

íþróttastarf séu með betri geðheilsu en þeir sem stunda ekki íþróttir? Geðheilsa er mæld 

á tvo vegu, fyrst verður samsett mæling á þunglyndiskvarða skoðuð og síðan verður 

samsett mæling á vanlíðan sem brýst út í reiðiköstum skoðuð. Þar ættu báðar breyturnar 

að ná utan um það hvernig andleg vanlíðan unglinga brýst út mismunandi eftir kynjum, 

stelpur eru kvíðnari og finna fyrir fleiri einkennum þunglyndis (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015; Rohrer o.fl., 2004; Rosenfield o.fl., 2000; 

Simon, 1995; Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2007) á meðan strákar sýna frekar andlega 

vanlíðan líkamlega, t.d. með andfélagslegri hegðun eða mikilli reiði (Afifi, 2007; Mirowsky 

og Ross, 1995; Rosenfield o.fl., 2000, Simon, 1995). Næsta skref er að stjórna fyrir 

bakgrunnsbreytunum kyn, bekkur, heimilisaðstæður og fjárhagsstaða heimilis og sjá 

hvort þessar breytur hafa áhrif á geðheilsu. Síðan verður bætt inn í líkanið eftirfarandi 

breytum: lífsstíll (hvort einstaklingar reykja eða drekka) og stuðningur foreldra og athugað 

hvort sambandið helst sem og áhrif þessara breyta. Samkvæmt fyrri rannsóknum eru 

tilgátur þessarar rannsóknar eins og hér segir. H1: Þeir unglingar sem stunda íþróttir í 

skipulögðu íþróttastarfi eru með betri geðheilsu en þeir sem stunda ekki íþróttir. H2: 

Stúlkur eru líklegri til að vera með þunglyndiseinkenni en strákar líklegri til að vera með 

einkenni ofbeldishneigðar. H3: Því eldri sem unglingarnir eru því verri er geðheilsa þeirra. 

H4: Þeir unglingar sem eiga fjölskyldur sem eru vel stæð miðað við aðra eru með betri 

geðheilsu. H5: Þeir sem eiga foreldra sem eru í sambúð eru með betri geðheilsu. H6: Þeir 

unglingar sem eru í góðu sambandi við foreldra sína eru með betri geðheilsu en þeir sem 

eru það ekki. H7: Þeir unglingar sem neyta áfengis eru með verri geðheilsu en þeir sem 

gera það ekki. H8: Þeir unglingar sem reykja eru með verri geðheilsu en aðrir. 

4 Aðferðir og gögn 

Menntamálaráðuneytið hefur staðið að rannsóknum frá árinu 1992 sem skoða marga 

þætti í lífi barna og unglinga (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Árið 1999 hófst 

samstarf við rannsóknarstöðina Rannsóknir og greiningu sem hefur staðið fyrir 



22 

viðamiklum rannsóknum á Íslandi síðan þá. Þessi rannsókn er lögð fyrir nemendur í grunn- 

og framhaldsskólum landsins á ári hverju og því flestir, ef ekki allir, grunnskólanemar sem 

hafa einhvern tímann tekið þátt í þessari rannsókn. Greindir eru margir þættir sem hafa 

áhrif á áhættuhegðun og vímuefnaneyslu meðal unglinga. Mætti þar nefna eftirlit og 

útivistartíma, samband þeirra við foreldra, viðhorf til náms, líðan í skóla og þátttaka í 

skipulögðu íþróttastarfi. Rannsóknin byggir á margra blaðsíðna spurningalista sem var 

lagður fyrir alla nemendur í 8. til 10. bekk á Íslandi. Var rannsóknin sem hér verður notuð 

lögð fyrir í febrúar árið 2016 (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016). Allir nemendur 

sem sátu í kennslustundum daginn sem könnunin fór fram svöruðu þessum 

spurningalista. Samtals fengust gild svör frá 3478 nemendum í 8. bekk, 3507 nemendum 

í 9. bekk og 3572 í 10. bekk. Rannsóknin var með heildarsvarhlutfall 86,0% af öllum 

grunnskólanemum. Við gerð þessarar ritgerðar var notast við úrtak úr þessu úrtaki sem 

var tekið úr þýðinu. Þar voru alls 2141 einstaklingar sem voru í því úrtaki, þar af voru 1047 

strákar og 1094 stelpur.  

Tafla 1 sýnir hvaða breytur voru notaðar í rannsókninni. Taflan sýnir einnig meðaltal 

hverrar og einnar breytu sem og staðalfrávik. Dreifingin á breytunum var eðlileg þegar 

skoðað var dreifinguna í SPSS og engar virkilega skakkar dreifingar, nema mögulega 

dreifingin á íþróttaiðkun og á báðum geðheilsu breytunum. Þessar breytur fylgdu ekki 

normaldreifingu heldur voru mjög margir unglingar sem staðsettu sig neðarlega á 

kvarðanum (töldu sig hafa góða geðheilsu) samanborið við ofarlega á kvarðanum. Einnig 

er hægt að sjá dreifinguna á íþróttaiðkuninni á mynd 1, þar sem prósentustigið á þeim 

sem stunduðu ekki íþróttir var hátt miðað við aðra flokka. Staðalfrávikin eru öll yfir 0,5 

sem er gott og er merki um það að dreifing breytanna sé góð (Healey, 2015). 

Staðalfrávikið vísar til dæmigerðs fráviks frá meðaltali og hækkar ef breytileiki mælinga 

eykst. Þar sem einhverjir unglingar stunda ekki íþróttir hér á landi er staðalfrávikið hjá 

íþróttaiðkun mjög hátt, eins og var nefnt hér fyrir ofan þá var dreifingin ekki nógu góð 

sem er lítið hægt að gera við samt sem áður. Þar er breytileikinn mikill og skekkir það 

staðalfrávikið að einhverju leyti. Ljóst er að stuðningur frá foreldrum er mikill hjá þeim 

unglingum sem tóku þátt. Hinar breyturnar eru með meðaltal við miðju kvarðans.  
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Tafla 1. Lýsandi niðurstöður  

Breytur Meðaltal Staðalfrávik 

Þunglyndi  1,726 0,696 
Ofbeldishneigð 1,635 0,659 

Íþróttaþátttaka 2,746 2,342 

Kyn 0,511 0,500 

Bekkur 0,984 0,822 

Fjárhagsstaða heimilis 0,081 0,273 

Heimilisaðstæður  0,316 0,465 

Stuðningur foreldra  3,506 0,604 

Áfengisneysla  0,036 0,187 

Reykingar 0,035 0,184 

4.1 Aðgerðabinding breytanna „Þunglyndi“ og „Ofbeldishneigð“  

Erfitt getur verið að skilgreina góða geðheilsu með fáum spurningum, því var notað 

margar spurningar sem snéru að geðheilsu unglinganna síðustu vikuna sem tengjast 

þunglyndi. Spurningarnar er hægt að sjá í töflu 2. Þessar spurningar voru allar mældar á 

kvarðanum: „Nær aldrei“, „Sjaldan“, „Stundum“ og „Oft“ þar sem oft var flest stig á 

kvarðanum, sem sagt mikil einkenni þunglyndis. Rannsakandi setti allar þessar spurningar 

saman í samsetta mælingu en KMO og Bartless test var 0,958 og marktækt sem telst nógu 

stórt úrtak, en yfir 0,7 telst ágætt (Healey, 2015). KMO og bartletts próf sannreyna það 

að úrtakið sé nógu stórt fyrir þáttagreiningu. Bartletts prófið var marktækt sem þýðir að 

það séu tengsl á milli spurningana og því forsendur fyrir því að setja spurningarnar saman 

í samsetta mælingu. Cronbach‘s Alpha var 0,939 sem er gott en það þarf að vera 0,7 eða 

hærra til að geta haldið áfram með þáttagreininguna (Healey, 2015). Chronbach‘s alpha 

snýst um innri áreiðanleika eða innra samræmi og vísar þannig til þess hvort það sé fylgni 

á milli spurninganna sem verið er að setja saman í þáttagreiningu. Mikilvægt er að hafa 

góða fylgni á milli spurninganna til að hægt sé að setja spurningarnar saman í eina 

mælingu. 
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Tafla 2. Atriðagreining fyrir breytuna þunglyndi  

Hve oft unglingurinn fann fyrir eftirtöldu síðustu vikuna 

Mæling á 
innri 

áreiðanleika 
ef spurning 
er tekin út 

Verk í maga 0.937 
Taugaóstyrk/ur 0.935 
Skyndilegrar hræðslu án nokkurrar ástæðu 0.934 
Var uppspennt/ur 0.938 
Var leið/ur eða hafði lítinn áhuga á að gera hluti 0.933 
Hafði litla matarlyst 0.936 
Fannst hann einmana 0.934 
Grét auðveldlega eða langaði að gráta  0.933 
Átti erfitt með að sofna eða halda sér sofandi 0.936 
Var niðurdregin(n) eða dapur/döpur 0.931 
Var ekki spennt(ur) fyrir að gera nokkurn hlut 0.933 
Fannst hann vera hægfara eða hafa lítinn mátt 0.933 
Fannst framtíðin vonlaus 0.934 
Hann hugsað um að stytta sér aldur 0.936 
Leið eins og allir hefðu brugðist sér 0.935 
Hafði engan til að tala við 0.935 

Í töflu 2 má sjá hvaða þættir unglingarnir voru spurðir um og voru þessar spurningar allar 

notaðar. Augljóst er að í öllum tilvikum lækkar Chronback‘s alpha og því var ákveðið að 

halda öllum spurningunum inni í líkaninu.  

Geðheilsa getur verið mjög flókið hugtak og því var notuð önnur breyta til að 

endurspegla geðheilsu unglinga. Breytan sem var fyrst notuð snéri að einkennum 

þunglyndis og kvíða en rannsóknir hafa sýnt að stúlkur eru líklegri til að upplifa einkenni 

þunglyndis og kvíða heldur en strákar (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2015; Rosenfield o.fl., 2000; Simon, 1995), meðan strákar upplifa 

frekar reiði og taka pirrings- eða reiðiköst ef þeim líður illa andlega (Afifi, 2007; Mirowsky 

og Ross, 1995; Rosenfield o.fl., 2000). Seinni breytan sem var notuð snéri því að 

tilhneigingunni til að missa stjórn á skapi sínu við andlega vanlíðan. 

Spurningin sem snéri að ofbeldishneigð tengdist því hvort unglingarnir hefðu upplifað  

eftirfarandi vanlíðan eða óþægindi síðastliðna viku, en spurningarnar má sjá í töflu 3. 

Þessar spurningar snúa að reiðiköstum og ofbeldishneigð þar sem einstaklingur ræður 

ekki við sínar eigin tilfinningar og var því breytan nefnd ofbeldishneigð. Þessar spurningar 
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voru allar mældar á kvarðanum: „Nær aldrei“, „Sjaldan“, „Stundum“ og „Oft“ þar sem oft 

var flest stig á kvarðanum, sem sagt mikil ofbeldishneigð. KMO var 0,831 og Barletts 

prófið marktækt og mæling á innri áreiðanleika (Chronback‘s alpha) var 0,826. 

Tafla 3. Atriðagreining fyrir breytuna ofbeldishneigð 

Hve oft unglingurinn var var við sl. viku:  

Mæling á innri 
áreiðanleika ef 

spurning er 
tekin út  

Það var auðvelt að pirra þig eða ergja 0.813 
Þú fékkst reiðiköst sem þú gast ekki stjórnað 0.771 
Þig langaði til að brjóta eða mölva hluti 0.775 
Þú lentir í rifrildi 0.788 
Þú öskraðir eða hentir hlutum 0.807 

 

Eins og tafla 3 sýnir hefði innri áreiðanleiki lækkað í öllum tilvikum hefði einhver spurning 

verið tekið út. Því var ákveðið að halda öllum spurningunum inni og búa til samsetta 

breytu sem var kölluð ofbeldishneigð.  

4.2 Aðgerðabinding á frumbreytunum 

Eins og hefur verið rætt hér er íþróttaiðkun unglinga útbreidd á Íslandi. Mikilvægt er þó 

að átta sig á þessu aðeins betur og sjá hversu margir raunverulega voru að æfa íþróttir 

þegar rannsóknin fór fram. Breytan íþróttaþátttaka hjá skipulögðu íþróttastarfi var búin 

til úr spurningum sem snéru að því hversu margar æfingar unglingarnir mættu á hjá 

íþróttafélagi á einni viku. Sjá má dreifinguna á því hvernig unglingarnir svöruðu á mynd 1. 

  

Mynd 1. Íþróttaiðkun unglinga 

Stunda ekki íþróttir með íþróttafélagi

1 æfing í viku

2 æfingar í viku

3 æfingar í viku

4 æfingar í viku

5 æfingar í viku

6 eða fleiri æfingar í viku

35.3%

2.4%

7.2%

9.7%

15.4%

13.1%

16.9%
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Eins og sést á mynd 1 er mikill meirihluti sem stundar einhverjar íþróttir hjá íþróttafélagi. 

Þessar tölur eru prósentutölur frá öllum þeim sem svöruðu hvort þau stunduðu íþróttir 

með íþróttafélagi eða ekki. Mikilvægt er að taka það fram að þó að 35,3% stundi ekki 

íþróttir eru 64,7% sem stunda einhverja íþrótt. Það er því mikill meirihluti nemanda í 

grunnskóla sem taka þátt í einhverju skipulögðu íþróttastarfi.  

Breytan íþróttaþátttaka í skipulögðu íþróttastarfi var mæld á kvarða frá 0-6 þar sem 

unglingarnir voru spurðir hversu margar æfingar þau færu á viku með íþróttafélagi. Nýja 

kóðunin var þannig að valmöguleikinn: „Ég stunda ekki æfingar með íþróttafélagi“ fékk 

kóðunina 0 en var með kóðunina 1, 1 sinni í viku fékk kóðunina 1, 2 í viku fékk kóðunina 

2, 3 í viku fékk kóðunina 3, 4 sinnum í viku fékk kóðunina 4, 5 sinnum í viku fékk kóðunina 

5 og 6 sinnum í viku eða oftar fékk kóðunina 6 en var áður með kóðunina 7. 

Bakgrunnsbreyturnar sem voru notaðar í þessari rannsókn voru kyn (strákur og 

stelpa) og í hvaða bekk unglingarnir voru (8. bekk, 9. bekk eða 10. bekk). Báðar breyturnar 

fengu nýja kóðun. Hjá kyn breytunni fékk „Strákur“ gildið 0 og „Stelpa“ gildið 1. „8. 

bekkur“ fékk gildið 0, „9. bekkur“ fékk gildið 1 og „10. bekkur“ fékk gildið 2. Í 

aðhvarfsgreiningu er mikilvægt að kóða tvígildar breytur (e. dummy variables) með gildi 

0 svo að skurðpunkturinn komi fram (Healey, 2015). Mikilvægt er að vita hver staðan er á 

Y þegar X er 0 því allar breytur í aðhvarfsgreiningu þurfa að vera með núllpunkt. Þegar X 

eykst um eina einingu þá er í raun bara verið að skipta um hóp, sem sagt munurinn á milli 

hópanna, hallatalan segir okkur því muninn á milli hópanna.   

Notaðar voru 2 spurningar til að varpa ljósi á bakland unglinganna. Þar sem annars 

vegar var skoðað heimilisaðstæður unglingsins og hins vegar fjárhagsstöðu heimilis. 

Skoðað var hvort unglingarnir byggju heima hjá báðum foreldrum eða ekki, búið var til 

tvígilda breytu og kóðað sem annað hvort: „býr hjá báðum foreldrum“ eða „býr ekki hjá 

báðum foreldrum“. Þar fékk: „býr hjá báðum foreldrum“ gildið 0 en eftirfarandi 

valmöguleikar fengu gildið  1: „Ég bý nokkurn veginn jafnt til skiptis hjá föður og móður“, 

„Ég bý aðallega hjá móður en ekki föður“, Ég bý aðallega hjá föður en ekki móður“, Ég bý 

hjá móður og sambýlismanni/konu hennar“, „Ég bý hjá föður og sambýliskonu/manni 

hans“, „Ég bý á eigin vegum“ og „Ég bý við annað fyrirkomulag“. Fjárhagsstaða 

fjölskyldunnar var kóðuð þannig að annað hvort upplifðu unglingarnar sig jafn vel eða 

betur stæð en aðrir á Íslandi eða verr stæð. Búið var því til aðra breytu þar sem: „Miklu 
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betur stæð“, „Töluvert betur stæð“, „Svolítið betur stæð“ og „Álíka vel stæð“ var kóðað 

sem 0 og voru það unglingar sem voru vel stæðir samanborið við aðra. „Svolítið verr 

stæð“, „Töluvert verr stæð“ og „Miklu verr stæð“ var kóðað sem 1 og voru það unglingar 

sem voru verr stæðir samanborið við aðra.  

Einnig voru notaðar 2 spurningar til að skoða lífsstíl unglinganna. Áfengisneysla 

unglinganna var mæld, þ.e. hve oft þau hefðu á síðustu 30 dögum drukkið 5 eða fleiri 

áfenga drykki sama kvöldið. Valmöguleikarnir sem unglingarnir höfðu var: aldrei, 1 sinni, 

2 sinnum, 3 sinnum, 4 sinnum eða oftar. Einnig var kóðað þessa breytu þar sem „Aldrei“ 

var kóðað sem 0, og allir hinir valmöguleikarnir kóðaðir sem 1. Sem sagt, verið var að bera 

saman hvort unglingurinn hafi drukkið eða ekki, óháð því hversu mikið það var. 

Reykinganeysla unglinga var skoðuð út frá spurningunni hve mikið hefur þú reykt að 

jafnaði síðustu 30 daga. „Ekkert“ sem var með kóðunina 1 fékk kóðunina 0 og allir hinir 

valmöguleikarnir fengu kóðunina 1. Þeir valmöguleikar voru: „Minna en eina sígarettu á 

viku“, „Minna en eina sígarettu á dag“, „1-5 sígarettur á dag“, „6-10 sígarettur á dag“, 

„11-20 sígarettur á dag“ og „Meira en 20 sígarettur á dag“.  

Til að aðgerðabinda stuðning foreldra var notuð spurning sem snéri að því hvers konar 

hjálp unglingarnir teldu sig geta fengið frá foreldrum sínum við ýmis verk, sjá má 

spurningarnar í töflu 4. Spurningarnar voru settar upp á kvarða frá mjög erfitt, frekar 

erfitt, frekar auðvelt og mjög auðvelt. Búin var til samsett mæling úr þessum spurningum, 

en KMO var 0,868, Bartletts prófið var marktækt og Cronbach‘s Alpha var 0,886. 

Tafla 4. Atriðagreining fyrir breytuna stuðningur foreldra  

Hversu auðvelt eða erfitt það er að fá frá foreldrum eftirfarandi:  

Mæling á innri 
áreiðanleika ef 

spurning er 
tekin út  

Umhyggju og hlýju 0.878 
Samræður um persónuleg málefni 0.872 
Ráðleggingar varðandi námið 0.859 
Ráðleggingar varðandi önnur verk 0.840 
Aðstoð við ýmis verk 0.858 

 

Eins og tafla 4 sýnir hefði innri áreiðanleiki ekki hækkað neitt við það að taka einhverja 

spurningu út svo ákveðið var að halda öllum spurningunum og búa til samsettu breytuna 

stuðningur foreldra. 
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5 Niðurstöður 

5.1 Aðhvarfsgreining fyrir breytuna þunglyndi  

Aðhvarfsgreiningin í þessari rannsókn mun skoða áhrif frumbreytanna á tvær fylgibreytur 

í sitthvorri aðhvarfsgreiningunni. Fyrst verður skoðað breytuna sem snýr að þunglyndi og 

síðan skoðað breytuna sem snýr að ofbeldishneigð. Þetta er gert til að skoða mismun á 

því hvernig andleg vanlíðan getur brotist út hjá unglingum. Í báðum tilfellum verður 

notast við þrjár jöfnur og verða frumbreyturnar settar inn í líkanið jafnt og þétt. Þannig er 

hægt að skoða líkanið út frá því hvernig marktækt breytist þegar fleiri breytum er bætt 

við. P-gildið er stjörnumerkt* þegar marktækt er til staðar, sem sagt þegar P-gildið var 

undir 0,05. 

Tafla 5. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir breytuna þunglyndi 

 Jafna 1  Jafna 2 Jafna 3  

 
Óstöðluð 
hallatala 

Óstöðluð 
hallatala 

Óstöðluð 
hallatala 

Íþróttaþátttaka  -0,059* -0,038* -0,019* 
Kyn - 0,413* 0,414* 
Bekkur - 0,039*  0,037* 
Heimilisaðstæður - 0,187* 0,084* 
Fjárhagsstaða heimilis - 0,491* 0,293* 
Áfengisneysla - - 0,243* 
Reykingar - - 0,448* 
Stuðningur foreldra - - -0,437* 

Leiðrétt heildarskýring líkansins 0,039* 0,189* 0,359* 

*P < 0,05 

Eins og tafla 5 sýnir útskýra breyturnar ávallt meira af dreifninni á þunglyndi með hverri 

jöfnu, fer úr 3,9% í 18,9% og svo loks 35,9% þegar það er stjórnað fyrir öllum breytunum. 

Það sem þessi 3 skref aðhvarfsgreiningar segja okkur er að það er mikilvægt að stjórna 

fyrir mörgum þáttum þegar skoðað er áhrif íþróttaþátttöku unglinga á þunglyndi. Því eru 

margir þættir sem hafa áhrif á þunglyndi unglinga. Þetta styður þær hugmyndir sem hafa 

verið settar hér fram, að margir hlutir í félagsveruleika unglinga hafa áhrif á geðheilsu 

þeirra. Það sést hér að þeir unglingar sem stunda íþróttir hjá skipulögðu íþróttastarfi eru 

líklegri til að vera með færri einkenni þunglyndis samanborið við aðra.  

Til að athuga sambandið á milli íþróttaiðkunar og þunglyndis var fyrst sett þessar tvær 

breytur inn í aðhvarfsgreininguna. Sambandið var marktækt þar sem P-gildið var undir 

0,05 og leiðrétt heildarskýring líkansins (adjusted R square) var 0,039 (Healey, 2015). Það 
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þýðir að breytan íþróttaiðkun útskýrir 3,9% af dreifingu á þunglyndi eða ef verið er að spá 

fyrir um þunglyndi unglinga er gert 3,9% færri forspárvillur ef vitað er upplýsingar um 

íþróttaiðkun. 

Næsta skref var að bæta bakgrunnsbreytum inn í líkanið og sjá áhrif þeirra. Bætt var 

við breytunum aldur, bekkur, heimilisaðstæður og fjárhagsstaða heimilis. Þá útskýra 

breyturnar meira í dreifninni á þunglyndi og varð heildarskýring líkansins 0,189, en 

leiðrétt heildarskýring líkansins leiðréttir fyrir fjölda breyta sem er verið að nota, 

samanborið við R square sem leiðréttir ekki fyrir það og hentar því betur í einfaldri 

aðhvarfsgreiningu en ekki fjölbreytuaðhvarfsgreiningu (Healey, 2015). Það þýðir að 

breyturnar íþróttaiðkun, aldur, bekkur, fjárhagsstaða fjölskyldu og heimilisaðstæður 

útskýra 18,9% af dreifingu á þunglyndi. Eða ef verið er að spá fyrir um þunglyndi unglinga 

er gert 18,9% færri forspárvillur ef vitað er upplýsingar um íþróttaiðkun, kyn, bekk, 

heimilisaðstæður og fjárhagsstöðu fjölskyldu. Heildarlíkanið var marktækt og hver og ein 

breyta einnig marktæk eins og sést í töflu 5. 

Í síðustu jöfnunni var bætt við breytunum stuðningur foreldra, áfengisneysla unglings 

og reykingar. Þá hækkaði leiðrétt heildarskýring líkansins upp í 0,359, það þýðir að 

breyturnar íþróttaiðkun, aldur, bekkur, fjárhagsstaða fjölskyldu, heimilisaðstæður, 

stuðningur foreldra, áfengisneysla og reykinganeysla útskýra 35,9% af dreifingu á 

þunglyndi. Ef verið er að spá fyrir um þunglyndi unglinga er gert 35,9% færri forspárvillur 

ef vitað er um upplýsingar um íþróttaiðkun, aldur, bekk, fjárhagsstöðu fjölskyldu, 

heimilisaðstæður, stuðning foreldra, áfengisneyslu og reykingarneyslu þeirra. Allar 

breyturnar voru marktækar eins og sést í töflu 5.  

Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna að allir þessir þættir hafa áhrif á geðheilsu 

unglinga sem snýst að þunglyndi því allar breyturnar eru marktækar. Er því hægt að hafna 

núlltilgátunni hjá öllum breytunum sem settar voru inn í líkanið. Núlltilgátan setur fram 

þá hugmynd að það séu engin tengsl á milli breytanna, með því að hafna henni getum við 

því sagt að það sé samband á milli frumbreytanna og þunglyndis við 95% öryggisstig 

(Healey, 2015). Með því að skoða óstöðluðu hallatöluna er hægt að sjá hvort það sé 

samband á milli breytanna (Healey, 2015). Óstaðlaða hallatalan sýnir að ef íþróttaiðkun 

barna eykst um 1 stig er geðheilsa þeirra betri um 0,019 stig. Talan er í mínus sem þýðir 
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að unglingurinn fer neðar á þunglyndisskalann, því breytan var kóðuð þannig að því hærra 

gildi sem þú hefur því meira þunglyndi.  

Út frá þessum niðurstöðum er hægt að sjá að áhrif kyns eru til staðar og eru stelpur 

með verri geðheilsu en strákar. Þær hafa 0,414 hærra stig á þunglyndisskalanum að 

meðaltali. Stelpur upplifa því oftar einkenni þunglyndis heldur en strákar. 

Því eldri sem unglingarnir eru því oftar upplifa þeir einkenni þunglyndis. En með 

hverju námsári sem unglingarnir verða eldri verður þunglyndi þeirra meira um 0,037 stig 

að meðaltali.  

Þau börn sem búa ekki hjá báðum foreldrum eru með 0,084 hærra stig á 

þunglyndisskalanum að meðaltali. Hér er talan í plús sem þýðir að staðsetning þessa 

unglings á breytunni hækkar sem þýðir að hann fer ofar á þunglyndisskalann og því með 

verri geðheilsu. Það er því ljóst að þeir sem búa hjá báðum foreldrum eru með færri 

einkenni þunglyndis. 

Ef fjárhagsstaða heimilis hækkar um eitt stig (skoðað þann hóp sem er verr stæður) 

þá eru þau með fleiri einkenni þunglyndis um 0,293 stig að meðaltali. Þá eru þeir unglingar 

sem telja sig vera betur eða jafnvel stæð en aðrir í kringum sig með færri einkenni 

þunglyndis. Fjárhagsstaða heimilis hefur því áhrif á geðheilsu unglingsins. 

Lífsstíll unglinganna hefur einnig áhrif og hefur þá slæm tengsl við þunglyndi ef 

unglingarnir reykja eða neyta áfengis. Ef unglingar neyta áfengis hækkar 

þunglyndisskalinn hjá þeim um 0,243 stig að meðaltali. Ef einstaklingar reykja hækkar 

þunglyndisskalinn hjá þeim um 0,448 stig að meðaltali. Þeir unglingar sem neyta ekki 

áfengis eða reykja eru því með færri einkenni þunglyndis. 

Stuðningur foreldra hefur áhrif á það að unglingum líði vel. Ef stuðningur foreldra 

hækkar um eitt stig lækkar staða þess unglings á þunglyndisskalanum um 0,437 stig að 

meðaltali. Þar sem stuðningur foreldra er jafnbila-hlutfalls breyta er einnig hægt að skoða 

stöðluðu hallatöluna en hún var 0,374 fyrir breytuna. Með því að skoða stöðluðu 

hallatöluna sjáum við hversu sterkt sambandið er en ekki er hægt að skoða staðlaða 

hallatölu ef breyturnar eru nafnbreytur eða raðbreytur og því ekki hægt að bera hana 

saman við hinar frumbreyturnar (Healey, 2015). Ef stuðningur foreldra hækkar um eitt 

staðalfrávik þá lækkar staða þess unglings á þunglyndisskalanum um 0,374 staðalfrávik 

að meðaltali.  
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Þetta eru sömu niðurstöður og fyrri rannsóknir hafa sýnt og allir þættirnir sem voru 

settir inn í líkanið höfðu marktæk áhrif. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þeir 

sem stunda íþróttir í skipulögðu íþróttastarfi eru með færri einkenni þunglyndis, en fyrri 

rannsóknir styðjast við þessar niðurstöður (Ashdown-Franks o.fl., 2016; Beistøl o.fl., 2017; 

Eime o.fl., 2013; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016; 

Vella o.fl., 2015). Rannsóknir styðjast við það að stúlkur séu með fleiri einkenni þunglyndis 

en strákar (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015; Rohrer 

o.fl., 2004; Rosenfield o.fl., 2000; Simon, 1995; Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2007). Til að 

varpa betra ljósi á það hvernig slæm geðheilsa stráka getur komið fram verður líka skoðuð 

breyta sem tengist geðheilsu en skoðar ofbeldishneigð. En rannsóknir hafa sýnt að oft 

brýst andleg vanlíðan út hjá strákum með ofbeldi, reiðiköstum eða hegðun sem þeir eiga 

erfitt með að stjórna (Afifi, 2007; Mirowsky og Ross, 1995; Rosenfield o.fl., 2000, Simon, 

1995).   

5.2 Aðhvarfsgreining fyrir breytuna ofbeldishneigð 

Næsta skref var því að athuga sambandið á milli frumbreytanna og einkenna 

ofbeldishneigðar. Sömu breytur voru settar inn í jöfnuna með sömu skrefum og voru 

settar inn fyrir geðheilsu breytuna sem tengist þunglyndi. 

Tafla 6. Niðurstöður aðhvarfsgreiningar fyrir breytuna ofbeldishneigð 

 Jafna 1  Jafna 2 Jafna 3  

 
Óstöðluð 
hallatala 

Óstöðluð 
hallatala 

Óstöðluð 
halltala 

Íþróttaþátttaka  0,030* -0,021* -0,005 
Kyn - 0,054 0,050 
Bekkur - 0,031 0,027 
Heimilisaðstæður - 0,174* 0,096* 
Fjárhagsstaða heimilis - 0,247* 0,064 
Áfengisneysla - - 0,321* 
Reykingar - - 0,600* 
Stuðningur foreldra - - -0,321* 

Leiðrétt heildarskýring líkansins 0,011* 0,042* 0,187* 

*P < 0,05 

Í töflu 6 er hægt að skoða niðurstöðurnar sem komu fram við geðheilsu breytuna sem 

tengist ofbeldishneigð. Áhugavert er að sjá að þegar allar frumbreyturnar hafa verið 

settar inn í líkanið dettur marktækt á íþróttaiðkun út. Gæti það verið vísbending um það 

að það sé sýndarsamband á milli íþróttiðkunar og ofbeldishneigðar. Íþróttaðiðkun hefur 
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að öllum líkindum ekki bein áhrif á ofbeldishneigð heldur er þetta samband tilkomið 

vegna annarar breytu. Niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar sýna að ekki hafa allar þessar 

frumbreytur marktæk áhrif á geðheilsu. Marktækt vísar til þess að það sé samband á milli 

þessara frumbreyta og ofbeldishneigðar út frá 95% öryggisstigi (Healey, 2015). Ekki er 

hægt að hafna núlltilgátunni hjá eftirfarandi tilgátum: íþróttatilgátunni (H1), 

kynjatilgátunni (H2), aldurstilgátunni (H3) og fjárhagsstöðutilgátunni (H4). Hægt er að 

hafna núlltilgátunni hjá eftirfarandi tilgátum: heimilisaðstæðutilgátunni (H5), 

foreldratilgátunni (H6) áfengisneyslutilgátunni (H7), reykingatilgátunni (H8).  

Fyrst var sett frumbreytuna íþróttaiðkun og fylgibreytuna ofbeldishneigð inn í líkanið 

og var það samband marktækt. Það þýðir að íþróttaiðkun útskýrir 1,1% af dreifingu á 

ofbeldishneigð.  

Aftur var næsta skref að bæta bakgrunnsbreytum inn í líkanið. Bætt var við 

breytunum aldur, bekkur, fjárhagsstaða fjölskyldu og heimilisaðstæður. Þá varð leiðrétt 

heildarskýring líkansins 0,042. Það þýðir að breyturnar íþróttaiðkun, aldur, bekkur, 

fjárhagsstaða fjölskyldu og heimilisaðstæður útskýra 4,2% af dreifingu á geðheilsu tengt 

ofbeldishneigð breytunni. Eða það eru 4,2% færri forspárvillur sem gerðar eru ef 

upplýsingar um íþróttaiðkun, aldur, bekk, fjárhagsstöðu fjölskyldu og heimilisaðstæður 

unglinga eru til staðar til skýra ofbeldishneigð unglinga. Það voru þó ekki allar breyturnar 

marktækar en bæði kyn og bekkur höfðu ekki marktæk áhrif, heildaráhrifin voru þó enn 

marktæk.  

Í síðustu jöfnunni var bætt við breytunum stuðningur foreldra, áfengisneysla og 

reykingar unglings. Þá hækkaði heildarskýring líkansins upp í 0,187, þýðir það að 

breyturnar íþróttaiðkun, aldur, bekkur, fjárhagsstaða fjölskyldu, heimilisaðstæður, 

stuðningur foreldra, áfengisneysla og reykingar útskýra 18,7% af dreifingu á geðheilsu 

sem tengist ofbeldishneigð breytunni. Það eru því 18,7% færri forspárvillur sem gerðar 

eru ef upplýsingar um íþróttaiðkun, aldur, bekk, fjárhagsstöðu fjölskyldu, 

heimilisaðstæður, stuðning foreldra, áfengisneyslu og reykingarneyslu unglinga eru til 

staðar, til að spá fyrir um ofbeldishneigð. Heildarlíkanið var enn markækt en hins vegar 

voru ekki allar breytur sem höfðu marktækt áhrif en hægt er að skoða marktækt í töflu 6.  

Þau börn sem búa ekki hjá báðum foreldrum eru líklegri til að vera með einkenni 

ofbeldishneigðar eða 0,096 stig fleiri að meðaltali. Hér er talan í plús sem þýðir að 



33 

staðsetning þess unglings á breytunni hækkar sem þýðir að hann fer ofar á skalann sem 

skoðar ofbeldishneigð, en því ofar sem unglingurinn er því meiri ofbeldishneigð eða verri 

geðheilsa. Það er því ljóst að unglingur sem býr hjá báðum foreldrum upplifir ekki jafn 

mörg einkenni ofbeldishneigðar. Gæti því uppsöfnuð gremja eða pirringur verið meiri hjá 

unglingum sem búa ekki hjá báðum foreldrum sem gæti brotist út í ofbeldishneigð. 

Lífsstíll unglinganna hefur einnig áhrif og hefur þá slæm áhrif á geðheilsu þeirra ef 

þeir reykja eða neyta áfengis. Ef einstaklingar neyta áfengis hækkar ofbeldishneigð hjá 

þeim um 0,321 stig að meðaltali. Ef einstaklingar reykja hækkar ofbeldishneigð hjá þeim 

um 0,600 stig að meðaltali. Heilbrigður lífsstíll unglings dregur því úr einkennum 

ofbeldishneigðar.  

Ef stuðningur foreldra hækkar um eitt stig þá lækkar staða þess unglings á 

ofbeldishneigð um 0,321 stig að meðaltali. Stuðningur foreldra hefur áhrif á það að 

unglingum líði vel. Staðlaða hallatalan sýnir aftur að stuðningur foreldra hefur mikil áhrif 

en hún var 0,293. Ef stuðningur foreldra hækkar um eitt staðalfrávik þá lækkar staða þess 

unglings á ofbeldishneigð um 0,293 staðalfrávik að meðaltali.  

Ekki verður skoðuð óstöðluð hallatala fyrir breyturnar íþróttaþátttaka, kyn, bekkur og 

fjárhagsstaða heimilis því þær breytur voru ekki marktækar. Út frá þessum gögnum er því 

ekki hægt að segja til um hvort það sé samband milli þessara breyta og ofbeldishneigðar. 

Íþróttatilgátan (H1), kynjatilgátan (H2), aldurstilgátan (H3) og fjárhagsstöðutilgátan (H4) 

stóðust því ekki þegar skoðuð er ofbeldishneigð unglinga.  

Ljóst er því aðeftirfarandi tilgátur stóðust heimilisaðstæðutilgátan (H5), 

foreldratilgátan (H6), áfengisneyslutilgátan (H7) og reykingatilgátan (H8). Áhugvert er þó 

að sjá að kyn breytan hefur hvorki marktæk áhrif í jöfnu 2 né jöfnu 3. Þær spurningar sem 

voru í seinna líkaninu ættu að sýna fram á hærri tíðni hjá strákum en stelpum samkvæmt 

fyrri rannsóknum erlendis (Afifi, 2007; Mirowsky og Ross, 1995; Rosenfield o.fl., 2000, 

Simon, 1995) en eins og hefur komið fram eru ekki til rannsóknir um þetta á Íslandi. Ef 

spurningarnar hefðu tengst ofbeldishneigð beint, sem sagt „hefur þú lent í slag“ eftir að 

þú varðst pirraður/pirruð hefði líklega komið fram þessi kynjamunur. En þar sem 

spurningar tengjast því að vilja mölva, eða brjóta hluti, öskra, henda hlutum eða lenda í 

rifrildi þá kom ekki fram kynjamunur.  
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6 Umræður 

Rannsóknarspurning þessarar ritgerðar var hvort unglingar sem stunda skipulagt 

íþróttastarf séu með betri geðheilsu en þeir sem stunda ekki íþróttir. Þeir unglingar sem 

stunda íþróttir upplifa færri einkenni þunglyndis en þeir sem stunda ekki íþróttir hjá 

skipulögðu íþróttastarfi. Hins vegar kom ekki fram sama samband þegar ofbeldishneigð 

var skoðuð. Áhugavert var að sjá að allir þættirnir í félagsveruleika unglingsins sem voru 

skoðaðir í þessari rannsókn höfðu áhrif á þunglyndi unglinga en ekki höfðu allir þættirnir 

áhrif á ofbeldishneigð.  

6.1 Hvaða þættir skipta máli þegar skoðað er þunglyndi hjá unglingum? 

Þeir unglingar sem stunda íþróttir í skipulögðu íþróttastarfi eru með færri einkenni 

þunglyndis en þeir sem stunda ekki íþróttir. Tilgáturnar fyrir þunglyndi stóðust allar.   

Þeir unglingar sem stunduðu íþróttir í skipulögðu íþróttastarfi voru með færri 

einkenni þunglyndis en þeir sem stunduðu þær ekki. Er það sama samband og fyrri 

rannsóknir hafa sýnt (Ashdown-Franks o.fl., 2016; Beistøl o.fl., 2017; Eime o.fl., 2013; 

Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2016; Vella o.fl., 2015).  

Ljóst er einnig að stúlkur voru líklegri til að vera með einkenni þunglyndis en strákar. 

Þetta samband hefur komið fram hjá fullorðnum einstaklingum (Rohrer o.fl., 2004; 

Rosenfield o.fl., 2000; Simon, 1995; Stefán Hrafn Jónsson o.fl., 2007) og unglingum (Afifi, 

2007; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015). Áhrif kyns 

á þunglyndi voru mjög augljós í niðurstöðum þessarar rannsóknar og mikilvægt að átta 

sig á því að mikill munur er á milli kynjanna þegar kemur að þunglyndi og andlegri líðan 

stúlkna á unglingsárunum. Einnig voru þeir unglingar sem voru eldri með fleiri einkenni 

þunglyndis en þeir sem voru yngri en rannsóknir styðja það samband út frá fyrri 

rannsóknum hér á landi (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 

2016; Rannsóknir og greining, 2017).  

Þeir unglingar sem eiga fjölskyldur sem eru vel stæðar fjárhagslega eru með færri 

einkenni þunglyndis en þeir sem eru illa staddir fjárhagslega. Þessar niðurstöður styðja 

þær rannsóknir sem hafa skoðað sambandið á milli fátækt og geðheilsu (Aneshensel og 

Sucoff, 1996; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; McLeod og Shanahan, 1993). Einnig voru þeir 

unglingar sem eiga foreldra sem eru í sambúð með færri einkenni þunglyndis og styður 

þetta samband einnig við fyrri rannsóknir á þessu sviði (Amato og Sobolewski, 2001; 
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Barrett og Turner, 2005; Bjarnason o.fl., 2012; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; 

Sólveig Sigurðardóttir, 2010; Strohschein, 2005; Valdimar Briem og Tinna Halldórsdóttir, 

2011). Erfitt er því fyrir unglinga að ná góðri fótfestu í lífinu ef líf þeirra heimafyrir er mjög 

brotið og vísbendingar um það að fjölskyldugerðin skipti miklu máli fyrir geðheilsu 

unglinga. 

Þeir unglingar sem eru í góðum samskiptum við foreldra sína eru með færri einkenni 

þunglyndis en þeir sem eru það ekki. Það sýnir hversu mikilvægt hlutverk foreldra er þegar 

kemur að andlegri líðan barnanna sinna, eins og fyrri rannsóknir hafa sýnt (Bjarnason o.fl., 

2012; Kawachi og Berkman, 2001; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; Valdimar 

Briem og Tinna Halldórsdóttir, 2011; Yap o.fl., 2014).  

Þeir unglingar sem neyttu áfengis eða reyktu voru með fleiri einkenni þunglyndis en 

aðrir og þá sérsaklega höfðu reykingar slæm áhrif á geðheilsu þeirra. Fyrri rannsóknir á 

þessum vímuefnum erlendis í tengslum við þunglyndi sýna fram á sömu niðurstöður, bæði 

tengsl áfengisneyslu á geðheilsu (Boden og Fergusson, 2011; Deykin o.fl., 1987; Rohrer 

o.fl., 2004) og tengsl reykinga á geðheilsu (Chang o.fl., 2005; Johnson o.fl., 2000; Rohrer 

o.fl., 2004) en skortur er á rannsóknum hér á landi sem skoða beint sambandið á milli 

þessara breyta. En rannsóknir hafa sýnt að þeir sem neyta áfengis eru líklegri til að finnast 

námið þeirra tilgangslaust (Þórólfur Þórlindsson o.fl., 1998) og væri hægt að tengja það 

við slæma geðheilsu.  

6.2 Hvaða þættir skipta máli þegar skoðað er ofbeldishneigð hjá unglingum? 

Í þessari rannsókn var breytan sem snéri að þunglyndi tekin fyrst inn í líkanið því hún 

endurspeglaði þunglyndi og kvíða mjög vel, sem er stór hluti af góðri geðheilsu. Breytan 

ofbeldishneigð var sett inn í líkanið til að koma til móts við þann margbreytileika á því 

hvernig er hægt að mæla geðheilsu. En eins og erlendar rannsóknir hafa sýnt brýst andleg 

vanlíðan út hjá strákum eða körlum sem andfélagsleg hegðun (Afifi, 2007; Rosenfield o.fl., 

2000) eða brýst út með mikilli reiði eða fjandsamlegri hegðun (Mirowsky og Ross, 1995). 

Því var bætt við annarri fylgibreytu til að skoða hvort strákar væru með verri geðheilsu í 

tengslum við ofbeldishneigð. Geðheilsa sem snýr að þunglyndi er að einhverju leyti betri 

mælieining á geðheilsu eins og kemur fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar. Það var 

bara helmingurinn af frumbreytunum sem voru settar inn í líkanið hjá geðheilsu sem snýr 

að ofbeldishneigð sem voru marktækar. Það var breytan um stuðning foreldra, 
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heimilisaðstæður, áfengisneyslu og reykingar. Það að helmingurinn af breytunum sem 

voru settar inn í líkanið séu ekki marktækar er í raun ekki nógu gott. Margar rannsóknir 

hafa einfaldlega sýnt fram á samband á milli þessara breyta. Áhugaverðast við 

niðurstöður aðhvarfsgreiningarinnar fyrir ofbeldishneigð var að kynjatilgátan stóðst ekki 

(H2): að strákar væru með verri geðheilsu sem tengist ofbeldishneigð.  

Því var eftirfarandi tilgátum hafnað: íþróttatilgátunni (H1), kynjatilgátunni (H2), 

aldurstilgátunni (H3) og fjárhagsstöðutilgátunni (H4). Það er því ekki hægt að staðfesta 

að íþróttaiðkun, kyn, aldur og fjárhagsstaða heimilis hafi áhrif á ofbeldishneigð. Það er 

áhugavert að sjá að þessir þættir hafi ekki áhrif á ofbeldishneigð þar sem fyrri rannsóknir 

benda til þess. Áhugaverðast er þó að kyn hafði ekki áhrif á ofbeldishneigð, því 

spurningarnar þar ættu að passa betur við stráka út frá fyrri rannsóknum erlendis (Afifi, 

2007; Mirowsky og Ross, 1995; Rosenfield o.fl., 2000), þar sem andleg vanlíðan stráka 

brýst út í reiði eða andfélagslegri hegðun. En eins og hefur komið hér fram vantar 

rannsóknir hér á landi sem skoða áhrif íþróttaiðkunar á ofbeldishneigð. 

Þeir unglingar sem eiga foreldra sem eru í sambúð voru með færri einkenni 

ofbeldishneigðar en aðrir. Fyrri rannsóknir sem skoða andlega líðan í tengslum við 

fjölskyldugerð styðja einnig þetta samband (Amato og Sobolewski, 2001; Barrett og 

Turner, 2005; Strohschein, 2005). Sama samband kom fram í tengslum við þunglyndi 

unglinga sem sýnir enn og aftur hvað baklandið hjá unglingnum skiptir miklu máli, bæði 

þegar skoðað eru þunglyndiseinkenni og einkenni ofbeldishneigðar.  

Góður stuðningur frá foreldrum dró úr ofbeldishneigð unglinga. Enn og aftur er því 

góður stuðningur frá foreldrum sem hefur góð áhrif á geðheislu unglinga, hvort sem það 

er tengt þunglyndi eða ofbeldishneigð (Bjarnason o.fl., 2012; Kawachi og Berkman, 2001; 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009; Valdimar Briem og Tinna Halldórsdóttir, 2011; 

Yap o.fl., 2014). 

Þeir unglingar sem neyta áfengis eða reykja eru með fleiri einkenni ofbeldishneigðar 

en þeir sem gera það ekki. Sömu tengsl má sjá í rannsóknum erlendis á áfengisneyslu 

(Boden og Fergusson, 2011; Deykin o.fl., 1987; Rohrer o.fl., 2004) og hjá þeim sem reykja 

(Chang o.fl., 2005; Johnson o.fl., 2000; Rohrer o.fl., 2004) en skortur er á rannsóknum hér 

á landi sem skoða beint sambandið á milli þessara breyta.  
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6.3 Takmarkanir  

Mikilvægt er að ræða takmarkanir þessarar rannsóknar, en þær eru þríþættar. Í fyrsta lagi 

er ákveðin skekkja á hversu mörg gildi vantar (e. missing value) hjá hverri breytu í úrtakinu 

sem var notað við þessa rannsókn. Það gæti skekkt niðurstöðurnar að einhverju leyti en 

t.d. vantaði 136 gildi hjá breytunni íþróttaiðkun, einnig vantaði 21 gildi hjá breytunum kyn 

og bekkur, 22 hjá heimilisaðstæður, 73 hjá fjárhagsstaða heimilis, 87 hjá áfengisneysla, 

80 hjá reykingarneysla og vantaði 74 gildi hjá stuðningur foreldra. Hjá fylgibreytunum 

vantaði 133 gildi hjá breytunni þunglyndi og 60 gildi hjá ofbeldishneigð. Það er mjög 

misjafnt hversu mörg gildi vantar hjá hverri breytu og t.d. hjá breytunum íþróttaiðkun og 

þunglyndi vantar mjög mörg gildi miðað við aðrar breytur í líkaninu. 

Í öðru lagi eru ákveðnar takmarkanir á spurningalistum sem eru lagðir fyrir ákveðinn 

hóp á einum tímapunkti. Það vantar t.d. alla þá sem voru fjarverandi þennan dag í 8.-10. 

bekk í grunnskólum landsins. Þar sem þessi rannsókn skoðar geðheilsu gæti verið að það 

vanti mikilvægan hóp í úrtakið sem var heima þann dag sem rannsóknin var. Ástæðan 

fyrir því að þau voru heima en ekki í skólanum gæti verið andleg vanlíðan. Einnig verður 

að gera grein fyrir því að það vantar inn í líkanið alla unglinga sem ekki stunda skóla á 

þessum aldri. Það er þó mjög lítill hluti af þjóðinni þar sem hér er skólaskylda til 10. 

bekkjar.  

Í þriðja lagi er ætíð ákveðin hætta á úrtaksskekkju þegar unnið er með úrtak úr úrtaki. 

Rannsakandi gæti lent fyrir tilviljun með óvenju marga einstaklinga sem haga sér eins. Þá 

endurspeglar úrtakið ekki þann fjölbreytileika sem er til staðar í þýðinu, en þýðið ætti að 

vera allir unglingar á aldrinum 13-16 ára á Íslandi, svarhlutfallið var þó mjög gott, eða 

86,0%. Samanborið við niðurstöðurnar úr upphaflegu rannsókninni (Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2016) við niðurstöður þessar er ólíklegt að úrtaksskekkjan hafi verið 

mikil. 

7 Lokaorð 

Ljóst er því að íþróttaiðkun í skipulögðu íþróttastarfi hefur góð áhrif á unglinga. Þeir 

unglingar sem stunda skipulagt íþróttastarf eru með færri einkenni þunglyndis en ekki 

kom fram sama samband við einkenni ofbeldishneigðar. Fleiri breytur koma þar við sögu 
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eins og t.d. kyn þeirra og aldur, heimilisaðstæður, lífsstíll þeirra og stuðningur foreldra. 

Þá sérstaklega er sambandið skýrt á milli þessara þátta og þunglyndis en ekki er eins skýrt 

sambandið á milli þeirra og ofbeldishneigðar. Í íslensku samfélagi ríkja mjög sterkar 

hugmyndir um það að íþróttir séu hollar og góðar fyrir börn og unglinga. Þessi rannsókn 

styður þá hugmynd almennings en minnir einnig á mikilvægi þess að unglingar finni fyrir 

stuðning frá foreldrum sínum og séu með sterkt bakland. Áhugavert væri að skoða þetta 

samband betur út frá dýpri hugmyndum um hvernig íþróttaþátttaka hefur áhrif: hvort að 

hópíþróttir hafi betri áhrif á einstakling en einstaklingsíþróttir hér á landi, eins og 

rannsókn Eime o.fl. (2013) sýndi fram á. Einnig væri áhugavert að skoða fleiri 

skilgreiningar á geðheilsu unglinga og sjá hvernig sambandið við þessar sömu frumbreytur 

væri. Því athyglisvert var að sjá hversu mikil áhrif frumbreyturnar höfðu á þunglyndi en 

ekki jafn jafn mikil áhrif á ofbeldishneigð, því skilgreiningin á geðheilsu getur verið mjög 

mismunandi. Einnig væri vert að gefa gaum áhrifum netnotkunar á geðheilsu unglinga. 

Hvort að mikil netnotkun hafi áhrif á geðheilsu unglinga þar sem mikil aukning hefur verið 

á notkun unglinga á samfélagsmiðlum síðustu ár. 

Þessi rannsókn hefur kennt okkur að mikilvægt er að skoða geðheilsu unglinga út frá 

mörgum þáttum í félagsveruleika þeirra. Þannig víkkar þessi rannsókn þekkingu 

fræðimanna á því hvað þarf að hafa í huga þegar skoðuð er geðheilsa barna og unglinga 

hér á landi. Þó að einhverjar rannsóknir séu til hér á landi er skortur á mörgum þáttum 

félagsveruleika unglinga við geðheilsu þeirra. En t.d. er skortur hérlendis á rannsóknum 

sem skoða beint samband áfengisneyslu á geðheilsu og áhrif reykinganeyslu á geðheilsu. 

Flestar rannsóknir hérlendis skoða áhrif ýmissa þátta á þunglyndi (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 

2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2015) en það vantar fleiri rannsóknir sem skoða 

þann margbreytileika sem getur verið í andlegri vanlíðan einstaklinga. En slæm geðheilsa 

getur brotist út t.d. öðruvísi hjá karlmönnum eins og erlendar rannsóknir hafa sýnt (Afifi, 

2007; Rosenfield o.fl., 2000; Rohrer o.fl., 2004; Simon, 1995). Rannsóknir á geðheilsu eru 

mikilvægari núna en nokkru sinni fyrr því rannsóknir hafa sýnt að geðheilsa barna og 

unglinga er mun verri en hún var hér áður fyrr (Hildur Björk Sigbjörnsdóttir, 2017). Þá er 

mikilvægt annars vegar að draga úr áhrifum þeirra þátta í félagsveruleika unglinga sem 

hafa slæm áhrif á geðheilsu þeirra, eins og t.d. vímuefnaneysla. En hins vegar er jafnvel 

mikilvægara að rækta þá hluti sem bæta andlega líðan barna og unglinga hér á landi. 
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Mætti þar nefna íþróttaiðkun í skipulögðu íþróttastarfi, stuðning foreldra og stöðugt og 

hlýtt heimili. 

Mikilvægt er því fyrir íslenskt samfélag og íslensk íþróttafélög að halda áfram þessari 

frábæru uppbyggingu sem er í íþróttastarfinu hér á landi. Eins og hefur komið margoft 

hér fram er starfið hér byggt upp með góðum forsendum. Það er gott fyrir alla að stunda 

íþróttir og geta upplifað sig sem hluti af hóp og geta þannig eflt félagsþroska sinn. Börnin 

læra marga jákvæða eiginleika innan skipulags íþróttastarfs sem nýtist þeim út lífið. 

Íþróttaþátttaka er einn af þeim þáttum sem getur haft jákvæð áhrif á geðheilsu unglinga 

og þá sérstaklega dregið úr einkennum þunglyndis. Stuðningur foreldra og stöðugleiki í 

nærsamfélaginu eru einnig þættir sem börn og unglingar geta notað sem styrkingarhætti 

í leit að góðri geðheilsu. Þessi vopn barna og unglinga geta þau notað til að líða vel 

andlega. Því er mikilvægt að fullorðna fólkið hér á landi byggi þeim gott nærsamfélag þar 

sem þau finna fyrir aðhaldi og festu sem þau nota til að grípa í svo þeim líði vel andlega. 
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