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Útdráttur 

Rannsóknir sýna að enginn kynjamunur er á depurðareinkennum barna fyrir kynþroskaskeið. 

Í kjölfar kynþroskaskeiðs breytist margt og fara stúlkur að upplifa fleiri einkenni en drengir. 

Stúlkur upplifa einnig fleiri einkenni kvíða. Drengir eru þó líklegri til að taka þátt í 

áhættutengdri hegðun en stúlkur. Rannsóknir hafa sýnt að allir þessir þættir, kvíði, depurð og 

áhættuhegðun, eru í neikvæðum tengslum við árangur í námi. Markmið þessarar rannsóknar 

var að skoða birtingarmynd kvíða- og depurðareinkenna ásamt áhættuhegðun hjá börnum í 6. 

og 7. bekk. Einnig var skoðaður hvort kynjamunur væri á þessum þremur þáttum milli ára. 

Að lokum voru möguleg áhrif kvíða, depurðar og áhættuhegðunar í 6. bekk á frammistöðu í 

samræmduprófunum í 7. bekk skoðuð. Þátttakendur í rannsókninni voru valdir með 

klasaúrtaki, 503 nemendur úr 24 bekkjum í átta skólum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. 

Þátttakendur voru nemendur úr 6. og 7. bekk skólanna og svöruðu þeir þremur 

spurningalistum sem mældu einkenni kvíða, depurðar og áhættuhegðunar. Ásamt því var 

frammistaða þeirra í námi metin út frá árangri þeirra á samræmduprófunum í 7. bekk. 

Niðurstöður sýndu að einkenni depurðar minnka frá 6. bekk yfir í 7. bekk hjá nemendum, á 

meðan enginn munur var á kvíðaeinkennum og áhættuhegðun barnanna milli ára. Í 6 bekk var 

enginn kynjamunur á upplifunum kvíðaeinkenna, en stúlkur fóru í meira mæli en drengir að 

upplifa einkenni kvíða í 7. bekk. Enginn kynjamunur var á depurðareinkennum barna í bæði 

6. og 7. bekk. Drengir voru hins vegar gjarnari en stúlkur til að stunda áhættutengda hegðun í 

6. og 7. bekk. Saman höfðu einkenni kvíða og depurðar áhrif á námsárangur í bæði 

stærðfræði og íslensku. Einkenni kvíða ein og sér, höfðu einungis áhrif á árangur í 

stærðfræði. Áhættuhegðun hafði aftur á móti áhrif á námsárangur í bæði íslensku og 

stærðfræði. 
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Inngangur 

Á kynþroskaskeiði breytist margt í lífi barna. Líkaminn tekur miklum breytingum, jafnt að 

innan sem utan, auk umtalsverðra breytinga á sálrænum og félagslegum þroska barnsins. 

Þessar breytingar má meðal annars rekja til flókinna hormónabreytinga í líkamanum 

(McLean og Anderson, 2009). Almennt hefst kynþroskaskeið stúlkna fyrr en drengja. Til 

dæmis er meðalaldur íslenskra stúlkna við fyrstu einkenni kynþroska 10,84 ár, á meðan 

meðalaldur íslenskra drengja er 11,89 ár (Árni V. Þórsson, Atli Dagbjarsson, Gestur I. 

Pálsson og Víkingur H. Arnórsson, 2000a; Árni V. Þórsson o.fl., 2000b). Kynþroskaskeiðið 

getur reynst mjög erfitt fyrir marga og er það tímabil oft tengt við tilfinningalega streitu. 

Sálrænir kvillar eiga það til að myndast ásamt miklum breytingum á hegðun (Oldehinkel, 

Verhulst og Ormel, 2011). Ekki hefur verið hægt að benda nákvæmlega á hvað það er sem 

veldur því að unglingar eigi það til að upplifa einkenni kvíða og depurðar á 

kynþroskaskeiðinu. Fræðimenn telja það vera áhrif margra samverkandi þátta (Hayward og 

Sanborn, 2002).  

 Í ljósi allra þeirra breytinga sem verða á kynþroskaskeiðinu hefur það tímabil verið 

mikið rannsakað í tengslum við einkenni depurðar, kvíða og áhættuhegðunar ungmenna. 

Rannsakendur hafa aftur á móti mun síður beint sjónum sínum að árunum fyrir kynþroskann. 

Þekking okkar á hegðun og andlegri heilsu ungmenna í aðdraganda unglingsáranna er því 

mun takmarkaðri en á unglingsárunum sjálfum. Í þessari rannsókn mun athyglinni verða beint 

að börnum í 6. og 7. bekk grunnskóla. Til skoðunar verða einkenni áhættuhegðunar, kvíða og 

depurðar nemenda, og möguleg áhrif þeirra á námsárangur. Einnig verður kannað hvort 

kynjamunur á áhættuhegðun og einkennum depurðar og kvíða sé til staðar. 

Depurð 

Öll höfum við upplifað daga sem einkennast af depurð og lítilli löngun til að stíga fram úr 

rúminu. Það þýðir þó ekki að um depurð sé að ræða. Hins vegar ef depurðin er orðin það 

mikil að hún er farin að hafa áhrif á daglegt líf manns, getur greining á þunglyndi átt sér stað 

(Pétur Tyrfingsson og Agnes Agnarsdóttir, 2011). Þunglyndi er alvarleg röskun sem herjar á 

yfir 300 milljónir manna í heiminum samkvæmt Alþjóðaheilbrigðismálastofnuninni 

(Alþjóðaheilbrigismálastofnunin, e.d.). Þunglyndi getur komið misjafnlega fram hjá fólki. 

Helstu einkenni þunglyndis eru depurð og áhugaleysi. Einnig getur þunglyndi komið fram í 

orkuleysi, kvíða, minni einbeitingu, eirðarleysi, breytingum á matarlyst og svefnvenjum, 

erfiðleikum við að sinna daglegum skyldum og sjálfsskaðandi hugsunum. Þunglyndi hefur 

neikvæð áhrif á tilfinningalega líðan, hugsun og hegðun. Röskunin getur leitt til bæði 
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tilfinningalegrar og líkamlegrar skerðingar. Einnig getur röskunin hamlað virkni 

einstaklingsins í daglegu lífi, þannig að einstaklingurinn getur ekki sinnt skyldum í vinnu eða 

námi. Að auki getur röskunin haft áhrif á löngun einstaklingsins til að sinna áhugamálum 

sínum (American Psychological Association, e.d.).  

Depurð er tilfinningaástand sem getur herjað á alla, unga sem aldna (Birmaher o.fl., 

1996). Depurð í ungmennum getur haft mikil neikvæð áhrif á daglegt líf þeirra og komið 

fram í alls konar myndum, meðal annars í erfiðleikum í félagslífinu og neikvæðri sjálfsmynd 

(Garber og Horowitz, 2002; Hammen og Rudolph, 2003; Rudolph, Hammen og Daley, 

2006). Depurð getur leitt til þess að barnið missir úr skóla, verður eftir á og þar af leiðandi 

haft neikvæð áhrif á frammistöðu þess í námi (Greenberg, Stiglin, Finkelstein og Berndt, 

1993). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á neikvæð áhrif depurðar á velferð barna. Í rannsókn 

Glied og Pine (2002) sem skoðaði afleiðingar depurðar hjá börnum á aldrinum 10-18 ára, 

kom í ljós að þeir sem upplifðu alvarlega depurð voru líklegri til þess að reykja, misnota 

áfengi, höfðu frekar sjálfsvígshugsanir og mættu sjaldnar í skólann en aðrir (Glied og Pine, 

2002). Upplifun depurðar snemma á lífsleiðinni, spáir fyrir auknum líkum á enn frekari 

tilfinningalegri skerðingu á fullorðinsárunum (Lewinsohn, Rohde, Seeley, Klein og Gotlib, 

2003; Weissman o.fl., 1999). 

Í skýrslu Rannsóknar og greiningar sem ber heitið Ungt fólk, sem gerð var árið 2014, 

kom í ljós að börn í 9. og 10. bekk á höfuðborgarsvæðinu upplifðu fleiri einkenni depurðar 

þetta ár, heldur en árið 2006. Árið 2014 upplifðu 5% drengja og 14,4% stúlkna sig einmana 

síðastliðna 7 daga, á móti 4,7% drengja og 11,1% stúlkna árið 2006. Svipuð aukning var á 

milli ára hjá þeim sem upplifðu sig dapra. Einnig töldu 4,4% drengja og 9,8% stúlkna 

framtíðina vera vonlausa árið 2014, en einungis 3% drengja og 5,4 stúlkna árið 2006. Skýrsla 

Rannsóknar og greiningar gefur því til kynna að upplifun depurðareinkenna meðal 9. og 10. 

bekkinga virðist vera að aukast (Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfússon, 2014). 

Kynjamunur á depurð ungmenna  

Rannsóknir benda til þess að lítill sem enginn kynjamunur sé á depurð fyrir 

kynþroskaskeiðið. Það breytist aftur á móti mikið við kynþroska og verða stúlkur þá tvisvar 

sinnum líklegri en drengir til að upplifa einkenni depurðar (Nolen-Hoeksema, 2001). Nokkrar 

kenningar hafa verið settar fram til að skýra þennan kynjamun. Þrjár kenningar hafa fengið 

mestan hljómgrunn: (1) kynaukningartilgátan (e. gender intensification hypothesis) (Hill og 
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Lynch, 1983), bjargráðaðferðir (Nolen-Hoeksema, 1987) og (3) streituvekjandi atburðir 

(Compas, 1987) .  

 Samkvæmt kynaukningartilgátunni verða þær breytingar sem eiga sér stað við 

kynþroska til þess að ungmenni fari að einblína á mikilvægi kynferðisins sem þau skilgreina 

sig við. Við kynþroska skilgreina drengir sig því enn frekar við karlmannlega staðalímynd og 

stúlkur við kvenlega staðalímynd (Barnett og Baruch, 1987). Útlitskröfur samfélagsins 

samræmast oft ekki við þær líkamlegu breytingar sem verða við kynþroska. Þessar breytingar 

geta haft mikil áhrif, sérstaklega á stúlkur. Margar stúlkur finna fyrir miklum þrýstingi á að 

vera litlar í holdum. Þær breytingar sem verða á útliti drengja við kynþroskaskeið samræmast 

betur útlitskröfum samfélagsins og eru því ólíklegri til að upplifa þetta ósamræmi sem stúlkur 

upplifa. Hjá drengjum eykst vöðvamassi og fituforði á það til að minnka. Rannsóknir hafa 

stutt þessa tilgátu með því að sýna fram á tengsl depurðar kvenna við það að reyna að 

uppfylla kröfur samfélagsins varðandi útlit (Hankin og Abramson, 1999). 

 Mismunandi bjargráðsaðferðir eru einnig taldar vera orsakavaldur fyrir þessum 

kynjamuni á upplifun depurðareinkenna. Stúlkur einblína meira á félagsleg samskipti og 

stuðning frá öðrum. Drengir treysta meira á sjálfa sig. Þetta gerir það að verkum að stúlkur 

eru oft háðari öðrum en drengir. Stúlkur eru líklegri til að efast um sjálfa sig og getu sína til 

að takast á við vandamál. Þær eiga það til að upplifa verkefni erfiðari en þau í raun eru. 

Stúlkur treysta einnig meira á samþykki frá öðrum. Allir þessir þættir hafa sýnt fram á tengsl 

við depurð (Calvete og Cardeñoso, 2005). Nolen-Hoeksema (1987) kom með tvö dæmi um 

bjargráðsaðferðir hvors kyns fyrir sig. Hún hélt því fram að drengir væru líklegri til að taka 

þátt í truflandi hegðun sem myndi deyfa sársaukann þegar þeir væru daprir. Aftur á móti væru 

stúlkur líklegri til að auka depurðina með því að ígrunda (e. ruminate) um ástandið og 

möguleg orsök fyrir þessari vanlíðan. 

 Margar rannsóknir hafa einnig skoðað sambandið á milli streituvekjandi atburða og 

vanlíðunar. Sú niðurstaða sem trúlega er einna stöðugust á milli rannsókna er sú að 

streituvekjandi atburðir hafi neikvæðari áhrif á konur en karla (Kessler og McLeod, 1984). 

Þetta mynstur virðist þó ekki eiga við um börn og unglinga, sem styður við þá ályktun að lítill 

sem enginn kynjamunur sé á börnum fyrir kynþroskaskeið varðandi upplifun á 

depurðareinkennum (Compas, 1987). Stúlkur eru aftur á móti stærri áhættuhópur en drengir 

fyrir upplifun depurðar þegar á unglingsárin er komið, meðal annars vegna þess að þær ganga 

í gegnum meiri breytingar á kynþroskaskeiðinu, bæði líkamlegar og félagslegar (Rudolph og 

Lambert, 2007). Rannsókn og greining hefur fylgst með og skráð upplifun depurðareinkenna 

hjá íslenskum ungmennum í 8.–10. bekk um nokkurt skeið. Árið 2018 upplifðu stúlkur fleiri 
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einkenni depurðar en drengir. Frá árinu 2009 til 2018 hefur hlutfall þeirra sem skora hæst á 

depurðarkvarðanum næstum tvöfaldast hjá báðum kynjum (Rannsóknir og greining, 2018).  

Kvíði 

Þegar maðurinn upplifir hættu bregst heilinn við með ákveðnu tilfinningaviðbragði sem 

kallast kvíðatilfinning. Þessi tilfinningaviðbrögð eru til staðar frá fæðingu og hafa reynst 

mönnum vel í gegnum aldirnar og hjálpað forfeðrum okkar að lifa af (Pine, Helfinstein, Bar-

Haim, Nelson og Fox, 2009). Kvíðatilfinning getur tekið á sig margvíslegar birtingarmyndir. 

Hún getur meðal annars komið fram í örum hjartslætti, hraðari öndun, mikilli svitamyndun, 

svima, ógleði, magaverk, skjálfta og vöðvaspennu (Sóley Dröfn Davíðsdóttir, 2014). 

Kvíðatilfinning er eðlilegur hluti af lífi fólks og eitthvað sem flestir upplifa reglulega. Hins 

vegar þegar einstaklingur upplifir mikinn ótta og kvíða og þessar tilfinningar ná yfir alla þá 

hegðun sem kemur fram, ásamt því að tilfinningarnar trufla virkni og daglegt líf 

einstaklingsins þá er talað um kvíðaröskun samkvæmt greiningarkerfi DSM-5 (American 

Psychiatric Association, 2013). 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að kvíði barna breytist með mismunandi þroskastigi. 

Fyrsta árið óttast barnið aðallega aðskilnað við foreldra eða umönnunaraðila. Við tveggja ára 

aldurinn fer óttinn að beinast að myrkrinu, dýrum, ímynduðum hlutum og dauðanum. Þegar 

barnið fer svo að þróa með sér meiri meðvitund á sjálfum sér, fer kvíðinn að beinast meira að 

eigin frammistöðu, getu og áliti annarra á sér (Barlow, 2004). Mikil og stöðug upplifun kvíða 

barns er tengd við alvarlega skerðingu í virkni barnsins í daglegu lífi. Skerðingin kemur oft 

fram í forðun barns við að stunda nám, taka þátt í félagslífinu, sem og erfiðleikum við að ná 

ákveðnu þroskastigi miðað við aldur (Muris, Merckelbach, Mayer og Prins, 2000).  

Kvíðaeinkenni meðal ungmenna á Íslandi hafa aukist á undanförnum tveimur 

áratugum. Frá árinu 2000 hefur fjöldi ungmenna i 9. og 10. bekk sem upplifa oft eða alltaf 

mikil einkenni kvíða aukist mikið. Hlutfall stúlkna hefur nær þrefaldast en tvöfaldast meðal 

drengja (Rannsóknir og greining, 2018). Margir vilja meina að þessi aukning, á upplifun 

kvíða og vanlíðan, hjá ungmennum sé meðal annars vegna tilkomu samfélagsmiðla. Tengslin 

á milli kvíða og þeim tíma sem ungmennin verja á samfélagsmiðlum eru skýr. Hlutfall 

stúlkna sem eru oft taugaóstyrkar hækkar með auknum tíma sem þær verja á 

samfélagsmiðlum (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Ingibjörg Eva Þórirsdóttir, 2017). 
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Kynjamunur á kvíða meðal ungmenna 

Kvíði er algengari hjá stúlkum en drengjum (American Psychiatric Association, 2013). Ekki 

er vitað nákvæmlega hvað það er sem veldur því að kvíði er algengari meðal stúlkna, þó 

nokkrar ástæður hafa þó verið settar fram, eins og hlutverk kynjanna, upphaf kynþroskaskeiðs 

og hormónastarfsemi (Ginsburg o.fl., 2014). Tvær víðtækar skýringar hafa verið settar fram 

til að útskýra kynjamun varðandi kvíða. Fyrri skýringin er að stúlkur upplifi frekar kvíða 

sökum erfðafræðilegra þátta. Erfðafræðilegir þættir hafa verið tengdir við næmni fyrir kvíða. 

Rannsókn sem gerð var á börnum og unglingum sýnir að hærri erfðastuðull er hjá stúlkum en 

drengjum hvað varðar ótta og fælni (Eley, 2001). Seinni skýringin gerir ráð fyrir að 

kynjamunur í kvíðaupplifunum stafi af mismunandi reynslu og félagslegum hlutverkum karla 

og kvenna (McLean og Anderson, 2009). Börnin læra af umhverfi sínu um það hvernig þau 

eigi að haga sér miðað við kyn. Frá unga aldri eru drengir hvattir til að takast á við hluti sem 

þeir óttast. Þar af leiðandi mæta þeir oftar hlutum sem valda þeim kvíða sem leiðir til 

slokknunar á kvíðatilfinningunni og betri bjargráðsaðferða þegar kvíðatilfinning kemur. Aftur 

á móti eru stúlkur ekki í eins miklu mæli hvattar til að mæta ótta sínum og á þessi slokknun á 

kvíðatilfinningunni ekki sér stað hjá þeim eins og drengjunum (McLean og Anderson, 2009). 

Margar rannsóknir sýna fram á það að snemma á lífsleiðinni fari að koma fram kynjamunur á 

upplifunum kvíðaeinkenna. Í rannsókn einni sem gerð var á bandarískum ungmennum, kom 

fram að við sex ára aldurinn upplifa tvöfalt fleiri stúlkur einkenni kvíða (Lewinsohn, Gotlib, 

Lewinsohn, Seeley og Allen, 1998). Í rannsókninni, Ungt fólk, sem gerð var árið 2018 af 

Rannsókn og greiningu, var spurt um almenna líðan barna á grunnskólaaldri á Íslandi. Þar 

kom fram að 14,3% stúlkna og 4,3% drengja skoruðu hæst á kvarðanum sem mældi einkenni 

kvíða (Rannsóknir og greining, 2018). 

Áhrif depurðar og kvíða á námsárangur 

Lengi hefur verið rætt um tengsl kvíða og depurðar við námsárangur. Rannsóknir sýna að 

kvíði og depurð hefur mikil áhrif á námsframmistöðu ungmenna í skóla (Owens, Stevenson, 

Hadwin og Norgate, 2012). Einkenni depurðar eins og einbeitingarleysi, minni áhugahvöt og 

framtakssemi, hægari hreyfingar, minna sjálfsálit, vonleysi og félagsleg forðun trufla 

hugræna færni og draga úr frumkvæði unglingsins til að læra (Kovacs og Goldston, 1991). 

Þversniðsrannsóknir hafa sýnt fram á það að döpur ungmenni eru líklegri til að eiga í 

erfiðleikum með nám en aðrir (Reinherz, Frost og Pakiz, 1991). Í langtímarannsókn Vander 

Stoep og félaga (2002), kom í ljós að ungmenni sem upplifa depurð, eru ólíklegri til að klára 

nám sitt á tilsettum tíma. Busari (2012) komst að því að neikvæð tengsl eru á milli depurðar 
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og námsárangurs hjá stúlkum. Ein helsta ástæðan fyrir þessum neikvæðu tengslum milli 

depurðar og brottfalli úr skóla er talin vera skynjun nemenda á samkeppnishæfni varðandi 

nám. Rannsóknir hafa sýnt fram á neikvæð tengsl milli depurðar og upplifun ungmenna á 

samkeppnishæfni í námi (Roeser, Strobel og Quihuis, 2002). 

 Einkenni kvíða í börnum og unglingum hafa einnig neikvæð áhrif á námsárangur, sem 

og almenna velferð barnsins, félagslegt líf og þroska félagslegrar færni (Kessler, Foster, 

Saunders og Stang, 1995). Kvíðaeinkenni eru tengd við minnisskerðingu og skerðingu í 

hugrænni virkni, sem getur leitt til lélegs námsárangurs (Bulbena og Berrios, 1993; Daleiden, 

1998). Matthew Owen og félagar (2012) rannsökuðu áhrif kvíða og depurðar á námsárangur 

12-13 ára breskra barna. Niðurstöður leiddu í ljós að mikið magn af einkennum kvíða og 

depurðar í ungmennum leiddi til verri námsárangurs (Owen, Stevenson, Hadwin og Norgate, 

2012). Önnur rannsókn sem sýnir fram á neikvæð áhrif kvíða á námsárangur var rannsókn 

Ialongo og félaga. Þeir fylgdust með 1. bekkingum í fjögur og hálft ár og komust að því að 

börn sem voru í efsta þriðjungi á sjálfsmatskvarða sem mældi kvíðaeinkenni, voru tíu sinnum 

líklegri til að vera í neðsta þriðjungi í námsárangri í 5. bekk (Ialongo, Edelsohn, Werthamer-

Larsson, Crocket og Kellam, 1995). Að auki sýna rannsóknir að börn og unglingar með 

kvíðavandamál eru í meiri hættu á að ganga illa í skóla, falla úr skóla og eru ólíklegri til að 

sækjast eftir frekara framhaldsnámi (Kessler o.fl., 1995). 

Áhættuhegðun 

Við kynþroska verða breytingar á hegðun unglinga eins og áður hefur komið fram. Unglingar 

fara í meira mæli að taka þátt í áhættuhegðun (e. risk behaviour). Þegar talað er um 

áhættuhegðun er átt við áhættusama hegðun þar sem einstaklingnum sjálfum eða öðrum stafar 

hætta af. Þá er einstaklingurinn að leitast eftir spennu eða ákveðnum tilfinningalegum 

áhrifum (Bonino, Cattelino og Ciarano, 2005). Áhættuhegðun hefur einnig verið skilgreind 

sem hegðun sem hefur óæskilegar afleiðingar (Cairns og Cairns, 1994). En þrátt fyrir að 

fræðimenn hafi ekki enn náð að sammælast um eina skilgreiningu á hugtakinu eru þeir þó 

almennt sammála um að áhættuhegðun vísi til hegðunar sem er beint eða óbeint tengd við 

heilsu, velferð og eðlilegan þroska einstaklingsins (Jessor, 1998). Áhættuhegðun getur komið 

fram á misjafnan hátt hjá unglingum. Hún getur verið allt frá því að virða ekki útivistartíma, 

vanrækja nám, alveg til þess að neyta áfengis eða annarra vímuefna, fremja glæpi, beita 

ofbeldi eða stunda vændi (Freydís J. Freysteinsdóttir, 2008). 

 Kynþroskaskeiðið er tímabil mikilla breytinga í lífi unglingsins. Líkaminn tekur 

miklum breytingum og tilfinningaleg færni breytist, þar sem tilfinningar verða oft ýktari. 
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Félagsleg sambönd breytast einnig og fara unglingarnir að færa sig meira frá foreldrum til 

jafnaldra í leit að stuðningi (Muuss og Porton, 1998). Félagslegur þrýstingur virðist vera stór 

áhættuþáttur (e. risk-factor) fyrir því að einstaklingar taki þátt í áhættutengdri hegðun 

(Diblasio, 1986). Aftur á móti getur gott samband við foreldra, sem inniheldur tíð samskipti, 

þar sem foreldri tekur mikinn þátt og leiðbeinir unglingnum á réttar slóðir, hjálpað 

unglingnum að taka skynsamar ákvarðanir og komast hjá því að taka þátt í hegðun sem getur 

skaðað hann sjálfan eða aðra (Sim, 2000). 

Almennt er talið að Ísland sé leiðandi í heiminum í forvarnarstarfi gegn 

vímuefnaneyslu ungmenna (Inga Dóra Sigfúsdóttir og Álfgeir Logi Kristjánsson, 2017). Á 

undanförnum tveimur áratugum hefur Íslendingum tekist að minnka drykkju, reykingar og 

hassnotkun ungmenna umtalsvert. Árið 1997 höfðu 38% barna í 10. bekk drukkið síðastliðna 

30 daga. Með góðu forvarnarstarfi hafði áfengisneysla 10. bekkinga árið 2018 lækkað niður í 

6% (Rannsóknir og greining, 2018). Rannsóknin, Ungt fólk, sem gerð var á íslenskum 

ungmennum árið 2014, leiddi í ljós að einungis 1% nemenda í 8. bekk hafði drukkið áfengi 

síðastliðna 30 daga, reykt daglega eða notað hass og maríjúana. Þrátt fyrir það kom í ljós að 

þessi hegðun eykst með auknum aldri (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014).  

Kynjamunur á áhættutengdri hegðun 

Kenningar og rannsóknir hafa almennt gert ráð fyrir að möguleg ástæða fyrir áhættutengdri 

hegðun einstaklinga sé útaf togstreitu á milli tveggja undirliggjandi hvata í einstaklingnum. 

Annars vegar er það hvatinn til að forðast eða minnka hugsanlegt tap og hins vegar hámarka 

mögulegan ávinning. Þar af leiðandi þeir sem meta mögulegan ávinning vera stærri en 

mögulegt tap, ættu að framkvæma hegðunina (Baumeister og Scher, 1988; Furby og Beyth-

Maron, 1992).  

Almennt er það talið að karlar sýna frekar áhættusækna hegðun en konur (Harris, 

Jenkins og Glaser, 2006). Fjölmargar rannsóknir styðja þá fullyrðingu að drengir taki frekar 

þátt í áhættutengdri hegðun en stúlkur. Zuckerman (2014) hélt því fram að drengir hefðu 

meiri ánægjusækni (e. sensation seeking) en stúlkur, óháð menningu, sem virðist vera ástæða 

fyrir því að þeir virðast tileinka sér áhættutengdar athafnir, eins og að stunda hættulegar 

íþróttagreinar (Kerr og Vlaminkx, 1997), taka áhættur í kynlífi (Poppen, 1995) og setja heilsu 

sína í hættu (Waldron, 1997). Charness og Gneezy (2012) tóku saman gögn úr 15 

rannsóknum sem notuðu allar sama einfalda fjárfestingarleikinn til að kanna áhættuhegðun 

einstaklinga. Þessar rannsóknir voru framkvæmdar í mismunandi löndum, með mismunandi 

leiðbeiningum og af mismunandi rannsakendum. Niðurstöður allra rannsóknanna sýndu fram 
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á það að konur eru almennt síður tilbúnar til að taka áhættur í fjármálum en karlar (Charness 

og Gneezy, 2012). 

Rannsókn Harris, Jenkins og Glaser (2006) einblíndi á kynjamun á mismunandi 

sviðum sem tengdust áhættuhegðun hjá háskólanemum í Bandaríkjunum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að drengir eru líklegri til að taka meiri áhættu en stúlkur í veðmálum, 

tómstundum og á heilsutengdum þáttum. Einnig mátu drengirnir líkurnar á neikvæðum 

afleiðingum af áhættutengdri hegðun vera minni en stúlkurnar. Drengirnir töldu að 

áhættusöm hegðun myndi gefa af sér meiri ánægju.  

Margar rannsóknir, sem gerðar hafa verið á áhættuhegðun, eru prófaðar á unglingum 

eða fullorðnum einstaklingum, en frekari vöntun er hins vegar á rannsóknum á áhættuhegðun 

yngri barna. Það er því nokkuð óljóst hvenær eða hvort einhver kynjamunur sé á börnum 

hvað varðar áhættutengda hegðun.  

Áhrif áhættuhegðunar á námsárangur 

Margt af því sem við gerum á unglingsárunum getur haft áhrif á líf okkar seinna á lífsleiðinni. 

Heilsutengd hegðun er þar sérstaklega mikilvæg því hún hefur ekki bara áhrif á líkamlega 

heilsu einstaklingsins, heldur einnig á vitsmunalegan þroska. Margar rannsóknir hafa sýnt 

fram á að tengsl eru milli áhættutengdrar hegðunar og árangurs í námi. Sýnt hefur verið fram 

á að þeir sem eru slakir í námi eru líklegri til að reykja, drekka áfengi eða nota ólögleg lyf 

(Dewey, 1999). Að sama skapi sýna rannsóknir að áhættutengd hegðun, eins og að neyta 

vímuefna og skrópa í skóla, leiðir til verri námsárangurs (Beman, 1995). Fræðimenn hafa enn 

ekki komist að því hvort kemur á undan, áhættutengd hegðun eða slakur námsárangur. Þeir 

telja þetta vera flókið samband, þar sem báðir þættirnar hafa áhrif á hvorn annan (Bryant, 

Schulenberg, Bachman, O‘Malley og Johnston, 2000).  

 Neikvætt samband er á milli áhættuhegðunar og námsárangurs (Wang og Fredricks, 

2014). Ástundun ungmenna í skóla er talin vera verndandi þáttur til að draga úr 

vandamálahegðun (Li og Lerner, 2011). Margar rannsóknir hafa sýnt fram á það að þátttaka 

einstaklinga í skólasamfélaginu minnki tíðni afbrotahegðunar sem og vímuefnanotkun 

(Dornbusch, Sanford, Laird og Wong, 2001). Aftur á móti getur minni þátttaka í skóla leitt 

ungmenni á braut áhættuhegðunar. Áhættuhegðun hefur tilhneigingu til að ýta undir neikvæð 

samskipti nemandans við kennarann, sem og foreldra. Afleiðingar af því eru enn verri 

þátttáka í skóla, sem að lokum leiðir til verri árangurs í námi (Wang og Fredericks, 2014). 

 Vímuefnanotkun í 6. og 7. bekk leiðir af sér minni áhuga nemenda á námi, sem og 

verri námsárangur (Jeynes, 2002). Í rannsókn þar sem nemendum í 7. bekk var fylgt eftir í 
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fimm ár, var komist að því að þeir nemendur sem voru byrjaðir að reykja í 7. bekk voru í 

meiri hættu á lélegum árangri í námi fimm árum seinna en þeir sem höfðu aldrei reykt. Að 

sama skapi voru þeir einnig líklegri til að sýna fram á vandamálahegðun í skólanum 

(Ellickson, Tucker og Klein, 2001).  

Markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar 

Lengi hefur verið vitað að margt í lífi barnsins breytist í kjölfar kynþroskaskeiðsins, bæði 

líkamlega, andlega og félagslega (Árni V. Þórsson o.fl., 2000; Árni V. Þórsson o.fl., 2000). 

Andleg heilsa og hegðun barna á unglingsárunum hefur talsvert verið rannsökuð. Þær 

rannsóknir hafa sýnt að enginn kynjamunur er á depurð fyrir kynþroskaskeið en breytist svo 

töluvert eftir það þar sem stúlkur eru tvöfalt líklegri til að upplifa einkenni depurðar (Nolen-

Hoeksema, 2001). Stúlkur eru einnig líklegri en drengir til að upplifa kvíða (Ginsburg o.fl., 

2014) en drengir eru hins vegar líklegri til að taka þátt í áhættutengdri hegðun (Harris, 

Jenkins og Glaser, 2006). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að depurð, kvíði og 

áhættuhegðun hefur áhrif á árangur í námi (Owen, Stevenson, Hadwin og Norgate, 2012; 

Wang og Fredricks, 2014).  

Mun minni áhugi hefur verið á árunum fyrir kynþroskaskeiðið og því brýn þörf á frekari 

rannsóknum á því tímabili. Eitt af meginmarkmiðum þessarar rannsóknar var að bregðast við 

þeirri þörf og skoða líðan og hegðun í aðdraganda kynþroskaskeiðs barna, eða í 6. og 7. bekk. 

Þannig er hægt að fá betri heildarmynd af andlegum og félagslegum þáttum í lífi þeirra. 

Ennfremur var markmið rannsóknarinnar að skoða hvort kynjamunur sé á upplifunum á 

kvíða- og depurðareinnkennum á meðal barna í 6. og 7. bekk, auk þess sem áhættuhegðun var 

skoðuð með tilliti til kynjanna. Að lokum var skoðað hvort tengsl væru á milli námsárangurs 

og einkenna kvíða, depurðar og áhættuhegðunar barna á þessum aldri. Í þessari rannsókn 

voru einkenni kvíða, depurðar og áhættuhegðunar mæld og ekki notast við klínísk gögn. 

Rannsóknin er hluti af stærri rannsókn sem var stýrð af Steinunni Gestsdóttur og Freyju 

Birgisdóttur og metur hún fleiri þætti í lífi íslenskra barna á miðstigi grunnskólanna en eru til 

umræðu í þessari rannsókn. Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

1. Hvernig birtast kvíða- og depurðareinkenni og áhættutengd hegðun barna í 6. og 7. 

bekk? 

2. Er kynjamunur á upplifunum kvíða- og depurðareinkenna og áhættutengdri hegðun 

barna í 6. og 7. bekk ? 

3. Hefur upplifun einkenna depurðar, kvíða og áhættuhegðun í 6. bekk áhrif á 

frammistöðu í samræmduprófunum í 7. bekk?  
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Aðferð 

Gögnin sem eru hér til umfjöllunar eru hluti af stærri rannsókn sem gerð var á nemendum á 

miðstigi grunnskóla. Um er að ræða langtímarannsókn, þar sem börnum var fylgt eftir í þrjú 

ár og mælingar teknar á tólf mánaða fresti. Þrjár mælingar sem hér verður fjallað um voru 

lagðar fyrir tvisvar, fyrst í 6. bekk og svo aftur í 7. bekk.  

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru börn fædd árið 2004 og voru mælingar lagðar fyrir þau í 

byrjun vorannar í 6. og 7. bekk. Tekið var klasaúrtak úr þeim skólum á höfuðborgarsvæðinu 

og Reykjanesi sem innihéldu fleiri en einn bekk (fleiri en 30 nemendur í árgangi). Í úrtakinu 

voru 8 skólar, 24 bekkir með 503 nemendum samanlagt. Leyfi fékkst frá 400 foreldrum 

nemenda (79,5%) til að taka þátt í rannsókninni. Af þeim nemendum sem fengu leyfi til að 

taka þátt voru 221 stúlkur (55,2%) og 179 drengir (44,8%). Við fyrri fyrirlögn var meðalaldur 

þátttakenda 11,7 ár (staðalfrávik = 0,3) en 12,7 ár (staðalfrávik = 0,3) við seinni fyrirlögn. 

Mælitæki 

Einkenni depurðar 

Einkenni depurðar voru metin með styttri útgáfu af Center for Epidemiological Studies 

Depression scale (CESD) (Radloff, 1977). Listinn er sjálfsmatskvarði, þar sem börnin 

svöruðu hversu oft þau hefðu upplifað ákveðin einkenni depurðar síðustu vikuna. 

Spurningarnar sem ætlaðar voru til að meta einkenni depurðar voru sex talsins. 

Svarmöguleikarnir fyrir spurningarnar voru fjórir talsins: “aldrei”, “sjaldan”, “stundum” og 

“oft”. Hægt var að skora á bilinu 6 til 24. Heildarskor á þessum lista gefur til kynna magn 

depurðareinkenna í hverjum þátttakenda fyrir sig.  

Einkenni kvíða 

Einkenni kvíða voru metin út frá kvíðaundirkvarða stærri spurningalista sem nefnist Subscale 

of the Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R). Listinn er sjálfsmatskvarði, þar sem börnin 

svöruðu hversu oft þau hefðu upplifað ákveðin einkenni kvíða síðustu vikuna. Spurningarnar 

sem ætlaðar voru til að meta einkenni kvíða voru fjórar talsins (Derogatis og Savitz, 2000). 

Spurningunum var svarað á fimm punkta likert kvarða: “Nánast aldrei”, sjaldan”, “stundum”, 

“oft” og “nánast alltaf”. Á kvarðanum var minnst hægt að skora 4 og mest 20. Heildarskor á 

þessum lista gefur til kynna magn kvíðaeinkenna í hverjum þátttakenda fyrir sig. 
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Áhættuhegðun 

Áhættuhegðun var metin með því að setja saman níu spurningar úr tveimur spurningalistum. 

Spurningalistarnir sem notaðir voru til að mæla áhættuhegðun voru European School Survey 

Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD) (Hibell o.fl., 2009) og Achenbach System of 

Empirically Based Assessment Youth self-report form (ASEBA-YSR) (Achenback, 2009). 

Notast var við fjórar spurningar úr ESPAD spurningalistanum og fimm úr ASEBA-YSR. 

Þessum spurningum var ætlað að meta tíðni áfengis- og lyfjanotkunar, hversu oft 

þátttakendur höfðu sleppt tíma, logið, stolið eða brotið annars konar reglur. 

Svarmöguleikarnir voru fimm: “aldrei”, “2-4 sinnum”, “5-9 sinnum” og “10 sinnum eða 

oftar”. Þátttakendur gátu minnst skorað 9 og mest 45 á kvarðanum sem mældi áhættuhegðun. 

Því hærra heildarskor á listanum gaf til kynna tíðni áhættuhegðunar hjá hverjum þátttakenda 

fyrir sig. 

European School Survey Project on Alcohol and other Drugs er evrópsk 

vímuefnarannsókn og er ætlað til að safna gögnum um breytingar á vímuefnaneyslu 

evrópskra ungmenna. Rannsóknin hófst árið 1995 og hefur verið gerð á fjögurra ára fresti 

síðan þá (Hibell, 2014).  

Achenbach System of Empirically Based Assessment (ASEBA) er staðlað alþjóðlegt 

mælitæki sem byggir á yfir 5000 rannsóknum frá 50 löndum. Mælitækið er ætlað að mæla 

ýmis konar einkenni í félagshæfni ungmenna. Listarnir hafa verið þýddir yfir á íslensku og 

notaðir á Íslandi lengi. Í þessari rannsókn er notast við Youth self-report sem er sjálfsmatslisti 

ætlaður fyrir skólaaldurinn 6-18 ára (Aseba á Íslandi sf, e.d.).  

Námsárangur 

Námsárangur var mældur með niðurstöðum úr samræmdum könnunarprófum sem lögð eru 

fyrir alla nemendur 7. bekkjar á landinu. Þessi próf eru lögð fyrir af Menntamálastofnun ár 

hvert. Prófið er í tveimur hlutum, annars vegar er kunnátta í stærðfræði mæld og hins vegar 

kunnátta í íslensku. Samræmd könnunarpróf gegna hlutverki ytra námsmats en 

megintilgangur þess er að fá fram niðurstöður um stöðu hvers nemenda og skóla fyrir sig og 

hægt er að bera saman niðurstöður milli skóla. Innihald prófanna er byggð á aðalnámskrá 

grunnskólanna í hverri námsgrein fyrir sig. Einkunnir á prófinu eru normaldreifðar á 

kvarðanum 1-60, þar sem meðaltalið er 30 og staðalfrávik 10. Þar með sést staða hvers 

einstaklings á prófinu óháð erfiðleikastigi þess (Menntamálastofnun, e.d.).  
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Framkvæmd 

Fyrsta verkið var að hafa samband við skólayfirvöld allra sveitafélaga á höfuborgarsvæðinu 

og Reykjanesi. Óskað var eftir leyfi til að ræða við skólastjóra grunnskólanna um mögulega 

þátttöku í þessari rannsókn. Notast var við klasaúrtak og haft var samband við skólastjóra 

þeirra skóla sem valdir voru til taka þátt í rannsókninni. Rannsóknin var kynnt fyrir 

skólastjórunum sem veittu í kjölfarið rannsakendum leyfi til að óska eftir þátttöku allra 

umsjónarkennara og nemenda í 5. bekk og foreldra þeirra í rannsókninni. Af þeim þrettán 

grunnskólum sem rætt var við, veittu átta skólar leyfi fyrir þátttöku. Nemendur fæddir árið 

2004 voru 503 talsins, sem er ásættanlegur fjöldi í úrtaki. Allir þessir nemendur fengu sent 

heim upplýsinga-, kynningar- og samþykkisbréf. Kennarar bekkjanna sáu um að koma 

þessum bréfum til skila til nemenda og söfnuðu einnig saman þeim bréfum sem innihéldu 

upplýst samþykki. Þeir nemendur sem ekki höfðu svarað hvort þeir vildu taka þátt í 

rannsókninni fengu loka ítrekun í gegnum síma, skömmu fyrir fyrirlögn, og samþykki fengið. 

Fyrirlögn spurningalistanna var á skólatíma og mismunandi hvenær hver bekkur tók þátt í 

rannsókninni. 
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Niðurstöður 

Áreiðanleiki og dreifing skora á mælitækjunum þremur 

Í fyrstu var innri áreiðanleiki metinn með því að reikna alphastuðla fyrir skor á mælingunum 

þremur, en mikilvægt er að áreiðanleiki mælinga sé ásættanlegur svo hægt sé að alhæfa 

niðurstöðu yfir á þýði. Alphastuðlar fyrir mælinguna á áhættuhegðun var α = 0,66 í 6. bekk, 

sem er rétt fyrir neðan viðmið (α = 0,70) (George og Mallery, 2003). Áreiðanleiki fyrir sömu 

mælingu í 7. bekk var aftur á móti fullnægjandi, eða α = 0,70. Innri áreiðanleiki fyrir 

mælinguna á einkennum depurðar var ívið hærri, eða α = 0,78 í 6. bekk og α = 0,81 í 7. bekk. 

Mælingin á einkennum kvíða sýndi einnig ásættanlegan innri stöðugleika, eða α = 0,72 í 6. 

bekk og α = 0,81 í 7. bekk. 

 Skekkja drefingar í gagnasafninu var einnig skoðuð. Skekkja áhættuhegðunar í 6. 

bekk var 1,79, skekkja drefingar hvað varðar einkenni depurðar var 0,79 og 1,74 varðandi 

einkenni kvíða. Í 7. bekk var skekkja drefingar fyrir áhættuhegðun 1,72, einkenni depurðar 

0,93 og 2,09 fyrir einkenni kvíða. Dreifing í gagnasafninu er töluvert jákvætt skekkt því 

dreifing gagnasafna telst normaldreifð þegar skekkjan er í kringum 0. Skekkja drefingar í 

gagnasafni getur ýmist vanmetið eða ofmetið eiginleika þýðisins. Jákvætt skekkt dreifing 

gefur til kynna að margir þátttakendur hafi skorað lágt á hverjum lista fyrir sig. 

Birtingarmynd kvíða- og depurðareinkenna og áhættuhegðunar 

Til þess að skoða birtingarmynd kvíða- og depurðareinkenna og áhættuhegðunar hjá börnum í 

6. og 7. bekk var meðalskor, staðalfrávik, hæsta og lægsta gildi skoðað. Niðurstöður fyrir 

úrtakið í heild eru teknar saman í töflu 1. Eins og sjá má í töflu 1 virðist meðalskor einkenna 

kvíða og depurðar barna í 6. og 7. bekk minnka milli ára, en breytingin er þó lítil. Aftur á 

móti virðist meðalskor áhættuhegðunar hækka lítillega. Meðalskor í öllum mælingum var 

tiltölulega nálægt lægsta mögulega skori listanna. Framkvæmt var t-próf háðra hópa til að 

gera betri grein fyrir muninum á upplifun einkenna kvíða, depurðar og áhættuhegðunar milli 

6. og 7. bekkjar. Niðurstöður t-prófsins leiddu í ljós að ómarktækur munur var á einkennum 

kvíða barna í 6. og 7. bekk, t(353)= 1,17, p = 0,24. Einnig var ómarktækur munur á 

áhættuhegðun milli ára, t(344)= -1,55, p = 0,12. Aftur á móti var marktækur munur á 

depurðareinkennum barna milli 6. og 7. bekkjar, t(304) = 2,6, p = 0,01. Þar sem að um 

ómarktækan mun var að ræða á milli ára á einkennum kvíða og áhættuhegðunar virðist 
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breytingin vera komin fyrir tilviljun. Aftur á móti virðist vera um raunverulegan mun að ræða 

á upplifun depurðareinkenna milli 6. og 7. bekkjar. 

 

Tafla 1. Meðalskor og staðalfrávik þátttakenda á mælingunum tveimur. 

 6. bekk 7. bekk 

M 

N= 372 

sf Lægsta/hæsta 

skor 

M 

N= 355 

sf Lægsta/hæsta 

skor 

Einkenni depurðar 11,03 3,75 6 / 23 10,37 3,82 6 / 23 

Einkenni kvíða 5,96 2,66 4 / 19 5,79 2,80 4 / 20 

Áhættuhegðun 12,18 3,36 9 / 29 12,47 3,61 9 / 31 

 

Kynjamunur á upplifunum kvíða- og depurðareinkenna og áhættuhegðunar  

Til að svara annarri rannsóknarspurningu rannsakenda, það er hvort mögulegur kynjamunur 

væri á upplifunum einkenna kvíða, depurðar og áhættuhegðunar hjá börnum í 6. og 7. bekk, 

var framkvæmt t-próf óháðra hópa. Í fyrstu var skoðaður kynjamunur á skorum á 

spurningalistunum þremur. Niðurstöðurnar má sjá í töflu 2, en þar eru tekin saman meðalskor 

drengja og stúlkna á mælingum á einkennum kvíða, depurðar og áhættuhegðunar í 6. og 7. 

bekk, ásamt staðalfráviki.  

 Þegar meðalskor kynjanna á einkennum depurðar voru skoðuð, sést að drengir skora 

að meðaltali örlítið hærra en stúlkur í 6. bekk en jafnast svo út í 7. bekk og er þá lítill sem 

enginn munur. Niðurstöður t-prófsins leiddu í ljós að munurinn var ómarktækur í bæði 6. og 

7. bekk, t(352)= 1,17, p = 0,47 í 6. bekk og t(339)= -0,26, p = 0,8. Því má segja að enginn 

munur sé á meðaltölum drengja og stúlkna í bæði 6. og 7. bekk. 

Hvað kvíðaeinkenni varðar, skora kynin nokkuð jafnt að meðaltali í 6. bekk. Aftur á 

móti virðast meðalskor stúlkna hækka milli ára á meðan meðalskor drengjanna lækka. 

Samkvæmt t-prófi óháðra hópa var ómarktækur munur á hópunum í 6. bekk, t(381)= -0,11, p 

= 0,91. Hins vegar var marktækur munur á hópunum í upplifunum einkenna kvíða í 7. bekk, 

t(362,54)= -2,53, p = 0,012. 

Á listanum sem mældi áhættuhegðun barnanna, skoruðu drengir að meðaltali hærra en 

stúlkur í báðum mælingum. Bæði kyn virðast þó skora hærra að meðaltali milli ára. Í 6. bekk 

var munur á kynjunum, en drengir skoruðu marktækt hærra en stúlkurnar á þeim lista, 
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t(237,75)= 7,89, p < 0,001. Einnig var marktækur kynjamunur drengjum í vil í 7. bekk, 

t(223,75)= 7,91, p < 0,001. 

 

 

Tafla 2. Meðalskor og staðalfrávik kynjana á mælingunum tveimur. 

 Stúlkur Drengir 

 6. bekk 7. bekk 6. bekk 7. bekk 

 M sf M sf M sf M Sf 

Depurð 10,81 3,70 10,42 3,89 11,28 3,79 10,31 3,77 

Kvíði 5,98 2,55 6,10 2,44 5,95 2,75 5,38 3,02 

Áhættu-

hegðun 

10,10 3,40 11,18 4,24 13,69 2,11 14,17 2,33 

 

Áhrif einkenna kvíða, depurðar og áhættuhegðunar á námsframmistöðu 

Þegar niðurstöður fyrir námsárangur þátttakenda eru skoðaðar þarf að hafa í huga að 

fyrirfram hafði menntamálastofnun normaldreift einkunnir á prófinu á kvarðann 1-60, með 

meðaltalið 30 og staðalfrávik 10. Meðaltal þátttakenda í samræmdu könnunarprófinu sem 

mældi stærðfræðikunnáttu var 31,07 af 60 og staðalfrávikið 8,89. Í prófinu sem mældi 

íslenskukunnáttu var meðaltal þátttakenda 31,68 af 60 og staðalfrávikið 10,10.  

Til að skoða hvort upplifun einkenna kvíða, depurðar og áhættuhegðunar í 6. bekk 

hefði áhrif á frammistöðu í samræmduprófunum í 7. bekk, sem var þriðja rannsóknarspurning 

rannsakenda, voru framkvæmdar marghliða aðfallsgreiningar á frumbreyturnar einkenni 

depurðar og kvíða. Áhættuhegðun var tekin fyrir ein og sér og var framkvæmd einhliða 

aðfallsgreining. Einkenni depurðar og kvíða voru tekin saman í marghliða aðfallsgreiningu 

vegna hárrar fylgni á milli þeirra (r= 0,59), á meðan fylgni áhættuhegðunar við hinar 

breyturnar var frekar lág. Fylgibreyturnar voru námsárangur í samræmdu könnunarprófunum, 

bæði í íslensku og stærðfræði.  

Þegar áhrif kvíða- og depurðareinkenna á námsárangur í íslensku voru skoðuð stóðust 

forsendur aðfallsgreiningar að mestu leyti. Leifin var bæði normaldreifð og óháð. 

Aðfallslíkanið var marktækt, F(2, 281)= 3,93, p = 0,02. Skýrð dreifing frumbreytanna í 

íslensku var 2,7% (r² =0,027). Fasti aðfallslíkansins var 36,31, hallastuðull depurðareinkenna 
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var -0,142 og ómarktækur, p=0,494. Hallastuðull kvíðaeinkenna var -0,439 og ómarktækur, 

p=0,086. Einkenni depurðar og kvíða skýra því saman 2,7% dreifingu einkunna í íslensku. 

Aftur á móti virðast þær ekki hafa nein marktæk áhrif einar og sér. 

Næst voru áhrif kvíða- og depurðareinkenna á námsárangur í stærðfræði í samræmdu 

könnunarprófunum skoðuð. Forsendur marghliða aðfallsgreiningar stóðust að mestu leyti, 

leifin var bæði normaldreifð og óháð. Aðfallslíkanið var marktækt, F(2, 279)= 9,207, p < 

0,001. Skýrð drefing breytanna í líkaninu var 0,062. Fasti aðfallslíkansins var 36,37, 

hallastuðull depurðareinkenna var -0,007 og ómarktækur, p=0,97. Hallastuðull kvíðaeinkenna 

var -0,851 og marktækur, p<0,001. Einkenni depurðar og kvíða skýra saman 6,2% af 

dreifingu einkunna í stærðfræði. Aftur á móti hafa einkenni depurðar ekki marktæk áhrif á 

dreifingu einkunna í stærðfræði, á meðan einkenni kvíða virðast hafa marktæk áhrif. 

Áhrif áhættuhegðunar á námsárangur var skoðaður með einfaldri aðfallsgreiningu. 

Forsendur beggja líkana stóðust. Aðfallslíkanið fyrir áhrif áhættuhegðunar á frammistöðu í 

íslensku var marktækt, F(1, 307) = 6,45, p = 0,012. Skýrð drefing frumbreytunnar var 2,1% 

(r² =0,021). Fasti aðfallslíkansins var 36,77, hallastuðillinn -0,42 og var marktækur p = 0,007. 

Aðfallslíkanið fyrir áhrif áhættuhegðunar á frammistöðu í stærðfræði var marktækt, F(1, 305) 

= 7,29, p = 0,007. Skýrð dreifing frumbreytunnar var 2,3% (r² =0,023). Fasti aðfallslíkansins 

var 35,83, hallastuðullinn -0,39 og marktækur p = 0,007. Áhættuhegðun hefur því svipuð 

áhrif á frammistöðu í íslensku og stærðfræði í samræmduprófunum. Skýrð dreifing beggja 

breyta var svipuð, eða rúmlega 2% og hallastuðlarnir nokkuð svipaðir. 
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Umræða 

Margar rannsóknir hafa beint athygli sinni að breytingunum sem verða á hegðun og 

tilfinningum ungmenna við kynþroskaskeið. Þörf hefur verið á frekari rannsóknum sem skoða 

tilfinningalíf barna fyrir kynþroska. Eitt af meginmarkmiðum þessarar rannsóknar var að 

skoða líðan og hegðun barna í aðdraganda kynþroskaskeiðs. Enginn munur virðist vera á 

kvíðaeinkennum og áhættuhegðun barna í 6. og 7. bekk, á meðan einkenni depurðar lækka. 

Annað markmið rannsóknarinnar var að skoða mögulegan kynjamun á upplifun kvíða- og 

depurðareinkenna, ásamt áhættuhegðun, meðal barna í 6. og 7. bekk. Enginn munur er á 

kynjunum í upplifun kvíðaeinkenna í 6. bekk en stúlkur upplifa frekar kvíða í 7. bekk. Ekki 

fannst neinn munur á upplifun depurðareinkenna milli kynja í bæði 6. og 7. bekk. Aftur á 

móti virðast drengir, bæði í 6. og 7. bekk, líklegri til að stunda áhættusama hegðun heldur en 

stúlkur. Að lokum voru áhrif einkenna depurðar, kvíða og áhættuhegðunar á námsárangur 

nemenda í 7. bekk skoðuð. Saman hafa einkenni kvíða og depurðar áhrif á námsárangur í 

bæði stærðfræði og íslensku. Einkenni kvíða, ein og sér, hafa einungis áhrif á árangur í 

stærðfræði. Áhættuhegðun hefur áhrif á námsárangur í bæði íslensku og stærðfræði. 

Birtingarmynd einkenna kvíða, depurðar og áhættuhegðunar hjá börnum í 6. og 7. 

bekk 

Meðalskor allra þátttakenda var frekar nálægt lægstu gildum hvers lista. Það verður að teljast 

jákvætt að þátttakendur séu að skora lágt að meðaltali á öllum listum. Enginn teljanlegur 

munur fannst á upplifun kvíðaeinkenna milli ára. Aftur á móti minnkuðu einkenni depurðar 

milli 6. og 7. bekkjar. Það að einkenni depurðar virðast minnka milli ára og einkenni kvíða 

standi í stað, er ekki í samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna sem segja að einkenni kvíða 

og depurðar aukist við kynþroskaskeiðið og sálrænir kvillar eigi það til að myndast 

(Oldehinkel, Verhulst og Ormel, 2011). Í 7. bekk eru fleiri einstaklingar sem eru byrjaðir á 

kynþroska heldur en í 6. bekk og því væri hægt að áætla að 7. bekkingar myndu finna fyrir 

meiri einkennum kvíða og depurðar. 

 Eins og áður segir var meðalskor barnanna á listanum sem mældi áhættuhegðun 

nálægt lægsta gildi. Enginn munur var á áhættuhegðun barnanna á milli 6. og 7. bekkjar í 

rannsókninni. Þessar niðurstöður sýna að börn í 6. og 7. bekk eru ekki farin að taka mikið þátt 

í áhættutengdri hegðun eins og að prófa að reykja, drekka áfengi eða skrópa í skólann. 

Möguleiki er á því að forvitnin við að prófa slíkar athafnir vakni við kynþroskaskeið. Þessar 

niðurstöður eru í samræmi við rannsóknina ,,Ungt fólk” sem gerð var árið 2014 og segir til 

um að áhættutengd hegðun fari að aukast hægt og rólega við kynþroskaskeið. Samkvæmt 
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niðurstöðum hennar hefur einungis um það bil 1% ungmenna í 8. bekk drukkið síðastliðna 30 

daga, reykt daglega, notað hass eða maríjúana. Í öllum tilfellum hækkar þessi tala með 

hækkandi aldri (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014).  

Kynjamunur á upplifun kvíða- og depurðareinkenna og áhættuhegðunar 

Við mælingar á áhættuhegðun skora drengir hærra en stúlkur, en áhættuhegðun eykst hjá 

báðum kynjum á milli ára. Munurinn á kynjunum var marktækur bæði í 6. og 7. bekk. Þessar 

niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir eins og Harris, Jenkins og Glaser (2006) sýndu 

fram á þar sem drengir voru líklegri en stúlkur til að taka meiri áhættu á hinum ýmsu sviðum. 

Almennt er talið að karlar hafi meiri þörf fyrir áhættusækinni hegðun miðað við konur. 

Möguleg ástæða fyrir því er að þeir hafa meiri þörf á ánægjusækni en stúlkur (Zuckerman, 

2014) og ánægjusækni drengja virðist vera möguleg skýring fyrir því að þeir tileinka sér 

áhættutengdar athafnir eins og að stunda áhættusamt kynlíf og setja heilsu sína í hættu 

(Poppen, 1995). 

 Þegar einkenni depurðar voru borin saman á milli ára kom í ljós að enginn munur var 

á kynjunum í þessari rannsókn. Samkvæmt Nolen-Hoeksema (2001) er lítill kynjamunur á 

depurð fyrir kynþroskaskeið en um leið og kynþroskaskeið hefst þá verða stúlkur tvisvar 

sinnum líklegri til að upplifa depurðareinkenni. Kynþroski byrjar að meðaltali ári fyrr hjá 

stúlkum, eða um 10 ára aldur á íslandi, og gera má ráð fyrir því að fyrstu einkenni kynþroska 

hafi verið byrjuð að koma fram hjá einhverjum þátttakendum rannsóknarinnar (Árni V. 

Þórsson o.fl., 2000a). Niðurstöður rannsóknarinnar eru því ekki beint í samræmi við 

rannsóknir Nolen Hoeksema, en hún hefur mikið verið að rannsaka þetta viðfangsefni. 

Niðurstöður gefa til kynna að kynjamunur í upplifunum á depurðareinkennum sé ekki 

byrjaður að koma fram í 6. og 7. bekk hjá íslenskum nemendum. 

 Þegar kvíðaeinkenni eru skoðuð virðast kynin fara í sitthvora áttina milli ára. Í 6. bekk 

upplifa stúlkur og drengir svipuð einkenni kvíða. Þegar komið er í 7. bekk eykst upplifun 

kvíðaeinkenna hjá stúlkum á meðan drengir upplifa minni kvíðaeinkenni en þeir gerðu í 6. 

bekk. Því má segja að enginn munur er á kynjunum í 6. bekk en munurinn byrji að koma fram 

þegar komið er í 7. bekk. Þessar niðurstöður eru í takt við fyrri rannsóknir en kynjamunurinn 

virðist þó ekki vera eins afgerandi og aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á. Sýnt hefur verið fram 

á að stúlkur upplifa allt að tvöfalt meiri einkenni kvíða en drengir strax við 6 ára aldurinn 

(Lewinsohn o.fl, 1998). Ekki er vitað hvað það er sem veldur því að drengir upplifa minni 

einkenni kvíða en líklega er það samspil milli líffræðilegra-, erfðafræðilegra- og félagslegra 

þátta.  
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Áhrif einkenna kvíða, depurðar og áhættuhegðunar á námsframmistöðu  

Einkenni bæði depurðar og kvíða saman, hafa áhrif á frammistöðu nemenda í 7. bekk á 

sæmræmdaprófinu í íslensku. Áhrifin eru þó ekki mikil og skýra einungis 2,7% af dreifingu 

einkunna á prófinu. Þegar kvíði og depurð voru skoðuð í sitthvoru lagi kom í ljós að hvorug 

breytan hafði marktæk áhrif ein og sér.  

Þegar áhrif kvíða- og depurðareinkenna á frammistöðu í samræmduprófi í stærðfræði 

er skoðuð, þá virðast þau hafa einhver áhrif. Einkenni depurðar og kvíða skýra 6,2% af 

heildarbreytileika einkunna í stærðfræði. Þegar einkenni depurðar eru skoðuð ein og sér, 

virðast þau hafa lítil áhrif á námsárangur þátttakenda í stærðfræði og voru áhrifin ómarktæk. 

Aftur á móti kom í ljós að einkenni kvíða höfðu áhrif á frammistöðu nemanda í stærðfræði. 

Kvíðaeinkenni hafa því meiri áhrif á námsárangur í stærðfræði samanborið við einkenni 

depurðar. Enn fremur virðist upplifun kvíðaeinkenna einungis hafa áhrif á frammistöðu á 

prófinu sem mælir stærðfræðikunnáttu barnanna en ekki íslensku. 

Það er nokkuð óljóst hvað það er sem veldur því að einkenni kvíða hafi einungis áhrif 

á frammistöðu þátttakanda í stærðfræði. Fyrri rannsóknir á þessu sviða hafa sýnt fram á áhrif 

kvíða og depurðar á námsárangur (Kovacs og Goldston, 1991). Niðurstöður þessarar 

rannsóknar eru því að hluta til í ósamræmi við fyrri rannsóknir sem sýndu fram á að bæði 

einkenni kvíða og depurðar hafi áhrif á námsárangur. Möguleiki er á því að áhrif einkenna 

depurðar hafi meiri langtímaáhrif og komi fram seinna á lífsleiðinni eins og Vander Stoep og 

félagar (2002) sýndu fram á. Samkvæmt niðurstöðum þeirra rannsókna eru ungmenni sem 

glíma við depurð ólíklegri en jafnaldrar sínir til að klára námið á tilsettum tíma. 

Rannsakendur velta því fyrir sér hvort möguleg ástæða fyrir því að einungis 

kvíðaeinkennin hafi áhrif á frammistöðu þátttakanda í stærðfræði, er að kvíði hefur áhrif á 

minni og hugræna virkni (Bulbena og Berrios, 1993; Daleiden, 1998). Mögulega krefst 

stærðfræðiprófið meiri utanbókarlærdóms sem hefur áhrif á kvíða nemendanna en 

íslenskukunnáttan reynir meira á hæfni sem barnið hefur aflað sér allt sitt líf.  

Áhættuhegðun hefur áhrif á námsárangur í bæði íslensku og stærðfræði. 

Áhættuhegðun skýrir rúmlega 2% af heildarbreytileika einkunna samræmdaprófsins í báðum 

fögum. Áhrif áhættuhægðunar í 6. bekk hefur því svipað mikil áhrif á frammistöðu í íslensku 

og stærðfræði í 7. bekk. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna 

á þessu sviði, sem hafa fundið tengsl milli námsárangurs og áhættuhegðunar (Wang og 

Fredricks, 2014). Augljóst er að áhættutengd hegðun, eins og að skrópa í skólann og mæta 

ekki í tíma, hefur neikvæð áhrif á námsárangur. Sýnt hefur verið fram á að áhættuhegðun og 
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námsárangur haldast í hendur og hafa áhrif hvort á annað. Þeir sem eru slakir í námi eru 

líklegri til að fara útaf sporinu og taka þátt í áhættuhegðun (Dewey, 1999). Áhættuhegðun 

leiðir til verri samskipta við kennara og foreldra, sem hefur neikvæð áhrif á námsárangur 

(Wang og Fredricks, 2014). 

Styrkleikar og veikleikar rannsóknarinnar 

Í rannsókninni var notast við stórt úrtak og var kynjahlutfallið nokkuð jafnt sem er jákvætt 

þegar yfirfæra á niðurstöður yfir á almennt þýði. Spurningalistarnir sem stuðst var við sýndu 

flestallir fram á ásættanlegan áreiðanleika. Þegar vankantar rannsóknarinnar eru skoðaðir, 

koma nokkur smávægileg atriði upp á yfirborðið. Í fyrsta lagi eru spurningalistarnir sem 

notaðir eru til að mæla hvern þátt heldur stuttir. Fjórar spurningar eru notaðar til að mæla 

kvíðaeinkenni og sex sem ætlað er að mæla einkenni depurðar. Þegar sérhver spurning var 

skoðuð kom í ljós að orðalag nokkurra spurninga er óljós og mögulegt að börn á þessum aldri 

skilji ekki öll þau orð sem notuð eru. Einnig má setja spurningamerki við það að bera saman 

áhættuhegðun ungmenna á þessum aldri, þar sem að ekki er algengt að börn á þessum aldri 

taki þátt í slíkri hegðun. Þess konar hegðun eykst oft eftir kynþroskaskeið. Að auki hefði 

áreiðanleiki listans sem mældi áhættuhegðun mátt vera aðeins hærri. Að lokum var dreifing 

gagnanna jákvætt skekkt sem gæti mögulega haft áhrif á niðurstöður. 

Notagildi niðurstaðna 

Þrátt fyrir að fáeinir vankantar séu á rannsókninni er vel hægt að nýta þessa rannsókn í ýmis 

konar atriði. Þessi rannsókn byggir á stóru úrtaki barna í 6. og 7. bekk á höfuðborgarsvæðinu 

og á Reykjanesi. Því gefur þessi rannsókn okkur ágæta mynd af kvíða- og 

depurðareinkennum og áhættuhegðun hjá 6. og 7. bekkingum í Reykjavík og nærumhverfi. 

Einnig gefur þessi rannsókn okkur betri heildarsýn yfir kynjamun 6. og 7. bekkinga á þessum 

þremur þáttum, ásamt því að skoða áhrif einkenna kvíða, depurðar og áhættuhegðunar í 6. 

bekk á frammistöðu í samræmdu prófunum í 7. bekk. Þessi rannsókn er því ágætis 

byrjunarskref fyrir frekari rannsóknir á þessu sviði. Nauðsynlegt er að framkvæma fleiri 

rannsóknir sem skoða hvað gerist í tilfinningalífi barna rétt fyrir kynþroskaskeiðið og hvernig 

það hefur áhrif á ýmsa þætti í lífi barnanna. 
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