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Útdráttur 

 

 

Hrakandi geðheilsa og aukin vanlíðan unglinga hefur verið áberandi í umfjöllun um líðan og 

hag þessa hóps undanfarin ár. Umræðan hefur verið á þá leið að andleg líðan unglinga í dag sé 

verri en nokkurn tíman áður (Ársæll Arnarsson, 2019). Tilgangur þessa verks og markmið 

höfunda var að skoða þróun í líðan og nærumhverfi unglinga á Íslandi undanfarin tuttugu ár, á 

þann hátt að meta þær breytingar sem hafa átt sér stað út frá markverðum muni milli mælinga. 

Ásamt því að skoða framangreindar breytingar í ljósi þeirra samfélagslegu breytinga og 

þróunar í málefnum barna sem hefur átt sér stað á tímabilinu. Umfjöllun um samfélagslegar 

breytingar voru settar í sögulegt samhengi sögu barnsins og þróun vísindanna í því augnamiði 

að skoða á hvaða hátt aukin þekking og skilningur manna á börnum hefur mótað ríkjandi 

viðhorf og gildi hvers tíma. (Lightfoot, Cole og Cole, 2018). Hugmyndir manna um börn á 

hverjum tíma skilgreina og skilyrða umhverfi þeirra og tilveru á öllum sviðum lífsins. 

(Lightfoot o.fl. 2018). Tilgangur og markmið voru sett fram í eftirfarandi 

rannsóknarspurningum og niðurstöður dregnar saman í samræmi við framsetningu þeirra, þær 

eru svohljóðandi: Hvernig hefur tilvera íslenskra unglinga breyst undanfarin tuttugu ár í ljósi 

samfélagslegra beytinga og þróunar í málefnum barna undanfarin tuttugu ár? Á hvaða hátt 

hefur nærumhverfi íslenskra unglinga breyst undanfarin tuttugu ár? Hefur andleg líðan 

unglinga á Íslandi versnað markvert frá árinu 1997 til ársins 2018 ? 

 Gögn úr niðurstöðum kannana Ungs fólks voru notuð til að kanna svörun unglinga um eigin 

líðan og nærumhverfi, gögn úr skýrslum Rannsóknar og greiningar (2003; 2018). Opinber gögn 

og fræðileg umfjöllun var notuð í umfjöllun og framkvæmd yfirlits á samfélagslegum 

breytingum og aðgerðum innan málaflokks barna. Niðurstöður gefa til kynna að líðan 

ungmenna hefur versnað hlutfallslega, fjöldi þeirra unglinga sem upplifa andlega vanlíðan hefur 

aukist á markverðan hátt. Hinsvegar á sú staðreynd við minnihluta hópsins því má álykta að 

meiri hluti unglinga upplifir ekki slíka vanlíðan reglulega og slíkt ástand er ekki viðvarnandi 

hjá hópnum í heild. Einnig gefa niðurstöður til kynna að meirihluti unglinga hafi búið við góðan 

stuðning í nærumhverfi sínu undanfarin tuttugu ár og hefur sá stuðningur aukist á tímabilinu. 

Samantekt á framþróun í málefnum barna sýnir að stuðningur í fjærumhverfi þeirra og áherlsa 

á velferð þeirra hefur aldrei verið meiri en nú. 
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Lykilhugtök: Líðan og nærumhverfi islenskra unglinga, samfélagslegarbreytingar, þróun í 

málefnum barna, ríkjandi viðhorf og gildi samfélagsins 

Abstract 

Deteriorating mental health and increasing misery among adolescents has been in the 

foreground in discussion concerning health and conditions of the group the recent years. The 

debate has stated that adolescent’s mental health condition has never been as bad as recent 

state (Ársæll Arnarsson, 2019). The purpose of this writing and the authors goal was to study 

the development of mental health and the micro-environment of Icelandic adolescents the last 

twenty years, thereby evaluating the changes that have occurred according to importance of 

effects between measures. Along with studying foregoing changes in the light of societal 

changes and progress in the matters of children in the given period. The scope of societal 

change was placed in the historical context of the history of the child and the development of 

science for the purpose of observing how increased knowledge and understanding of the 

nature of children has shaped the prevailing beliefs and values within the current time. 

(Lightfoot ofl., 2018). The concept of human children at each current time defines and 

conditions their environment and existence in all areas of life. (Lightfoot, o.fl., 2018). The 

purpose and objectives were formulated in the following research questions and findings 

summarized according to their presentation, they are following: How has the existence of 

Icelandic adolescents changed over the past twenty years in the light of societal changes and 

the development of children's issues over the past twenty years? In what ways has the micro-

environment of Icelandic adolescents changed over the past twenty years? Has the mental 

health of Icelandic adolescents deteriorated remarkably from the year 1997 until 2018? 

Data from the results of the surveys Ungt fólk were used to examine the reaction of adolescents 

self-reported status of mental health and microenvironment, data from reports by Rannsókna 

og greining (2003; 2018). Official data and academic coverage were used to construct the 

summary of societal changes and actions within the set of children’s issues. Results indicate 

that adolescent’s mental health has deteriorated proportionally, the number of adolescents 

experiencing mental distress has increased in a markable way. However, on the fact of the 

minority group it can be concluded that the greater part of adolescents does not experience such 

mental distress on a regular basis and such a situation is not abolished by the group as a whole. 

Also, the findings indicate that majority of adolescents have lived with a good support within 

their microenvironment over the past twenty years, and the support has increased during the 



LÍÐAN ÍSLENSKRA UNGLINGA 

 

iii 

period. A summary of progress in children's issues shows that support in their 

macroenvironment and the focus on their welfare has never been greater than now. 

 Keywords: The mental health and microenvironment of Icelandic adolescents, societal 

changes, development in children's issues, prevailing beliefs and values of society 
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Þakkarorð 

Okkur langar að þakka mökum okkar og börnum fyrir þá ómældu þolinmæði og hvatningu 

sem þau hafa sýnt okkur við vinnslu þessa verks. Hlý orð, hrós og hvatning hafa verið okkur 

ómetanlegt veganesti á þessari vegferð. Einnig viljum við þakka leiðbeinanda okkar Kjartani 

Ólafssyni fyrir ómældan stuðning, leiðsögn og samveru í þessu ferli. Framkvæmd þessa verks 

hefði verið ómöguleg án hans, því að hlutverk hans fólst ekki að eingöngu í leiðsögn þessa 

verks heldur markaði hann leiðinna sem kveikti áhuga okkar á aðferðafræði rannsókna og 

megindlegum rannsóknaraðferðum, kennsla hans á námstímanum færði okkur skilning á því 

sem fyrir var okkur því næsta óskiljanlegt. Því má segja að færni okkar og þekking hafi aukist 

á markverðan hátt á þeim tíma sem við höfum stundað nám í sálfræði við Háskólann á 

Akureyri. 
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Velferð barna og unglinga er málefni sem snertir okkur öll hvort sem við lítum til okkar eigin 

barna og ástvina eða til samfélags í heild. Æska og framtíð landsins er fjársjóður þjóðar og 

arfleið þeirra kynslóðar sem nú stendur vörð um velferð hennar. Undanfarin ár hefur umræða 

um hrakandi geðheilsu unglinga aukist ár frá ári (Choi,2018). 

Ómur áhyggja og örvæntingar verður háværari með ári hverju og fræðmenn leggja allt sitt 

kapp í að skilgreina og skilja hvað veldur (Ársæll Arnarsson, 2019). Í ljósi þeirra framþróunar 

og breytinga sem orðið hafa í málefnum barna á öldinni er því spurn hvort að líðan unglinga í 

dag sé ein slæm og umræðan ber henni vitni. Ein hlið þessa raunveruleika er sú að geðheilsa 

unglinga hafi farið hrakandi líkt og umfjöllun bendir til (Ríkisendurskoðun, 2016). Unglingar 

eru svo sannarlega að glíma við sálrænan vanda í dag, en er þróunin eins slæm og raun ber 

vitni, líður unglingum í dag verr en nokkru sinni áður ? (Ársæll Arnarsson, 2019). Önnur 

möguleg hlið þessa raunveruleika er sú að vandi sem mögulega var þegar til staðar er orðin 

áþreifanlegri vegna margþætta breytinga sem hafa gert okkur kleift að mæla hann og 

aðgerðabinda með framþróun vísinda undanfarin ár (Choi, 2018).  

Fram að tuttugustu og fyrstu öldinni var einblýnt á eðli þroska og sálmeina barna, með 

tilkomu hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði við lok tuttugualdra hafa fræðimenn keppst við að 

aðgerðabinda hugtök líkt og hamingju, velferð og velmegun. Sú iðja hefur breytt viðmiðum 

okkar og hugmyndum um velmegun (Choi, 2018). Velmegun þeirra barna sem nú alast upp 

felst í hámörkun hæfileika þeirra, döfnun og velsæld á öllum sviðum lífsins. Mögulega hafa 

breytt gildi og viðhorf samfélagsins til barna og unglinga orðið til þess að sjónum 

er frekar beint að líðan þeirra og velsæld (Lightfoot o.fl., 2018). Líðan og hagir unglinga taka 

mið af umhverfi þeirra í tíma og rúmi, viðhorf og væntingar hvers tíma móta ríkjandi  

hugmyndir og viðhorf líðandi stundar (Lightfoot ofl., 2018). Þegar að við skoðum þróun á 

líðan unglinga er nauðsynlegt að skoða hana í samhengi við ríkjandi viðhorf og áhrif þeirra á 

skynjun okkar á líðan þeirra. Fyrir þær sakir að mögulega fer líðan barna og unglinga ekki 

hrakandi heldur eru það breytt gildi okkar og viðmið sem hafa dregið vandann upp á 

yfirborðið og aukið vægi hans í huga okkar (Choi, 2018). Því er spurn hvort að unglingar 

liðinna tíma hafi þjáðst í þögn og skort þekkingu og orðaforða til að ávarpa vandann sem þá 

þegar var til staðar. Markmið höfunda er að skoða á hvaða hátt líðan unglinga hefur þróast í 

samhengi við þróun í málefnum þeirra og samfélagslegar breytingar á Íslandi. 
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Saga barnsins  

Hugtakið barn og barnæska hefur tekið á sig ýmsar myndir í tímans rás, í samfélagi 

nútímans er merking og skilgreining hugtakanna frábrugðin fyrri tímum. Hugmyndir manna 

um merkingu hugtaka og fyrirbæra fylgja ríkjandi hugmyndum og gildum hvers tíma 

(Lightfoot ofl., 2018). Ríkjandi hugmyndir og gildi um eðli barna og þroska á hverjum tíma 

móta tilvist þeirra á allan hátt, allt frá því hvaða kröfur eru gerðar til færni og getu þeirra til 

þess hvernig daglegu lífi þeirra er háttað (Apple, 2006; Lightfoot ofl., 2018). 

Þróun sögu barnsins og ríkjandi hugmyndir um börn og barnæsku í gegnum aldirnar 

má finna í ýmsum ritum, bókum, barnaverndarlögum, leikföngum og öðrum búnaði er ætlaður 

er til leiks eða umönnunar þeirra. (Hanawalt og Kobialka, 2000). Til að fanga og skynja 

velferð og velsæld nútíma barnsins er gagnlegt að líta yfir vegferð þeirra sem á undan gengu 

og klifu fjall velferðar við hin ýmsu skilyrði nútíma barninu til sigurs.  

 

Hinar myrku miðaldir og fæðing hins synduga barns 

Saga barnsins nær allt til miðalda, sagnfræðingar hafa leitað vísbendinga um 

hugmyndir manna þessa tíma í málverkum og list en skráning upplýsinga í rit var takmörkuð 

og því fáum blöðum að fletta (Hanawalt og Kobialka, 2000). Sagan segir að fyrir 16. öld hafi 

skilningur manna á bernsku verið mjög takmarkaður. Menn litu svo á að eftir að fumbernsku 

lauk væru börn einungis smættuð mynd fullorðinna (Ariès, 1965; Lightfoot ofl., 2018). 

Heimildir sýna að börn allt niður í þriggja ára gömul önnuðust nýbura og börn sér yngri, þau 

voru álitin fær um að sjá um sig sjálf og voru jafna skil eftir ein og látin sinna börnum og búi. 

(Ariès, 1965; Hanawalt og Kobialka, 2000; Lightfoot ofl., 2018). Þessi hugmynd um að börn 

væru einungis litlar útgáfur fullorðinna lifði í hundruði ára (Hanawalt og Kobialka, 2000).  

Vendipunktur varð í sögu vestrænna hugmynda á 16. öld með tilkomu trúarhreyfingu 

mótmælendatrú sem leiddu til siðaskipta, hreyfingin dreifðist um Evrópu og hugmyndafræði 

þeirra skaut rótum (Hanawalt og Kobialka, 2000; Lightfoot ofl.,  2018). Hugmynd þeirra um 

hið synduga barn grundvallaðist á þeirri trú að öll börn voru fædd í synd og þyrftu aðgát og 

leiðsögn fullorðna til að þroskast upp úr syndinni (Hanawalt og Kobialka, 2000).  

Umönnun og raunveruleiki barna grundvallaðist á hugmyndum þessa tíma, í 

leiðbeiningum til mæðra á 19 öld má finna leiðbeiningar þar sem mæður eru hvattar til að 

heyja stríð á hendur barna sinna (Hanawalt og Kobialka, 2000; Lightfoot ofl.,  2018). 

Markmið mæðra var að inræta börnum sínum siðgæði og hefta hvatir syndarinnar. Mæður 
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voru hvattar til að nýta sér líkamlegar refsingar og fjötra til að hemja hið slæma innræti barna 

sinna. Raunveruleiki barna var harður, skortur á umönnun og aðgát miðalda og harðræði í 

uppeldi hins synduga barns leiddu til þess að barnadauði var gríðarlegur fram á 19 öld 

(Hanawalt og Kobialka, 2000; Lightfoot ofl., 2018). 

Viðhorf og gildi hvers tíma skilgreina ríkjandi hugmyndir um það hvað er börnum 

fyrir bestu, hvað er ásættanlegt og óásættnalegt og á hvaða hátt fullorðnu fólki ber að annast 

þau og umgangast (Lightfoot ofl., 2018). Áhrif þessa má berlega sjá í kaflanum hér að ofan. 

Þar sem að börn 16. aldar ólust upp við skort á umönnun og alúð skilgreindist veruleiki hins 

synduga barns af harðræði og ofbeldi. Orsök aðstæðna þeirra er ekki að finna í einbeittum 

vilja foreldrar þessa tíma að kvelja, vanrækja eða skaða börn sín heldur ríkjandi hugmyndir 

innrættu þeim þá hugsjón að tjóðra börn sín í vöggu og berja úr þeim syndina væri þeim fyrir 

bestu (Lightfoot ofl., 2018). Sagan hefur að geyma ótal mörg dæmi sem endurspegla þessa 

fyrirbæri. 

 

Iðnbyltingin og upprisa barnæskunnar 

Iðnbyltingin breytti aðstæðum barna og uppbygging samfélagsins. Menntun barna og 

breytt viðhorf til vinnu þeirra leiddu af sér víðtækar breytingar (Stearns, 2010). Ein af þeim 

breytingum sem fylgdu í kjölfar iðnbyltingarinnar var minnkun í fæðingatíðni sem leiddi til 

þess að tíðni barnadauða hríðféll. Þessi þróun varð til þess að samband foreldra og barna tók á 

sig aðra mynd og eining fjölskyldunnar tók stakkaskiptum (Stearns, 2010). Lífsskilyrði barna 

og tilvera kúventist á þessum tímapunkti í sögunni. Menntun stúlkna og upplýsing dró enn 

frekar úr barnadauða, aukin þekking mæðra leiddi af sér breytingu í viðhorfi þeirra um gildi 

þess að skapa börnum sínum góð uppvaxtarskilyrði og hlúa að þroska þeirra (Stearns, 2010). 

Á síðari hluta 19 aldar var iðnbyltingin vel á veg komin um allan heim og börn og 

barnæska höfðu öðlast mun meiri athygli foreldra, kennara og vísindamanna.  

Velferð barna fór að vera hugðarefni og vægi hennar jókst þvi á sem leið á öldina, 

börn urðu sýnilegri í samfélagslegu umhverfi og heimi vísindanna (Stearns, 2010). 

 

Hið „eðlilega“ barn og fæðing „ Vandræðaunglingsins“ og „Dekurrófunnar“ 

Tuttuguasta öldin einkenndist að umbreytingum, framþróun og algjörri umbyltingu 

mannlegrar tilvistar 

Áhugi vísindanna á börnum og þroska sem rannsóknarefni jókst þegar á leið á öldina. 

Fræðimenn kepptust við varpa ljósi á eðli og þroska barna, með auknum skilningi og 
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þekkingu beytust viðhorf og gildi samfélagsins til barna (Lightfoot ofl., 2018). Tilvera þeirra 

og tilvist tók enn á ný stakka skiptum, réttindi og þarfir þeirra urðu mun skilgreindari en áður, 

þau vógu þyngra en áður í hugum fólks og samfélög fóru að taka mið að þörfum þeirra 

(Stearns, 2010). Leikvellir risu, framleiðsla leikfanga og annars búnaðar börnum og umönnum 

þeirra til handa jókst gríðalega að umfangi (Stearns, 2010). Viðkvæmni og sérstaða 

barnæskunnar varð mönnum ljósari og breytti viðhorfum til uppeldis og hlutverki þeirra sem 

komu að umönunn og menntun barna (Stearns, 2010).  

Framþróun í tækni á sjötta og sjöunda áratugnum breytti mannlegri tilveru með auknu 

flæði upplýsinga og þekkingar. Síðari hluti aldarinnar einkenndist af aukinni áherslu á réttindi 

barna og velferð, grundvallar mannréttindi barna voru staðfest með  Barnasáttmála 

Sameinuðu Þjóðanna árið 1989 (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Á áttunda áratugnum risu upp ýmiss samtök sem höfðu það markmið að standa vörð 

um velferð og réttindi barna (Lightfoot ofl., 2018). Í sögunni er 20 öldin oft kölluð „Öld 

barnsins“, vissulega einkenndist þetta tímabil af aukinni meðvitund um sérstöðu, velferð og 

réttindi barna en sú hugmynd átti þó eftir að skila sér inn í meðvitund manna (Stearns, 2010). 

Vísindin höfðu einbeitt sér að skilgeiningum á grunnvirkni og grunnþörfum barna í því 

augnamiði að örvun og umönnun þeirra skilaði „viðunandi“ þroska og framþróun (Lightfoot 

ofl., 2018).  

Takmarkaðar upplýsingar voru um sálræna þætti og áhersla á líðan var takmörkuð. 

Hugmyndafræði uppeldis einkenndist af aga og völdum þeirra fullorðnu, almennt viðhorf 

einkenndist af þeirri hugmynd að börn á grunnskólaaldri væru fær um að sjá um sig sjálf, börn 

ráðstöfuðu tíma sínum að mestu sjálf innan ramma þeirra reglna sem foreldrar settu þeim 

(Lightfoot ofl., 2018). Hlutverk foreldra var almennt að sjá börnum sínum fyrir farborða og 

kom þeim til manns. Krafa um menntun og velgegni í námi skilgeindist að mestu út frá 

gildum hverrar fjölskyldu. Líðan barna og unglinga í sjálfum sér var ekki hugðarefni í sjálfum 

sér (Lightfoot ofl., 2018). Skilningur á sálrænum þörfum barna og unglinga var takmarkaður, 

þau börn sem sýndu frávik í hegðun voru jafnan stimpluð sem óalandi og óferjandi. 

Skilgreingingar voru einfaldar og viðhorf einkenndust af svart hvítum hugsunar hætti 

(Stearns, 2010). Viðmið „eðlilegs“ þroska og getu, hegðunar og atferlis barna sem að 

kenningarsmiðir 20. aldarinnar  lögðu til voru einsleit og óhagganleg í hugum fólks (Lightfoot 

ofl.,  2018). 

 Hið „fullkomna barn“ við lok aldarinnar var hið þægilega, stillta og prúða barn sem 

lítið fór fyrir og lítið þurfti að “eiga” við og sinna. Uppeldi einkenndist af aga og 
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valdayfirráðum þeirra fullorðnu (Stearns, 2010). Gott uppeldi skilgeindist af því hve vel agað 

barnið væri og þekkti stöðu sína ganvart þeim fullorðnu. Ein helsta synd barna við lok 20. 

aldar var að sýna sér eldra fólki vanvirðirðingu á einhvern hátt. Frelsi barna var mikið og 

eftirlit þeirra var takmarkað. Hugmyndir manna um „óæskilega“ hegðun og hvernig „bæri“ að 

meðhöndla slíkt báru merki vanþekkingar (Stearns, 2010). Hugmyndir og trú manna voru á þá 

leið að það að taka börn upp og hugga þegar þau sýndu af sér „óæskilega“ hegðun á borð við 

grát eða org leiddi til þess að þau yrðu dekurrófur (e. the spoiled kids), sem kröfðust athygli 

og umönnunar umfram eitthvað sem eðlilegt þótti (Stearns, 2010). Álitið var að í raun væri að 

eiga sér stað eftirspurn umfram þörf og flokkaðist slíkt sem frekja og tilættlunarsemi.  

Þekking á sérstöðu unglingsáranna var takmörkuð og almennt viðhorf gagnvart 

unglingum einkenndist af vanþóknun í þeirra garð. Unglingar voru taldir sjálfum sér og 

umhverfi sínu hættulegir, uppreisnargjarnir, hvatvísir og til alls líklegir (Stearns, 2010). 

Unglingavandamál var samfélagslegt mein sem reynt var að leysa og varð kveikjan að 

æskulýðsrannsóknum á Íslandi sem fram komu á síðari hluta aldarinnar 

(Menntamálaráðuneytið, 2003).  

Þrátt fyrir aukna áherslu á réttindi barna og tilkomu Baransáttmálans á síðari hluta 

aldarinnar hafði sú hugmynd ekki náð inn í þjóðarvitundina og haft teljandi áhrif á ríkjandi 

viðhorf og hugmyndir. Vanþekking á andlegri líðan, afleiðingum vanrækslu á 

tilfinningalegum þörfum og sérstöðu barna og unglinga settu mark sitt á æsku margra barna 

sem ólust upp á síðari hluta aldarinnar. Tilvera þeirra einkenndist engu síður af frelsi og 

nægtum í afþreyingu á allt annan hátt en æska fyrri tíma, en skortur á alúð og nærgætni setti 

svip á tilvist barna þessa tíma (Lightfoot ofl., 2018; Stearns, 2010) 

 

Hin blómstrandi börn velmegunar og velsældar nútímasamfélagsins 

Hugmyndir manna um börn, sérstöðu þeirra og mikilvægi velferðar þeirra hefur tekið 

stakkaskiptum á þeirri öld sem nú ríkir. Þau börn sem hafa fæðst á þessari öld lifa í allt öðrum 

veruleika og við allt önnur skilyrði en foreldrar þeirra sem fæddust á síðari hluta seinustu 

aldar (Stearns, 2010). 

 Framþróun vísindanna og tilkoma tækninnar hafa leitt til aukinnar þekkingar og 

meðvitundar um sérstöðu og viðkvæmni barna og unglinga (Stearns, 2010). Aukin skilningur 

á hegðun, sálrænum og tilfinningalegum þroska barna og unglinga hafa aukið skilning manna 

á eðli og afleiðingum ofbeldis og vanrækslu (Stearns, 2010). Skilningur á tilurð og eðli 

sálrænna þátta og birtingarmyndum þeirra hefur fleytt fram samfara aukinni umræðu um 
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geðheilbrigði og mikilvægi andlegrar heilsu hefur leitt af sér almenna viðhorfsbeytingu 

(Stearns, 2010).  

Í dag hefur andleg líðan og velmegun barna og unglinga verið skoðuð niður í 

smættaðar einingar kvíða, hamingju og seiglu. Samfélagið í dag er sniðið að þörfum barna og 

barnafjölskyldna, það að eiga barn eru forréttindi (Stearns, 2010). Velferð og velmegun barna 

er grundvöllur alls í nútímasamfélagi, réttindi þeirra hafa verð bundin í lög og aðilar sem 

koma að umönunn þeirra eru bundnir þvi að gæta að réttar þeirra og velferð hvívetna 

(Umboðsmaður barna, e.d.).  

Við höfum farið frá því að einblína á afkomu barna og grunnþörfum þeirra til þess að reyna 

að hámarka lífánægju þeirra og velsæld (Stearns, 2010).  

Í nútímasamfélagi felur uppeldi í sér þá kröfu á hendur foreldra að þau uppfylli þarfir og 

væntingar barna sinna af því leyti að þau njóti velmegunar og velsældar á öllum sviðum 

lífsins (Stearns, 2010). Staða barna hefur kúvenst frá lokum seinustu aldar þar sem að börn 

voru lægra settari en hinir fullorðnu og höfðu hvorki rétt né frelsi til skoðanna og tjáningar. Í 

nútímasamfélagi er velferð og þarfir barna í forgrunni, þau hafa rétt til skoðanna og þátttöku í 

samfélaginu. Þau hafa öðlast rödd, orð þeirra hafa gildi og vægi í mótun samfélagsins og 

málefnum er snerta hagi þeirra, þessi réttindi og rödd var börnum fyrri alda með öllu ókunn 

(Stearns, 2010; Umboðsmaður barna, e.d.). 

 

Framlag vísinda til sögu barnsins 

Fæðing hins blómstrandi barns nútímans hefði ekki verið mögulega án framlags 

vísindanna. Með aukinni þekkingu, skilningi og upplýsingum á öllum stigum samfélagsins 

allt frá vísindunum sjálfum, kerfa samfélagsins og menntastofnanna til einstaklingsins og allt 

þar á milli varð umbyltinguna mögulega, hver hlekkur keðjunar lagði sitt að mörkum til 

framþróunar mannlegrar tilvistar (Lightfoot ofl., 2018). Vísindin eru frumhreyfill framþróunar 

mannsins, líkt og fram kemur hér að ofan hafa vísindinn umbylt tilvist barna og upplifun 

heimsins á börnum, hver umbylting ríkjandi viðhorfa og gilda á rætur sínar að rekja í heimi 

vísindanna (Lightfoot ofl., 2018). 

 

Neistinn sem kveikti eldinn 

Upphaf þróunarinnar má rekja til loka 19. aldar þegar að Charles Darwin gaf út 

tímamótarit sitt Uppruni Tegundanna (e. The Origin of Species) ritið setti heim vísindanna á 

hvolf. Upprisa barnsins og fæðing bernskunar kom til vegna þess neista sem Darwin kveikti 
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árið 1859. (Lightfoot ofl., 2018). Kenning hans varpaði ljósi á mikilvægi samspils manns og 

umhverfis í þróunarsögunni, í kjölfarið kviknaði sú hugmynd fræðimanna að þróun mannsins 

sem einingu, væri mögulega háð samskonar skilyrðum að umhverfi barna hefði áhrif á mótun 

þeirra (Lightfoot ofl., 2018). Nokkru seinna árið 1879 var fyrsta rannsóknarstofan í sálfræði 

stofnuð af Wilhelm Wundt, þessi tímamót eru jafna kennd við fæðingu sálfræðinnar sem 

vísindagreinar (Airenti, 2019). Lærisveinn Wundt, James Baldwin fékk áhuga á þroska barna 

í kjölfar fæðingu dóttur sinnar. Þessi ný tilkomni áhugi Baldwin varð kveikjan að riti hans 

Samfélags og Siðfræðileg túlkun á sálrænum þroska; Rannsókn í Félagssálfræði (e. Social 

and Ethical Interpretations of Mental Development: A Study in Social Psychology) sem hann 

gaf út árið 1899 (Airenti, 2019; Baldwin, J. M., 1899). Þar setti hann fyrstu manna fram 

hugmyndina um þroska líkt og hann er skilgreindur í dag (Airenti, 2019). Hann setti fram 

þroska sem fyrirbæri sem á sér stað í samspili einstaklingsins og umhverfisins og tengir þessi 

tvö fyrirbæri saman, hugmynd hans varð táknræn fyrir þroskakenningar 20. aldar (Airenti, 

2019). Darwin kveikti því neistann, Wundt og Baldwin lögðu grunninn af því sem koma 

skyldi. Mikilvægasta framlag þeirra félaga Wundt og Baldwin voru aðferðir þeirra og viðhorf 

til sálfræðinnar sem vísindageinar (Airenti, 2019). 

 

Kenningarsmiðir 20 aldar, þeir sem ruddu veginn 

Það var þó ekki fyrr en nokkrum áratugum síðar sem að hugmyndir Baldwins urðu 

Jean Piaget innblástur sem að vísindi þroska mannsins vöktu athygli fræðimanna (Airenti, 

2019). 

Pigaet er oftan nefndur faðir þroska vísindanna en kenningar hans mörkuðu tímamót 

og breyttu sýn heimsins á eðli og hugsun barna (Airenti, 2019). Hann kom fyrstur fram með 

þá kenningu að hugsun barna væri frábrugðin hugsun fullorðinna (Airenti, 2019). 

Áhugi fræðimanna kviknaði á vísindum þroska sem sértæku sviði innan vísindanna 

snemma á 20.öld, með kenningum Baldwin og Piaget var búið að marka kjarna þeirra 

hugmyndafræði sem félagsvísindin grundvallast á, samspil einstaklingsins og umhverfis. 

(Slater og Bremner, 2017). Þeir kenningasmiðir sem hafa lagt grundvöllin að þeirri þekkingu 

sem nú er til staðar eru margir, þrátt fyrir ýmsa vankanta á kenningum fyrri tíma hafa þær 

markað leiðina og opnaðu augu vísindanna fyrir ýmsum hliðum þroska og vaxtar barna. 

(Kretschmer, 2007). Segja má að frumkvöðlar 20 aldarinnar hafi opnaði augu vísindanna fyrir 

því að þroski mannsins sé flókið og marvíða fyrirbæri, vísindamenn þessa tíma lögðu til 

grunnskilning á eðli og ferli þroska. Þeir lögðu til það orsakasamhengi sem rammar þetta ferli 



LÍÐAN ÍSLENSKRA UNGLINGA 

 

8 

inn, einstaklingur til móts við umhverfi sitt í víðum skilningi. Hvaða hugmynda- og/eða 

aðferðafræði sem vísindamenn beita í athugun sínum þá grundvallast starf þeirra á skoðun 

þessa tveggja fyrirbæra á einn eða annan hátt (Slater og Bremner, 2017). Aukin áhersla og 

framþróun í beitingu vísindalegra aðferða í rannsóknum og athugunum hefur veitt vísindum 

það gildi og virðingarsess sem þau njóta í dag (Slater og Bremner, 2017).  

 

Viðfangsefni nútímavísinda, hámörkun hins blómstrandi barns 

Vegna meðvitundar um mikilvægi þroska í barnæsku á lífshlaup einstaklingsins og 

aukinni þekkingu á mikilvægi framþróunar þroska og aðbúnaðar í æsku hefur þroski barna 

skapað sér sess innan vísindanna og er í dag eitt af helstu viðfangsefnum ýmissa fræðasviða 

s.s sálfræði, félagsfræði og menntunarfræði (Slater og Bremner, 2017). 

Barnasálfræði er í dag sú grein sálfræðinnar sem hefur verið hvað mest rannsökuð 

undanfarin ár. Aðferðafræði meginlegra rannsókna leiddi til þáttaskila innan sálfræðinnar 

þegar að útgáfa DSM flokkunar- og greiningar handbók Bandaríksu Sálfræðisamtakanna 

(American Psychiatric Association, 2013) varð að veruleika (King, 2010). Þriðja útgáfa DSM 

(DSM III) markaði þáttaskil innan barna- og þroska sálfæði (King, 2010). Í þeirri útgáfu var í 

fyrsta sinn lagðar fram sértækar leiðbeiningar á greiningum raskana í æsku (King,2010). Árið 

1999 varð klínísk barnasálfræði sérstætt svið sem 53. deild Bandarísku Sálfræðisamtakanna 

(Erickson, e.d). 

 Í dag er það viðurkennd vitneskja almennt og innan fræðanna að sálfræði barna er 

einstakt og flókið, margvíða fyrirbæri (Slater og Bremner, 2017). Aukin þekking á eðli og 

framþróun þroska barna á víðferman þátt gerði vísindum mögulegt að setja fram viðmið um 

ýmis frávik og skilgeina hefbundna framvindu þroska og með þeim hætti setja fram viðmið 

sem auðvelduðu fagfólki og þeim sem komu að umönnun og umsjón barna að merkja frávik 

sem mögulega krefjast inngripa (Slater og Bremner, 2017). Í fyrstu var sjónum helst beint að 

frávikum og sálfræðin fólst að mestu í rannsókn og meðferð sálræns vanda (Slater og 

Bremner, 2017). Árið 1999 kom hugmyndafræði jákvæðrar sálfræði fram á sjónarsviðið og 

lagði fram annars konar hugmyndafræði og nálgun innan vísindanna (Lightfoot ofl., 2018; 

Slater og Bremner, 2017). 

Með tilkomu jákvæðrar sálfræði færðist þungamiðja vísinda frá því takmarki að 

einblína á frávik í hegðun og þroska til þess að skoða og rannsaka velmegun og döfnun barna 

og unglinga (Slater og Bremner, 2017).  
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Tuttugasta og fyrsta öldin í heimi vísindanna hefur falið í sér aukna áherslu á 

skilgreiningu, aðgerða- og magnbindingu hugsmíða á borð við hamingju, velmegun og 

vellíðan (Slater og Bremner, 2017). Lögð hefur verið áhersla á það að bera kennsl á einkenni 

þessa hugsmíða, hvað það er sem gerir okkur hamingjusöm, hvað er hamingja osfrv. 

(Emerson, Guhn og Gadermann, 2017).  

Í kjölfarið hafa vísindi þroska og barna á sama hátt snúið frá áherslum á rannsóknum á 

tíðni og umfangi sálræns vanda og raskanna í sjálfum sér og einblýnt í auknum mæli á hvaða 

þættir skilgreina hina góðu líðan og velmegun og á hvaða hátt getur styrking þeirra þátta 

dregið úr líkum og tíðni frávika og raskanna (Kretschmer, 2007).  

Rannsóknir hafa leitt af sér aukna meðvitund um sérstöðu og viðkvæmni barna og 

ungmenna (Lightfoot ofl., 2018). Í dag er áhersla lögð á snemmtæka íhlutun og geiningu 

frávika í því augnamiði að lágmarka skaða eða afleiðingar sem forvörn gegn vanda líkt og 

þunglyndi, lágu sjálfsmati og sjálfsvirðingu  og skertrar frammistöðu í skóla (Kretschmer, 

2007).  Áhersla vísindanna á velmegun og hámörkun hæfileika einstaklingsins og mikilvægi 

þess að ná utan um vanda barna og unglinga snemma í þróun til að lágmarka takmörkun 

döfnunar hefur leitt til aukinnar þverfaglegrara vinnu innan vísindanna (Kretschmer, 2007).  

Tæknin hefur gert það kleift að rannsaka áður ómælanlegar hugsmíðar og greina 

smættaðar einningar þeirra sem fyrir voru (Kretschmer, 2007). Samlegð allra þessarar 

framþróunar á 21. öldinni hefur skilað gríðarlegri þekkingu á skömmum tíma. Í dag felur 

þekkingin á eðli barna og þroska þeirra ekki aðeins í sér skilgeiningu á ferli þroska þeirra og 

þörfum (Kretschmer, 2007).  

Mannlegir þættir hafa verið rannsakaðir og skilgreindir niður í hinar smæstu einingar 

eiginleika. Mikilvægi og framlag vísindanna til mannlegrar tilvistar hefur farið frá því að 

leggja til verkfæri til geiningar á frávikum og meðferð þegar að eitthvað bjátar á til þess að 

skilgreina og leggja til hugmyndafræði og aðferðir sem stuðla að velmegun og hámarks 

nýtingu mannlegra eiginleika og hæfni á öllum sviðum lífsins (Kretschmer, 2007).  

Tilvist sálmeina í dag er óviðunandi ástand sem nauðsynlegt er ekki einungis að veita 

meðferð og koma aftur á eðlilegu ástandi heldur er áherslan í dag á stöðuga aukningu og 

hámörkun velmegunar á öllum sviðum lífsins (Kretschmer, 2007). Aðalmarkmið vísinda og 

fræða er að skoða og rannsaka alla þessa þætti sem saman stuðla að og innbyrðis leggja til 

þroska barna og skilgreina hver þau eru, nýta þessar upplýsingar til þess að stuðla að bættu 

uppeldi, menntun, barnavernd, sálrænni meðferð ásamt öðrum sviðum sem einblína á 

hagsmuni og velferð barna (Kretschmer, 2007).  
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Því má segja að í dag er tilgangur vísindanna að stuðla að aukinni þekkingu á 

möguleikum barna með það að augnamiði að veita þeim sem að umönnun og málefnum þeirra 

koma leiðarvísir að hámörkun hins blómastrandi barns nútímans (Kretschmer, 2007).  

 

Æskulýðsrannsóknir 

Ein af þeim rannsóknaraðferðum sem mikið hefur verið beitt undanfarna áratugi við 

rannsókn á líðan unglinga eru spurningalistakannanir sem lagðar eru fyrir unglingana sjálfa. 

Slíkar kannanir eru jafnan kallaðar æskulýðsrannsóknir (e.youth studies). Samkvæmt 

skilgreiningu hugtaksins, 

 „felur æskulýðsrannsókn í sér rannsókn sem fjallar um æskulýðsmál, viðhorf, hegðun 

og samfélag ungs fólks“(Æskulýðsrannsóknir, e.d) 

Líkt og nafnið bendir til fjalla slíkar rannsóknir um æsku, hugtakið æska vísar jafna til 

barna en það tímabil sem fellur undir skilgreinginguna hverju sinni er misjafnt. Æska á jafnan 

við um börn og unglinga á grunnskóla aldri og barnæska vísar jafnan til barna frá fæðingu og 

fram að grunnskóla aldri, ekki verður farið nánari skilgreiningu þess hér (Æska, e.d). 

Æskulýðsrannsóknir vísa jafnan til barna á grunnskólaaldri, hér á landi hafa slíkar rannsóknir 

jafnan náð til barna á aldrinum 10 ára til 16 ára, nemendur í 5 – 10. bekk grunnskóla (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

 

Saga æskulýðsrannsókna á Íslandi 

Æskulýðsrannsóknir verið framkvæmdar hér á landi síðan 1970, 

Menntamálaráðuneytið hefur gefið út tvö yfirlit yfir rannsóknir og annað fræðastarf innan 

málaflokks barna (Menntamálaráðuneytið, 2003). Árið 1991 var gefin út bæklingurinn 

Athuganir á íslenskum unglingum 1970 – 1990 og árið 2003 gáf ráðuneytið út heimildarritið , 

Íslenskar unglingarannsóknir 1991- 2002.  Þegar að rýnt er í fyrr greind rit kemur berlega í 

ljós að umfang fræðilegra athuguna innan málaflokkaflokksins jókst töluvert milli þeirra 

tímabila sem að umrædd rit fjalla um (Menntamálaráðuneytið, 2003). 

Mörkuð voru tímamót í framkvæmd rannsókna á líðan barna og ungmenna árið 1992, 

þegar að rannsóknin Ungt Fólk hóf göngu sína hér á landi, hún var fyrsta 

heildstæða rannsóknin á líðan og högum ungs fólks hér á landi (Hrefna Pálsdóttir o.fl. 2018; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Nánar verður fjallað um eðli og umfang 

rannsóknarinnar síðar í umfölluninni en hluti af niðurstöðum kannana sem framkvæmdar voru 

á tímabilinu 1997 til 2018 voru nýttar við vinnslu þessa verks.  



LÍÐAN ÍSLENSKRA UNGLINGA 

 

11 

Undanfarin ár hafa æskulýðsrannsóknir hérlendis verið að mestu framkvæmdar af 

einkaaðilum, með tilkomu fyrirtækja sem sérhæfa sig í framkvæmd og úrvinnslu slíkra 

kannana hefur tíðni og umfang rannsókna aukist til muna og skilað aukinni þekkingu á stöðu 

barna og unglinga á Íslandi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Árið 2006 jókst enn í flóru rannsókna þegar að Ísland hóf þátttöku sína í fjölþjóðlegri 

rannsókn, HBSC (Health Behaviours in School-aged Children) rannsóknin er studd af 

Alþjóðaheilbrigðisstofnunni (WHO), rannsóknin er framkvæmd á fjögurra ára fresti (Inchley, 

o.fl., 2016). 

 

Rannsóknarefni líðandi stundar, áhrif „tíðarandans“ á áherlsur rannsókna  

Áhugavert er að sjá á hvaða hátt málefni líðandi stundar hafa sett mark sitt 

á rannsóknarstarf og áherslur hverju sinni (Menntamálaráðuneytið, 2003). Skilgreining á 

mikilvægi rannsóknarefnis er háð gildismati og skilgreiningum samfélagsins á því hvað telst 

vandi og eða velmegun barna og unglinga hvers tíma (Lightfoot ofl., 2018).  

Sem dæmi um birtingarmyndir þessa fyrirbæris er rótleysi og stefnulaust „hangs“ 

ungmenna sjöunda og áttundaáratugarins, drykkja og reykingar ungmenna níundaáratugarins 

og tölvuleikja og sjónvarpsgláps ungmenna tuttugustu aldarinnar (Menntamálaráðuneytið, 

2003). Á hverjum tíma var beint sjónum að því að skilja hegðun unglinga og leysa vandann, 

„Unglingavandamál“ var tíðrætt hugtak fyrri tíma. Við getum merkt sömu þróun í 

rannsóknum dagsins í dag þar sem að sjónum er beint að „vanda“ nútímans s.s 

samfélagsmiðlanotkun og umfangi skjátíma. Það liggur í hlutarins eðli að æskulýðsrannsóknir 

þróist samfara samfélagslegum breytingum (Lightfoot ofl.,2018). Þegar að við veltum fyrir 

okkur líðan ungmenna og á hvaða hátt sú breyta hefur verið mæld og birtist í slíkum 

rannsóknum má sjá að í rannsóknum fyrri tíma var líðan ungmenna yfirleitt mæld í samhengi 

við stöðu þeirra gagnvart þeim vanda sem sjónum var beint að hverju sinni, þau börn sem 

drukku eða reyktu voru vansæl og þau sem stunduðu „æskilega“ hegðun voru velsæl (Álfgeir 

Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Lightfoot ofl., 2018) 

 Á níunda áratugnum má sjá fjölgun í spurningum slíkra kannana sem hafa beina vísun 

í líðan líkt og mat á andlegri líðan, hamingju osfrv. Vægi spurninga er varða andlega og 

sálræna þætti jókst í byrjun 21. aldar og hefur aukist til muna undanfarin ár (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006; Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón 

Sigfússon, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, 2012; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018; 

Hrefna Pálsdóttir, Jón Sigfússon, Ingibjörg Eva Þórisdóttir, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 
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Álfgeir Logi Kristjánsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2014; Margrét Lilja Guðmundsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2009; Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl. 2016). 

 

Markmið og mikilvægi æskulýðsrannsókna 

Markmið æskulýðsrannsókna er að afla upplýsinga um líðan og hagi barna og 

unglinga á hverjum tíma í víðu samhengi (Eriksson, Arnarsson, Damsgaard, Potrebny, 

Suominen, Torsheim og Due, 2019). Leitast er við að fá upplýsingar um viðhorf, lífshætti, 

líðan og upplifun þessa hóps á eigin veruleika. 

 Slíkar upplýsingar eru hverju samfélagi ómetanlegar og gefa raunhæfari mynd af 

stöðu hópsins en rannsóknar aðferðir sem fela í sér athugun áhorfanda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Gögn slíkra rannsókna veita upplýsingar um tíðni, eðli og 

umfang þeirra viðfangsefna sem börn og unglingar eiga við á hverjum tíma. Tilgangur þeirra 

er að greina og koma til móts við þarfir barna og unglinga á hverjum tíma (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Með slíkum upplýsingum er mögulegt að móta og 

endurmeta stefnur og aðgerðir innan málaflokks barna og unglinga með þarfir þeirra að 

leiðarljósi. Einnig gefa síkar rannsóknir færi á stöðumati innan málaflokksins á hverjum tíma, 

er vandi eða þörf til staðar sem ekki er verið að mæta eða er mettun innan ákveðna sviða 

málaflokksins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Mat á gæðum og árangri ýmissa 

úrræða og framkvæmda innan málaflokks barna er grundvöllur skilvirkrar og áránguríkrar 

stefnumótunar (Eriksson o.fl., 2019). 

 Slíkar rannsóknir eru notaðar í ýmsum tilgangi bæði til upplýsingar um hópinn í heild 

og einstaklingana innan hans. Með því að spyrja ungmennin sjálf og fá þeirra upplifun og 

sjónarhorn fæst raunverulegri mynd af stöðu þeirra og innsýn inn í samfélag þeirra Eriksson 

o.fl., 2019).  

Æskulýðsrannsóknir eru grundvöllur bætts hag barna og ungmenna landsins, með 

framlagi þeirra til þekkingar eykst skilningur á raunveruleika þeirra og viðfangsefnum 

hvers tíma. Með framkvæmd slíkra rannsókna er mögulegt að skoða á hvaða hátt málefni 

barna hafa þróast og breyst í tíma, umfangi, eðli og tíðni (Eriksson o.fl., 2019). 
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Ungt fólk, eðli og umfang rannsóknar  

Líkt og fram kom hér að ofan hóf rannsóknin Ungt fólk göngu sína árið 1992, 

framkvæmd hennar kom til að frumkvæði mennta- og menningarmálaráðuneytisins. Markmið 

ráðuneytisins var að setja á fót heildstæða rannsókn í málefnum barna og unglinga á Íslandi 

(Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). Rannsóknin er yfirgripsmikil þýðisrannsókn, 

kannanir eru framkvæmdar í frammhaldsskólum og öllum grunnskólum landsins, á mið- og 

unglingastigi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). 

Frá 1992 til 1999 var framkvæmd kannana á höndum Rannsóknastofnunar uppeldis- og 

menntamála en árið 1999 varð fyrirtækið Rannsókn og Greining  samstarfsaðili ráðuneytisins 

og tók við framkvæmd. Í dag er framkvæmd og úrvinnsla Ungs fólks alfarið á höndum 

Rannsóknar og Greiningar (Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009). 

Umfang Ungs fólks er mikið hvort sem litið er til úrtaksstærðar rannsóknarinnar eða 

vægi niðurstaðna. Niðurstöður kannana hafa verið nýttar í ýmsum tilgangi s.s skrif 

vísindagreina, stefnumótunar, stefnumótun og framkvæmd innan málaflokks barna er að 

stórum hluta grundvallað á gögnum rannsóknarinnar á breiðum vettvangi sem dæmi má nefna 

innan stjórnsýslu, sveitafélaga, embætti umboðsmanns barna og ýmissa einkaaðila sem koma 

að málaflokknum með einum eða öðrum hætti (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018).  

Niðurstöður rannsóknarinnar hafa mikið vægi þegar litið er til samfélagslegar umræðu 

og orðræðu um líðan og hagi barna og unglinga. Vegna vægi niðurstaðna innan stefnumótunar 

í stjórnsýslu og framkvæmda ýmissa hagsmunaðila innan málaflokks 

barna, umfjöllun fjölmiðla, fagstétta og ráðamanna sem vísa jafnan til rannsóknarinnar hefur 

vægi og gildi hennar vaxið gríðarlega undanfarin ár í víðu samhengi.  

 

Gögn  

 

Úrtak kannana Ungs fólks 1997-2018 

Ungt fólk eru þýðisrannsóknir þar sem að úrtak er tilviljunarúrtak, þátttakendur eru 

þau börn sem mæta í skólann á degi fyrirlagnar. Spurningalistar rannsóknarinnar eru lagðir 

fyrir í hluta framhaldsskóla  og öllum grunnskólum landsins á mið- og unglingastigi (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2018).  

Úrtakstærðir kannana Ungs fólks eru yfir mörkum um góða stærð úrtaks sem er 

almennt á bilinu 1000 til 2000 einstaklingar, en það þykir hæfileg stærð úrtaks óháð því 

hversu stórt þýðið er (Sigríður Halldórsdóttir; 2013). Grunnforsendan er að úrtakið 
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endurspegli þýðið án þann hátt að það innihaldi einstaklinga sem sannarlega hafi allir þau 

einkenni sem rannsókn snýr að. Könnun ungs fólks snýr að könnum tiltekins hóps þar sem að 

sameiginleg einkenni er aldur þátttakenda og er því þau skilyrði sannarleg uppfyllt (Sigríður 

Halldórsdóttir; 2013).  

Við mat á úrtaksstærðum er yfirleitt litið til þess að úrtak sem telur 1000 manns sé 

nægilega stórt til að segja til um þýði, mat á stærð fer þó líka eftir þeirri nákvæmni sem krafist 

er í rannsókn hverju sinni þegar að mikillar nákvæmni er krafist er 2000 manna úrtak 

fullnægjandi (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

Þegar að litið er til úrtaksstærða í könnunum Ungs fólks má sjá að kröfu um nákvæmni 

er uppfyllt samkvæmt upplýsingum sem aðgengilegar voru við framkvæmd þessa yfirlits 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018).  

 Útfrá úrtaksstærð má því áætla að dreifing í þýði sé lítil og því tilviljunarkennd 

úrtaksvilla ekki mikil og því miklar líkur á því að úrtakið spegli þýðið með nákvæmni. Þar 

sem að úrtaksaðferð kannanana felur í sér tilviljunar úrtak það er þeir veljast í úrtak sem mæta 

í skólann á fyrirlagnar degi, brottfall er lítið og heildarsvörun kannnan að meðaltali 83% 

(áætlað út frá upplýsingum um heildarsvörun í aðgengilegum niðurstöðu skýrslum Ungs fólks 

á því tímabili sem hér er tekið til)  að líkur á kerfisbundnum skekkjum því þverrandi (Hrefna 

Pálsdóttir o.fl., 2018; Sigríður Halldórsdóttir, 2013)  

 

Mælitæki kannana Ungs fólks  

Mælitæki kannana Ungs fólks eru ýtarlegir spurningarlistar sem þróaðir eru fagfólki 

(Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018). Spurningalistar eru sérsniðnir að hverju skólastigi, spurt er 

ýtarlega um tómstundaiðkun, heimilisaðstæður, tengls við foreldra og jafningja, 

vímuefnaneyslu ofl. Fjöldi spurninga í spurningalistum er ekki sá sami milli ára eða skólastiga 

en að jafnaði inniheldur hann á bilinu tæplega 90 til 100 spurningar. Svarmöguleikar eru 

yfirleitt settir fram á 4 eða 5 punkta kvörðum (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018; Margrét Lilja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2009). 

 

Framkvæmd úrtaks úr spurningalistum Ungs fólks  

Við val á spurningum úr spurningarlistum kannana Ungs fólk var leitast við að fá 

upplýsingar um nærumhverfi og líðan unglinga á tímabilinu 1997 til 2018. Nærumhverfi vísar 

jafna til þeirra þátta sem standa einstaklingnum næst og eru hluti af daglegu lífi hans (Moore 

ofl., 2018). Úrtak skilgreindist því á markmiði höfunda, sett voru fram eftirfarandi viðmið í 
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úrtaki. Spurningin félli undir nærumhverfi og skýrir einkenni þeirra víddar á einhvern hátt, 

spurningin hefur beina skírskotun í einkenni sem mælir líðan eða aðra sálræna þætti. Viðmið 

um mælingar voru sett á þann hátt að aðgegni að svörun spurningar spannaði 10 ára tímabil 

eða meira, útilokaðar voru því spurningar sem ekki féllu innan settra viðmiða. Völdum 

spurningum var skipt niður í eftirfarandi flokka; tengsl foreldra og unglinga, skólaumhverfi, 

vinir og sálrænir þættir. Innan hvers flokks voru sett þau einkenni sem rannsakendur mældu 

víddir tiltekinnar hugsmíðar á.  

 

Aðferð og Framkvæmd  

 

Mælitæki 

Meðaltals úrtaksstærð og þýðis var reiknuð til að fá mynd af fjölda einstaklinga þar 

sem að niðurstöður mælinga breyta eru einungis gefnar upp í hlutföllum í skýrslum Ungs 

fólks. Útreikning meðaltals stærða má sjá í töflu 1. Við mat á úrtaksstærð var reiknað 

meðaltal þeirra upplýsinga sem aðgegnilegar voru um fjölda úrtaks á tilteknum árum sjá í 

töflu 1., þar sem að höfundar höfðu ekki aðgengi að úrtaki allra ára sem tekið er til í 

mælingum var áætlað meðaltal reiknað. Áætlun og útreikningur þýðis byggir á tölum 

Hagstofu um skráða nemendur í 9. og 10. bekk sömu ár og upplýsingar um úrtakstærð Ungs 

fólks voru aðgengilegar (Hagstofa Íslands. e.d.; Álfgeir Logi Kristjánsson o.fl., 2006; Álfgeir 

Logi Kristjánsson, o.fl., 2012; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2014; Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018; 

Margrét Lilja Guðmundsdóttir o.fl., 2009;Margrét Lilja Guðmundsdóttir, o.fl., 2016) 

Þegar að vísað er til fjölda einstaklinga í túlkun niðurstaðna er vísað til hlutfalla í 

svörun og fjölda reiknuðum útfrá því meðaltali sem reiknað var í töflu 1 á sama hátt voru 

fjöldi einstaklinga í breytutöflu í niðurstöðum fengin (Hagstofa Íslands, e.d.) Hlutföll kynja 

voru ákvörðuð með þeim hætti að allar tiltækar niðurstöðu skýrslur Ungs fólks voru skoðaðar 

og hlutföll kynjanna metin heilt yfir, niðurstaðan var að hafa skiptingu þeirra jafna í meðaltals 

útreikningum þar sem að hlutföll voru alla jafna rétt undir eða yfir því viðmiði. 
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Tafla 1 

Taflan sýnir forsendur útreikninga á meðaltals úrtaksstærð Ungs fólks, meðals þíðis og heildarsvörun. Meðaltal 

heildarhlutfalls svörunar 84 % miðað við skráða nemendur í 9 og 10 bekkjum grunnskóla landsins á gefnu 

tímiabili samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands (Hagstofa Íslands. e.d.) 

 

Ár Úrtaksstærð Ungt 

fólk (n) 

Heildarfjöldi 

nemenda Hagstofan (N) 

Heildarhlutfall 

svörunar í % 

2006 7232 9124 79% 

2009 7714 8893 87 % 

2012 7420 8551 87 % 

2014 7383 8555 87 % 

2016 7079 8303 85% 

2018 6835 8701 79 % 

Reiknað 

meðaltal 

7277 8688 

 

84% 

 

 

 

Mæling breyta og svarmöguleikar 

Likert kvarði er einn mest notaði kvarði í mælingum á viðhorfi og skoðum fólks í 

spurningalista könnunum, í könnunum Ungs fólks er notaðst við slíkan kvarða í meiri hluta 

spurninga(Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Kvarðinn setur fram svarkosti sem meta magn 

eiginleika á tiltekinni vídd, hann er settur upp á þann hátt að röðun mælinga sýnir jákvæða 

vídd og neikvæða vídd eiginleikans (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Eftirfarandi beytur voru 

allar mældar á 4 punkta Likert raðkvarða. Mælingar á raðkvarða gefa til kynna röð gilda en 

bil milli þeirra er ekki jafnt, röðunin felur í sér að eiginleikinn er mældur frá minnstu 

mælieiningu hans til þeirra stærstu eins og hann er mældur hverju sinni en röð svarkosta er þó 

ljós frá litlu yfir í mikið (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Svarkostir kvarða þeirra breyta sem 

greindar voru í þessu yfitlit, voru eftirfarandi:  
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• Lýsir mér alls ekki – Lýsir mér ekki nógu vel – Lýsir mér nokkuð vel – Lýsir mér  

mjög vel 

• Á mjög vel við um mig – Á frekar vel við um mig – Á frekar illa við um mig – Á 

mjög illa við um mig. 

• Oft - Stundum – Sjaldan – Nær aldrei 

• Nær alltaf – Oft – Stundum – Sjaldan – Nær aldrei  

• Mjög erfitt – Frekar erfitt – Frekar auðvelt – Mjög auðvelt 

• Mjög slæm – Slæm – Góð – Mjög góð 

Aðferð 

Við úrvinnslu gagna úr könnunum Ungs fólks var markmið höfunda ekki að skoða 

hvort að mælingar sýndu breytingar í svörun í sjálfum sér heldur var einblýnt á það annars 

vegar að skoða hvort að þær breytingar sem áttu sér stað væru markverðar í sjálfum sér og í 

öðru lagi að skoða í hverju þessar breytingar voru fólgnar (Field, 2009). Höfundar leituðust 

ekki eftir því að skoða hvort að breytingar mælinga væru tölfræðilega marktækar, höfundum 

var ljóst að mælingar sýndu breytingar á tímabilinu áður en hafist var handa við undirbúning 

og framkvæmd. Í ljósi þess hve stórt úrtak þýðisins er í könnunum Ungs fólk hefði marktekt 

sagt takmarkaða sögu um raunverulegt vægi þeirra breytinga sem áttu sér stað á tímabilinu. 

Því var notast við mat á áhrifastærðum líkt og lýst er hér að neðan (Field, 2009). 

Áhrifastærð er staðlaður mælikvarði á áhrifum milli tveggja hópa eða eins og í þessu 

tilviki milli tveggja mælinga. Áhrifastærð felur í sér að sá munur sem fenginn er á mælingum 

er aðgerðabundin með þessum hætti og gerir mögulegt að leggja mat á hve mikilvæg þau áhrif 

sem fást eru með því að nota mælitöluna áhrifastærð (Field, 2009). Algengasta viðmið á stærð 

áhrifa í félagsvísindum eru þau viðmið sem að Choen setti fram (Cohen, Jacob, 1988).  Fáist 

marktæk niðurstaða gefur áhrifastærðin foresendur til þess að álykta að meðaltöl mælinga eru 

ekki eins og breytileiki þeirra er markverður. Með því að notast við slíkan staðlaðan 

mælikvarða verður túlkun á mikilvægi þess muns sem fæst skýrari og raunveruleg breyting 

milli mælinga áþreifanlegri (Field, 2009). 

 

Viðmið Chones‘d.  

d  0,2 - munur ekki áhugaverður 

d= 0,2 - lítil áhirf 

d= 0,5 – miðlungs áhrif 

d= 0,8 - mikil áhrif 
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Mynd 1 Myndir sýnir mælingar á áhrifastærðum hlutfalla samkvæmt viðmiðum Cohen, mælitölur í hvítum 

reitum tákna stærð áhrifastærðar og lóðréttur og láréttur ás stærð meðatala (Cohen, Jacob, 1988).  

 

Líðan og nærumhverfi unglinga á Íslandi 1997- 2018.  

 

Nærumhverfi og líðan unglinga 

Unglingsárin eru tímabil örra breytingar á öllum sviðum lífsins, líkamlegra, andlegra og 

félagslegra. Unglingurinn þarf að fóta sig á ný í raunveruleika sínum á allt öðrum forsendum 

en áður, hann sjálfur krefst annars og meira af tilveru sinni og tilvera hans krefst og bregst við 

honum á annan hátt en áður (Lightfoot ofl., 2018).  

Unglingar eru misjafnlega vel í stakkbúnir til að takast á við svo örar breytingar á svo 

mörgum sviðum og víddum í eigin tilveru (De la Barrera, Schoeps, Gil-Gómez, Montoya-

Castilla, 2019). Hvernig einstaklingum reiðir af í heimi sem er fullur af áskorunum 

og ögrunum veltur á þeim grunni og nærumhverfi sem hann býr að, til nærumhverfis teljast 

þeir þættir sem eru einstaklingum næstir og tilheyra daglegu lífi hans. Heimili, skóli, vinir og 

nánasta umhverfi eru þeir þættir sem tilheyra nærumhverfi, öll samskipti, sambönd og 

áhrifaþættir leggja til gilda og áhrifa þess (Moore ofl., 2018). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að stuðningur í nærumhverfi unglinga er mikilvægur þáttur þegar 

kemur að velferð og jákvæðri þróun andlegrar heilsu og velsældar (Moore ofl., 2018). 

Samspil þessa þátta er mikilvægt en einnig hefur verið sýnt fram á að skorti stuðning í einu 

umhverfi getur styrkur í öðru umhverfi vegið upp á móti. Líkja má þessum þáttum er tilheyra 
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nærumhverfi við óróa þar sem að jafnvægi veltur ekki á jöfnu framlagi hvers þáttar, heldur 

jafnvægi heildarinnar (Moore ofl., 2018).  

 

Tengsl foreldra og unglinga  

Samband foreldra og barns er hægt skoða á ýmsa vegu, nánd og tengsl í sambandi 

tveggja eða fleiri einstaklinga byggjast á mörgum samverkandi þáttum (Lightfoot ofl., 2018). 

Tengsl foreldris og barns mótast á yngri árum, upplifun barns á eigin virði og 

sjálfsmynd mótast af geðtengslum og alúð í æsku. Samband unglings og foreldra tekur mið af 

þeim grunni sem lagður hefur verið á fyrri æviskeiðum, þeir unglingar sem byggja á grunni 

sterkra og heilbrigðra geðtengsla eru mun betur í stakk búin til að takast á við áskoranir 

unglingsáranna (Lightfoot ofl., 2018).  

Þegar að unglingar búa að slíkum tengslum eykur það getu þeirra og upplifun á eigin 

getu til að takast á við heiminn og leita nýrra tækifæra (Lightfoot ofl., 2018). Á sama hátt hafa 

slök eða óheilbrigð geðtengsl  áhrif á upplifun einstaklingsins á eigin virði, hann er því 

líklegri til að vanmeta eigin virði, skorta trú á eigin getu og er því mun verr í stakk búin og 

síður tilbúin til að takast á við áskoranir og tækifæri þessa æviskeiðs (Lightfoot ofl., 2018). 

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að gæði og innileiki sambands unglinga við foreldra sína 

eða umönunaraðila hafi áhrif á sjálfsvirðingu þeirra og trú á eigin getu, upplifun á eigin virði 

byggir á því á hvaða hátt tilfinningalegum og sálrænum þörfum hefur verið mætt á fyrri 

æviskeiðum (Branje, Hale, Frijns og Meeus, 2010).  

Gæði tengsla voru skoðuð með tilliti til nokkura ólíkra vídda þess, umfangi samveru 

sem gefur hugmynd um umfang og mikilvægi beggja aðila í tilveru hvors annars. Tengsl voru 

skoðuð með þeim hætti að meta aðgengi unglinga að umhyggju og hlýju foreldra sinna ásamt 

aðgengi þeirra að samræðum um persónuleg málefni, leitast var við að fá mynd af innileika og 

gæði tengsla. Að lokum var skoðað á hvaða hátt foreldrar þekktu til og voru innvílaðir í 

félagslegt umhverfi unglinga sinna á þann hátt að meta hvort að þeir þekktu vini og foreldra 

vina unglinga sinna. Samþætting allra fyrrgreindra þátta ætti að gefa mynd af gæðum og 

umfangi þessa sambands á ákveðin hátt. Þar sem að hér var einungis tekið tillit til sjálfsmats 

unglinganna sjálfra á fyrrgreindum þáttum, var mat sambandsins byggt á þeirra upplifun á eðli 

tengsla. 
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Samvera virkir dagar helgar  

Mælingar geindu á milli samveru utan skóla á virkum dögum og helgum. Spurningar 

voru settar fram á sama hátt í báðum tilvikum með þeim hætti að unglingarnir tóku afstöðu til 

eftirfarandi staðhæfingar: 

Ég er með foreldri/foreldrum utan skólatíma á virkum dögum/um helgar.  

 

Samvera virkir dagar 

 

 

Mynd 2. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að það átti oft eða nær alltaf við þau að þau  

séu með foreldrum sínum um helgar. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  

 

Samvera helgar 

 

Mynd 3. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að það átti  oft eða nær alltaf við um þau að 

þau séu með foreldrum sínum utan skólatíma á virkum dögum. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  
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Umhyggja og hlýja foreldra 

Umhyggja og hlýja foreldra var metin á þann hátt að unglingarnir voru spurðir hve 

auðvelt eða erfitt þeir töldu sig eiga að fá slíkt frá foreldrum sínum. Spurningin var sett fram í 

eftirfarandi staðhæfingu: Hve auðvelt eða erfitt áttu með að fá umhyggju og hlýju hjá 

foreldrum þínum?  

 

 

 

Mynd 4. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem töldu sig eiga mjög eða frekar auðvelt að fá umhyggju og 

hlýju foreldra, árin 2000 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018). 
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Persónulegar samræður  

Persónulegar samræður eða aðgegni unglinga að persónulegum samtæðum  foreldra 

sinna var mælt á sama hátt og umhyggja og hlýja, hve auðvelt eða erfitt unglingarnir töldu sig 

eiga að fá slíkt frá foreldrum sínum. Spurningin var sett fram í eftirfarandi staðhæfingin: Hve 

auðvelt eða erfitt áttu með að fá samræður um persónuleg málefni við foreldra þína ? 

 

 

  

Mynd 5. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem töldu sig eiga mjög eða frekar auðvelt að fá 

persónulegar samræður við foreldra, árin 2000 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  

  

Foreldrar þekkja vini og foreldra vina  

Þekking foreldra á félagslegu umhverfi unglinga sinna var mælt með svörun 

eftirfarandi spurninga. Unglingarnir voru spurðir að því  hve vel það átti við þá að foreldrar 

þeirrar þekktu vini og foreldra vina þeirra. Orðalag beggja spurninga og svarmöguleikar voru 

eins, sú staðhæfing sem þau tóku afstöðu til var eftirfarandi: Foreldrar mínir þekkja 

vini/vinkonur mína - þekkja foreldra vina/vinkvenna minna. 
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Foreldrar þekkja vini  

 

 

Mynd 6. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að það átti frekar eða mjög vel við sig að 

foreldrar þekktu vini sína/vinkonur sínar, árin 2000 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  

 

Foreldrar þekkja foreldra vina 

 

 

Mynd 7. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að það átti frekar eða mjög vel við sig að 

foreldrar þekktu foreldra vina /vinkvenna sinna, árin 2006 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og 

greining (2018)  

 

Skólaumhverfi 

Unglingar eyða stórum hluta daglegs líf innan veggja skólans, innan þess umhverfis 

eru margir samverkandi þættir sem leggja til upplifunar þeirra á umhverfi sínu (Moore ofl., 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
lu

tf
al

l 
í 

%

Stelpur Strákar

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

H
lu

tf
al

l 
í 

%

Stelpur Strákar



LÍÐAN ÍSLENSKRA UNGLINGA 

 

24 

2018). Samskipti og sambönd innan skólans við starfsmenn og jafningja hafa áhrif á upplifun 

unglinga á skólaumhverfi heilt yfir. Hæfni og geta til náms ásamt aðgegni að stuðningi hefur 

mikil áhrif á upplifun unglinga á skólaumhverfi sínu (Moore ofl., 2018). Rannsóknir hafa sýnt 

fram á að skorti stuðning í einu umhverfi t.d heimili getur styrkur í öðru umhverfi t.d skóla 

vegið upp á móti þeim skortir í öðru (Moore ofl., 2018). Stuðningur innan skóla, samskipti og 

samband við aðila innan skólans eru unglingum alltaf mikilvæg en litið þess að slíkur 

stuðningur getur komið í stað skorts á öðrum sviðum er slíkur stuðningur en nauðsynlegri 

þeim unglingum er standa höllum fæti annars staðar. (Moore ofl., 2018).  

Upplifun unglinga á skólaumhverfi sínu var skoðað með viðhorfi þeirra til þriggja 

þátta innan þess umhverfis, líðan almennt í skóla, upplifun þeirra á samskiptum við kennara 

og viðhorfi þeirra til náms. 

   

Mat á skólaumhverfi 

Allar eftirfarandi spurningar voru settar fram á sama hátt og svarmöguleikar þeirra 

voru þeir sömu. Spurt var með þeim hætti að sett var fram fullyrðing og unglingarnir svöruðu 

hve oft viðkomandi fullyrðing átti við þá. 

Þær fullyrðingar sem að unglingarnir tóku afstöðu til voru eftirfarandi:  

 

• Mér líður illa í skólanum 

• Mér semur illa við kennara  

• Mér finnst námið tilgangslaust 
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Líður illa í skólanum 

 

 

Mynd 8. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að það átti oft eða nær alltaf við um þá að 

þeim leið illa í skólanum, árin 2000 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  

 

Semur illa við kennara 

  

 

Mynd 9. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að það átti oft eða nær alltaf við sig að þeim 

semdi illa við kennarana, árin 2000 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  
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Námið tilgangslaust  

 

 

Mynd 10. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að það átti  oft eða nær alltaf við sig að þeim 

fannst námið tilgangslaust, árin 2000 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  

 

Vinir 

 Einn af þeim þáttum sem breytist hvað mest á unglingsárum er mikilvægi vina og 

félagslegrar stöðu (Lightfoot ofl., 2018). Á þessu æviskeiði öðlast einstaklingurinn sjálfstæði 

og þungamiðja félagslegra samskipta færist frá foreldrum og fjölskyldu til vina og 

félagahópsins (Lightfoot ofl., 2018).  Endurmat á félagslegum samskiptum, gildi þeirra og 

viðmiðum á sér stað á þessum tíma (Lightfoot ofl., 2018). Umfang þessara samskipta felur 

ekki einungis í sér aukningu í tíma heldur einnig umfangi og gæðum, vinasambönd taka 

breytingum frá fyrra æviskeiði þar sem að samskipti og tengsl verða innilegri, dýpri og 

áhrifameiri. (Lightfoot ofl., 2018). Vinasambönd rista dýpra og vægi félagslegrar stöðu verður 

þýðingarmeiri en áður. (Lightfoot ofl., 2018). Niðurstöður rannsókna sýna fram á að 

vinasamband sem byggist á heilbrigðu jafnvægi og nánd hefur jákvæð áhrif á félagslegan og 

persónulegan þroska unglinga (Lightfoot ofl., 2018).  Þeir unglingar sem upplifa stuðning 

vina og félaga eru ólíklegri til að upplifa vanda í skólaumhverfi og sálræna kvilla, þeir búa 

jafnan yfir meira sjálfsöryggi í félagslegum aðstæðum og upplifa síður 

einmannaleika (Lightfoot ofl., 2018) 

Samband við vini og vinasambönd voru skoðuð á dýptina með þeim hætti að skoðað 

var á hvaða hátt unglingar upplifðu aðgegni sitt að umhyggju og hlýju vina ásamt því hvernig 

þau upplifðu aðgegni sitt að persónulegum samræðum við vini sína. 
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Tengsl og nánd vina 

Spurt var á sama hátt um upplifun unglinga á aðgengi sínu að umhyggju og 

persónulegum samræðum við vini og foreldra. Spurningarnar voru settar fram á þann hátt að 

unglingarnir tóku afstöðu til eftirfarandi staðhæfing: Hve auðvelt eða erfitt áttu með að fá 

umhyggju og hlýju vina/vinkvenna þinna - persónulegar samræður hjá vinum/vinkonum 

þinum?  

 

Umhyggja og hlýja vina 

 

Mynd 11. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að þau áttu frekar eða mjög auðvelt að fá 

umhyggju og hlýju frá vinum , árin 2000 til 2014. Gögn frá Rannsóknir og greining (2014)  

 

Persónulegar samræður við vini 

 

Mynd 12. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem sögðu að þau áttu frekar eða mjög auðvelt að 

fá vini sína í samræður um persónuleg málefni , árin 2000 til 2014.  
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Sálrænir þættir  

Rannsóknir hafa gefið til kynna að á unglingsárum skynja unglingar oftar minnkaða 

skynjaða velsæld. Skynjuð velsæld vísar til ákveðinna huglægra þátta eða vídda 

einstaklingsins s.s lífsánægju, auk jákvæðra og neikvæðra áhrifa þátta sem leggja til 

skynjaðrar lífsánægju (De la Barrera; Schoeps; Gil-Gómez; Montoya-Castilla; 2019). Hér er 

átt við neikvæð og jákvæð áhrif innri þátta einstaklingsins, líkt og sjálfsmat og sjálfstraust. 

Búi einstaklingurinn yfir jákvæðri sjálfmynd hefur hún jákvæð áhrif á skynjaða lífsánægju á 

sama hátt hefur neikvæð sjálfsmynd innriþátta neikvæð áhrif á skynjaða lífsánægju (De la 

Barrera, U. o.fl., 2019). 

Upplifun unglinga er sterkari en þeirra sem eru þeim yngri og eldri, líkamlegir og 

sálrænir þættir spilar hér inn og lita upplifun þeirra, vegna þessa er unglingum hættara við að 

þróa með sér andlegan vanda, því er stuðningur í nærumhverfi mikilvægur þáttur á þessu 

tímabili. Aðlögun að breyttum raunveruleika, útliti, kröfum og hlutverki getur reynt á 

unglinginn, aðlögun er margvídda tilfinningaleg, hegðunar og samfélagsleg (De la Barrera, 

o.fl., 2019). 

 

Lífsánægja 

Lífsánægja var hér mæld með sjálfmati unglinga á því vel eða illa það átti við þau að 

þau væru ánægð með lífið. Sú fullyrðing sem þau tóku afstöðu til var: Ég er ánægð/ur með líf 

mitt 

Ég er ánægð/ur með líf mitt 

 

 Mynd 13. Hlutfall stráka 9. og 10. bekk sem sögðu það lýsa sér nokkuð eða mjög vel: Ég er ánægður með 

lífið , árin 2006 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  
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Mynd 14. Hlutfall stelpna 9. og 10. bekk sem sögðu það lýsa sér nokkuð vel eða mjög vel: Ég er ánægð(ur) 

árin 2006 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  

 

Andleg heilsa 

Andleg heilsa var mæld á þann hátt að unglingar mátu hve góða eða slæma þeir töldu 

andlega heilsu sína vera. Spurt var með þeim hætti að unglingarnir tóku afstöðu til 

staðhæfingarinnar: Hversu slæm eða góð er andleg heilsa þín?  

 

 

Mynd 15. Hlutfall stráka og stelpna í 9. og 10. bekk sem töldu andlega heilsu sína góða eða mjög góða , 

árin 2000 til 2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  
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 Kvíði og þunglyndi  

Kvíða og þunglyndiseinkenni voru mæld með hlutfalli þeirra unglinga sem skoruðu 

hæst á viðkomandi kvarða. Kvarðarnir voru settir var fram af Rannsókn og Geiningu og var 

að finna í niðurstöðuskýrslu 2018 (Hrefna Pálsdóttir o.fl., 2018). Forsendur kvarðans sem 

höfundar studdust við byggði á upplýsingum úr samantekt Rannsóknar og Greiningar sem 

framkvæmd var fyrir Reykjavíkurborg 2018 (Rannsóknir og greining, 2018). Vert að taka 

fram að hér eiga ekki klínísk viðmið þunglyndis og kvíða við, því var hér notast við heitin 

einkenni.  

Í töflu 2 má sjá þær spurningar sem lagðar voru til grundvallar hvors kvarða fyrir sig. 

(Rannsóknir og greining, 2018) 

 

Tafla 2.  

Tafla sýnir þær spurningar sem lagaðar eru til grundvallar þunglyndis- og kvíðakvarða. Gögn fengin úr 

skýrslu Rannsóknar og greiningu fyrir Reykjavíkurborg 2018 (Rannsóknir og greining, 2018). 

 

Kvíðaeinkenni  Þunglyndiseinkenni 

Hversu oft eða sjaldan varstu taugaóstyrk síðastliðna 7 daga? 

 

Hversu oft eða sjaldan varstu leið/ur eða hafðir lítinn áhuga á að 

gera hluti síðastliðna 7 daga? 

Hversu oft eða sjaldan fannstu fyrir skyndilegri hræðslu án 

nokkurar ástæðu síðastliðna 7 daga? 

Hversu oft eða sjaldan hafðir þú litla matarlyst síðastliðna 7 daga? 

Hversu oft eða sjaldan varstu uppspennt/ur síðastliðna 7 daga? Hversu oft eða sjaldan fannst þér þú einmanna síðastliðna 7 daga? 

 Hversu oft eða sjaldan géstu auðveldlega eða langaði til að gráta 

síðastliðna 7 daga? 

 Hversu oft eða sjaldan áttir þú erfitt með að sofna eða halda þér 

sofandi síðastliðna 7 daga? 

 Hversu oft eða sjaldan varstu niðurdregin eða dapur/döpur 

síðastliðna 7 daga? 

 Hversu oft eða sjaldan varstu ekki spenntur fyrir að gera nokkurn 

hlut síðastliðna 7 daga? 

 Hversu oft eða sjaldan fannst þér þú hægfara eða hafa lítinn mátt 

síðastliðna 7 daga? 

 Hversu oft eða sjaldan fannst þér framtíðin vonlaus síðastliðna 7 

daga? 

 

Líkt og fram kom hér að ofan voru eftifarandi upplýsingar fengnar í skýrslu 

Reykjavíkurborgar. Kvíðakvarði: Skor á bilinu 0 – 9, hæsta mögulega skor 9 

Þunglyndiskvarði: Skor á bilinu 0 – 27, hæsta mögulega skor 27(Rannsóknir og 

greining, 2018). 

Til að greina og skoða þróun viðkomandi einkenna áætluðu höfundar að kóðun 

kvaraðanna fæli í sér samlegt efsta gildist hverra spurningar sem lögð var til grundvallar á 
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eftirfarandi hátt. Efsta stig hverrar beytu gaf 3 stig, sé fjöldi spurninga skoðaður má sjá að 

með þeim hætti var gildi hverrar spurningar jafnt og samlagning hæsta stigs hverra spurningar 

stemmdi við uppgefið hæsta mögulega skor á hvorum kvarða. (Rannsóknir og greining, 

2018). 

 

Þunglyndis einkenni 

 

 

Mynd 16. Hlutfall stelpna og stráka í 9. og 10. bekk sem skoruðu hæst á þunglyndiskvarðanum 1997-

2018. Gögn frá Rannsóknir og greining (2018)  

 

Kvíðaeinkenni 

 

 

Mynd 17. Hlutfall stelpna og stráka í 9. og 10. bekk sem skoruðu hæst á kvíðakvarðanum 1997-2018. Gögn 

frá Rannsóknir og greining (2018)  
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Niðurstöður  

 

Tafla 3. 

Yfirlitstafla á tölfræðilegum upplýsingum og niðurstöðum mælinga í flokknum Tengsl foreldra og unglinga 

Mæld breyta 
Aukning/ 

minnkun 
Tímabil 

Aukning 

% stig 

Aukning  

% stig 

fj.einstaklin

ga 

Fjöldi í fyrstu 

mælingu 

breytur 

Fjöldi í seinsutu 

mælingu breytu 

Cohen´s 

(d) 

 Tengsl foreldra og unglinga 

Samvera foreldra um 

helgar (stelpur/strákar) 
↑ 

100% 

aukning 
1997-2018 33% 2183 2401 4803 0,57 

Samvera foreldra á 

virkum dögum 

(stelpur) 

↑ 
96,2% 

aukning 
1997-2018 25% 910 946 1856 

0,52 

 

Samvera foreldra á 

virkum dögum 

(strákar) 

↑ 123,9% 1997-2018 26% 946 764 1710 0,56 

Umhyggja og hlýja 

foreldra (stelpur) 
↑ 

3.3% 

aukning 
2000-2016 3% 109 3348 3457 0,12 

Umhyggja og hlýja 

foreldra (strákar) 
↑ 

4,4 % 

aukning 
2000-2016 4% 146 3275 3421 0,19 

Persónulegar 

samræður við foreldra 

(stelpur) 

↑ 
1,2% 

aukning 
1997-2018 1% 36 2948 2984 0,03 

Persónulegar 

samræður við foreldra 

(strákar) 

↑ 

 

↑ 

6,3% 

aukning 

9,3% 

aukning 

1997-2018 

 

2000-2018 

5% 

 

10% 

182 

 

291 

2911 

 

2729 

3093 

 

3093 

0,13 

 

 

0,25 

Foreldrar þekki vini 

(stelpur) 
- stöðnun 2000-2018 0% 0 3421 3421 -0,00 

Foreldrar þekki vini 

(strákar) 
↑ 

3,5% 

aukning 
2000-2018 3% 109 3093 3202 0,09 

Foreldrar þekki 

foreldra 

vina/vinkvenna 

(stelpur) 

↑ 
8,1% 

aukning 
2006-2018 6% 218 2693 2911 0,14 

Foreldrar þekki 

foreldra vina (strákar) 
↑ 

15,9 % 

aukning 
2006 - 2018 10% 364 2293 2656 0,21 
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Tengsl foreldra og unglinga 

Líkt og sjá má í töflu 3 voru þær breytur sem höfðu breyst markvert á tímabilinu, 

samvera á virkum dögum og um helgar, persónulegar samræður við foreldra hjá strákum milli 

mælinga og foreldrar þekkja vini hjá strákum. Hjá stelpum var samvera eina breytan þar sem 

að breytingar á mælingum á tímabilinu mældust markverðar. Breytingar mælinga á öllum 

breytum samveru voru markverðar. Staðlaður munur mælinga milli áranna 1997 og 2018 

sýndu milkil áhrif (d  5). Sjá má á mynd 2 og 3 að samvera jókst stöðugt milli mælinga 2006 

og 2016 en minnkaði milli 2016 og 2018, þróunin var eins fyrir samveru um helgar og virka 

daga. Fjöldi þeirra unglinga sem sögðust oftast eða nær alltaf vera með foreldrum sínum um 

helgar fjölgaði um 2401, á virkum dögum fjölgaði þeim um 946 stelpur og 764 stráka.  

Hlutfall stráka sem sögðust eiga frekar auðvelt eða mjög auðvelt með að nálgast 

persónulegar samræður foreldra sinna jókst markvert. Líkt og sjá má á mynd 5 minnkaði 

hlutfall stráka milli mælinga 1997 og 2000, en jókst svo stöðug fram til 2013, flökt var í 

mælingum fram að 2018 en þá var hlutfallið 85%. Heilt yfir tímabilið var staðlaður munur 

milli mælinga ekki markverður, þegar að reiknaður var staðlaður munur milli mælinga 

sérstaklega fyrir tímabilið 2000 til 2018 var munurinn markverðar og áhrif hans lítil.  

Mælingar á því hvort að foreldrar þekktu foreldra vina kom var bætt við 

spurningarlista Ungs fólks 2006, á mynd 6 og 7 má sjá að hlutfall stráka jókst samtímis í 

breytunni foreldra þekkja vini og foreldra vina eða árið 2009, í báðum tilvikum jókst 

hlutfallið milli áranna 2009 til 2014 og hélst því næsta stöðugt frá 2015 til 2018. Staðlaður 

munur milli mælinga var aðeins markverður fyrir breytuna foreldrar þekkja foreldra vini hjá 

strákum. 

 Mikilvægt er að gera sér gein fyrir því að í flestum breytum sem ekki sýndu fram á 

markverðan mun milli mælinga var hlutfall unglinga á tiltekinni breytu hátt við upphaf 

mælinga, jókst lítið eða stóð í stað á tímabilinu. Ef að litið er á hlutfall unglinga sem sögðust 

eiga frekar auðvelt eða mjög auðvelt með að fá hlýju og umhyggju foreldra sinna þá var það 

rúmlega 90% hjá báðum kynjum árið 2000, 2018 var hlutfallið 95%. Sjá má á mynd 4 að 

langflestir unglingar sögðust eiga auðvelt með að nálgast slíkt hjá foreldrum sínum og sá 

hópur sem að átti frekar eða mjög erfitt með að nálgast umhyggju foreldra minnkaði um tæp 

5% stig á tímabilinu. Meiri hluti unglinga sagði það eiga frekar eða mjög vel við sig að 

foreldrar þeirra þekki vini sína. Hlutfall stráka fór úr 85% árið 2000 í 88% árið 2018 og 
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hlutfall stelpna stóð í stað á tímabilinu og var 94% á tímabilinu. Hlutfall stelpna sem sagði 

foreldra sína þekkja foreldra vinna sinna jókst um 5% stig á tímabilnu eða úr 75% í 80%. 

Skólaumhverfi 

Tafla 4. 

Yfirlitstafla á tölfræðilegum upplýsingum og niðurstöðum mælinga í flokknum Skólaumhverfi 

 

Mæld breyta Aukning/ 

minnkun 

Tímabil Aukning 

% stig 

Aukning %stig 

fj.einstaklinga 

Fjöldi í fyrstu 

mælingu 

breytur 

Fjöldi í 

seinsutu 

mælingu 

breytu 

Cohen´s 

(d) 

Skólaumhverfi 

Vanlíðan í skóla 

(sttelpur) 

↓ 10% 

minnkun 

2000-2018 
5% 181 255 437 0,17 

Vanlíðan í skóla 

(strákar) 

↑ 71,4% 

aukning 

2000-2018 
1% 36 364 328 - 0,03 

Semur illa við kennara 

(stelpur) 

↓ 16,7 % 

minnkun 

2000-2018 
1% 36 281 182 - 0,04 

Semur illa við kennara 

(strákar) 

↓ 41,7% 

minnkun 

2000-2018 
5% 182 437 255 - 0,17 

Námið tilgangslaust 

(stelpur) 

↑ 75% 

aukning 

2000-2018 
3% 109 146 255 0,13 

Námið tilgangslaust 

(strákar) 

↑ 44,4% 

aukning 

2000-2018 
4% 146 328 473 0,13 

 

Líkt og sjá má í töflu 4 höfðu engar af þeim breytum sem skoðaðar voru breyst á 

markverðan hátt á tímabilinu. Sjá má að tvær breytur voru þó rétt undir viðmiðum Choen um 

áhugverðan mun milli mælinga, breytan vanlíðan í skóla hjá stelpum og semur illa við 

kennara hjá strákum. Aukning í hlutfalli stelpna sem sögðu það eigi oft eða nær alltaf við þær 

að þeim liði illa í skólanum var töluverð á tímabilinu og rétt undir viðmiði markverðar 

breytingar. Sé litið til þess að hér er um líðan í skóla þarf að túlka áhrifin með varfærni því að 

allar breytingar í mælingum slíkar breyta eru mikilvægar í sjálfum sér og hér er um aukningu 

á hlutfalli stelpna sem líður að megninu til illa í skóla. Þeim fjölgaði um 181 stelpu á 

tímabilinu og árið 2018 var hlutfall stelpna sem leið illa í skólanum oft eða nær alltaf 12%. 

Hlutfall stráka sem upplifðu vanlíðan í skóla oft eða nær alltaf minnkaði á tímabilinu. 

Hlutfallsleg minnkun á hlutfalli unglinga sem sögðu það eiga oft eða nær alltaf við sig að 

þeim semji illa við kennara minnkaði á tímabilinu, mun meira hjá strákum en stelpum, 
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stelpum fækkaði um 36 en strákum um 182. Aukning varð í hlutfalli stráka og stelpna sem 

fannst námið tilgangslaust oft eða nær alltaf, hlutfall stelpna var lægra en stráka yfir allt 

tímabilið. Stelpur fóru úr 4% í 7% og strákar úr 9% í 13%. Hlutfall unglinga sem fannst 

námið tilgangslaust oft eða nær alltaf jókst og að sama skapi fækkaði unglingum sem fannst 

námið sjaldan eða aldrei tilgangslaust, en þeim sem sögðust sjaldan eða aldrei semja illa við 

kennara sína fjölgaði.  

Vinir 

Tafla 5. 

 Yfirlitstafla á tölfræðilegum upplýsingum og niðurstöðum mælinga í flokknum Vinir 

 

Líkt og sjá má í töflu 5 var staðlaður munur milli mælinga markverður í tveimur af fjórum 

mældum breytum. Hlutfall stelpna sem sagðist eiga frekar eða mjög auðvelt með að fá hlýju 

og umhyggju vina sinna var óbreytt á tímabilinu, en meiri hluti stelpna átti auðvelt með að 

nálgast slíkt hjá vinum eða 91%. Hlutfall stráka sem sögðust eiga frekar eða mjög auðvelt 

með að nálgast hlýju og umhyggju vina sinna jókst markvert á tímabilinu. Staðlaður munur 

milli mælinga heilt yfir tímabilið var markverður og áhrifin lítil. Líkt og sjá má á mynd 11 

jókst hlutfallið stöðugt milli mælinga á árunum 2000 til 2014, staðlaður munur milli mælinga 

á því tímabili var einnig markverður og áhrifin miðlungs. Hlutfall þeirra stráka sem sögðu að 

þeir ættu frekar eða mjög auðvelt með að nálgast persónulegar samræður vina sína hélst 

óbreytt á tímabilinu, í 77%. Hins vegar minnkaði hlutfall stelpna sem sögðust eiga frekar eða 

mjög auðvelt með að nálgast persónulegar samræður við vini markvert á tímabilinu, 

Mæld breyta Aukning/ 

minnkun 

Tímabil Aukning

% stig 

Aukning %stig 

fj.einstaklinga 

Fjöldi í fyrstu 

mælingu 

breytur 

Fjöldi í 

seinsutu 

mælingu 

breytu 

 

Cohen´s 

(d) 

Vinir 

Umhyggja og hlýja vina 

(stelpur) 

- stöðnun 1997-2014 
0% 0 3311 3311 0,00 

Umhyggja og hlýja vina 

(strákar) 

↑ 31,1% 

aukning 

1997-2014 
19% 691 2220 2911 0,42 

↑ 50,9% 

aukning 

2000-2014 
27% 983 1929 2911 0,58 

Persónulegar samræður 

vina (stelpur) 

↓ 6,4% 

minnkun 

1997-2014 
6% 218 3421 3202 - 0,21 

Persónulegar samræður 

vina (strákar) 

- stöðnun 1997-2014 
0% 0 2802 2802 0,00 
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minnkunin var stöðug og áhrif hennar er lítil, sjá mynd 12. Þrátt fyrir markverða minnkun á 

tímabilinu átti meiri hluti stelpna auðvelt eða mjög auðvelt með að nálgast persónulegar 

umræður við vini sína, hluttfallið var 94% árið 1997 og fór niður í 88% árið 2014, sjá mynd 

12. 

Sálrænir þættir 

 Tafla 6. 

Yfirlitstafla á tölfræðilegum upplýsingum og niðurstöðum mælinga í flokknum Sálrænir þættir 

Mæld breyta Aukning/ 

minnkun 

Tímabil Aukning

% stig 

Aukning %stig 

fj.einstaklinga 

Fjöldi í 

fyrstu 

mælingu 

breytur 

Fjöldi í 

seinsutu 

mælingu 

breytu 

Cohen´s 

(d) 

Líðan 

Lífsánægja (stelpur) ↓ 4,9% 

minnkun 
2006-2018 4% 146 2984 2838 - 0,10 

Lífsánægja (strákar) ↓ 2,2% 

minnkun 
2006-2018 2% 73 3239 3166 -0,06 

Andleg heilsa (stelpur) ↓ 

 

 

↓ 

21,7% 

minnkun 
2000-2018 16% 582 2693 2111 - 0,34 

19,4% 

minnkun 
2014-2018     - 0,43 

Andleg heilsa (strákar) ↓ 

 

 

↓ 

13,1% 

minnkun 

 

2000-2018 11% 400 3057 2656 - 0,27 

15,1% 

minnkun 
2014 - 2018     -0,36 

Þunglyndiseinkenni 

(stelpur) 

↑ 75% 

aukning 
1997-2018 6% 218 277 509 0,19 

 ↑ 100% 

aukning 
2009-2018 7% 255 255 509 0,23 

Þunglyndiseinkenni 

(strákar) 

↑ 100% 

aukning 
1997-2018 3% 109 62 171 0,12 

Kvíðaeinkenni stelpur ↑ 180% 

aukning 
1997-2018 9% 328 182 520 0,32 

Kvíðaeinkenni strákar ↑ 50% 

aukning 1997-2016 1% 36 73 109 

 

0,06 
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Sjá má í töflu 6 að þegar að reiknaður var staðlaður munur mælinga á tímabilinu var hann 

markveður í fimm af níu mælingum áhrifin voru lítil í mælingum allra breyta. Mælingar á 

lífsánægju sýndu að staðlaður munur milli mælinga á tímabilinu var ekki markverður, þó 

hafði hlutfall unglinga sem sögðu að staðreyndin að þau væru ánægð með líf sitt lýsti þeim 

vel eða mjög vel minnkaði á tímabilinu. Árið 2006 var hlutfall stráka 89% það minnkaði um 

2% stig á tímabilinu, fjöldi stráka sem sögðu að þeir væru ánægðir með líf sitt fækkaði um 73 

stráka á tímabilinu. Hlutfall stelpna var 82% árið 2006, minnkaði um 4% stig á tímabilinu 

litið til fjölda einstaklinga fækkaði stelpum um 146 í hópi þeirra sem voru ánægðar með líf 

sitt á tímabilinu. Á sama tíma jókst hlutfall þeirra unglinga sem sögðu að það lýsti þeim ekki 

nógu vel eða alls ekki að þeir væru ánægðir með lífið. Að meðatali átti sú staðhæfing við um 

12% stráka og 20% stelpna. Meiri hluti unglinga var því ánægður með líf sitt heilt yfir mælt 

tímabil. 

Á mynd 15 má sjá á hvaða hátt þróun mælinga á sjálfsmati unglinga á andlegri heilsu sinni 

var á tímabilinu. Sjá má að hlutfall þeirra unglinga sem töldu andlega heilsu sína góða eða 

mjög góða jókst á milli mælinga á árunum 2000 til 2012, frá 2012 minnkar hlutfallið töluvert 

milli mælinga. Staðlaður munur milli mælinga yfir tímabilið í heild var markverður, 

áhrifastærð var reiknuð sérstaklega fyrir mun milli mælinga 2012 og 2018 í þeim tilgangi að 

athuga hvort að munur væri á umfangi áhrifa, staðlaður munur mælinga í báðum tilvikum 

sýndi fram á lítil áhrif. Árið 2014 urðu miklar og snarpar beytingar í andlegri heilsu unglinga, 

72% stelpna og 86% stráka sögðu andlega heilsu sína góða árið 2014 við næstu mælingu 2016 

hafði hlutfall stelpna farið niður í 58% og stráka 77%. Þegar að litið er á fjölda þeirra 

unglinga sem voru að baki þeirri þróun sem átti sér stað hafði unglingum sem töldu andlega 

heilsu sína góða á tímabilinu fækkað um 982 einstaklinga. Árið 2018 var fjöldi unglinga sem 

mat andlega heilsu sína góða 4767 eða 65,5%. Þegar að hlutfall úr þýði var reiknað var 

hlutfallið 55% unglinga sem skráðir voru í 9 og 10 bekk á landsvísu. Áætla má því að rúmlega 

helmingu unglinga landsins taldi andlega heilsu sína góða eða mjög góða árið 2018 og á sama 

hátt má áætla að tæplega helmingur taldi andlega heilsu sína frekar slæma eða mjög slæma og 

hafði sá hópur stækkað frá árinu 2014. 

Líkt og sjá má í töflu 6 var staðlaður munur mælinga á tímabilinu einungis markverður hjá 

stelpum. Á mynd 16 og 17 má sjá að hlutfall stráka sem fengu hæsta skor á hvorum kvarða 

breytist lítið á tímabilinu og hlutfall þeirra var undir 5% í öllum mælingum á báðum kvörðum. 

Heilt yfir voru fleiri stelpur sem fengu hæsta skor á báðum kvörðum í öllum mælingum, 

staðlaður munur mæling yfir tímabilið í heild var markverður á báðum kvörðum og áhrifin 
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lítil. Áhrifastærð var reiknuð milli mælinga á kvíðakvarða stelpna þar sem að aukningin jókst 

töluvert milli áranna 2009 og 2018 en áhrif þeirra breytinga sýndi einnig lítil áhrif.  

Breytinga á mælingum stelpa voru hins vegar markverðar yfir tímabilið í heild, umfang áhrifa 

voru einnig skoðuð milli tímabila aukningar en áhrifin voru litill í öllum tilvikum. Þegar að 

tekið er tillit þess sem mælt var, alvarleg vanlíðan unglinga verður öll aukning í sjálfum sér 

markverð. Ef litið er á fjölda þeirra unglinga sem hér um ræðir má sjá í töflu 6 að drengir sem 

upplifðu kvíðatengd einkenni reglulega upplifðu 36 strákar slík einkenni reglulega árið 1997, 

þeim fjölgaði um 62 á tímabilinu og árið 2018 upplifðu 95 strákar slík einkenni reglulega. Ef 

skoðaður er fjöldi þeirra sem upplifði þunglyndis einkenni reglulega þá upplifuð 109strákar 

slík einkenni árið 1997, þeim fjölgaði um 62 á tímabilinu og árið 2018 upplifðu 171 strákur 

slík einkenni reglulega. Hjá stelpum var fjöldinn töluvert hærri í öllum mælingum en árið 

1997 upplifðu 218stelpur þunglyndis einkenni reglulega, hópurinn rúmlega tvöfaldaðist á 

tímabilinu og árið 2018 upplifðu 502 stelpur slík þunglyndis einkenni reglulega. Fjöldi sem 

upplifði kvíðatengd einkenni reglulega árið 1997 var 182 stelpur, á tímabilinu fjölgaði 

stelpum sem upplifa slík einkenni regluleg um 328 og árið 2018 upplifðu 520 stelpur 

kvíðatengd einkenni reglulega. Meiri hluti unglinga upplifir fyrr geind einkenni ekki reglulega 

eða um 95% stráka og í kringum 85% stelpna.  
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Umræður  

 

Tafla 7. 

Yfirlitstafla sem sýnir þær breytur sem breytust markvert á tímabilinu 

Mæld breyta Aukning/ 

minnkun 

Tímabil Aukning% 

stig 

Aukning 

%stig 

fj.einstaklinga 

Fjöldi í 

fyrstu 

mælingu 

breytur 

Fjöldi í 

seinsutu 

mælingu 

breytu 

Cohen´s 

(d) 

 Tengsl foreldra og unglinga 

Samvera foreldra um 

helgar (stelpur/strákar) 

↑ 100% 

aukning 
1997-2018 33% 2183 2401 4803 0,57 

Samvera foreldra á 

virkum dögum 

(stelpur) 

↑ 96,2% 

aukning 1997-2018 25% 910 946 1856 
0,52 

 

Samvera foreldra á 

virkum dögum 

(strákar) 

↑ 123,9% 

1997-2018 26% 946 764 1710 0,56 

Foreldrar þekki 

foreldra vina (strákar) 

↑ 15,9 % 

aukning 
2006 - 2018 10% 364 2293 2656 0,21 

Vinir 

Umhyggja og hlýja 

vina (strákar) 

↑ 31,1% 

aukning 
1997-2014 19% 691 2220 2911 

 

0,42 

Persónulegar 

samræður vina 

(stelpur) 

↓ 
6,4% 

minnkun 
1997-2014 6% 218 3421 3202 

 

- 0,21 

Líðan 

Andleg heilsa (stelpur) ↓ 21,7% 

minnkun 

2000-2018 

 
16% 582 2693 2111 - 0,34 

19,4% 

minnkun 

2000-2014 

2014-2018 
    - 0,43 

Andleg heilsa (strákar) ↓ 13,1% 

minnkun 
2000-2018 11% 400 3057 2656 - 0,27 

15,1% 

minnkun 

2000- 2014 

2014 - 2018 
    -0,36 

Kvíðaeinkenni stelpur ↑ 180% 

aukning 
1997-2018 9% 328 182 520 0,32 

Þunglyndiseinkenni 

(stelpur) 

↑ 100% 

aukning 
2009-2018 7% 255 255 509 0,23 
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Markmiða þessa yfirlits og höfunda var að skoða á hvaða hátt líðan íslenskra unglinga 

og nærumhverfi þeirra hefur breyst litið til þróunar undanfarið tuttugu ár, í ljósi 

samfélagslegra breytinga og þróunar í málaflokki barna. Þróun á líðan og nærumhverfi 

byggist á þeim niðurstöðum sem fengust við vinnslu á niðurstöðum kannana Ungs fólks á 

tímabilinu 1997 til 2018, breytingar voru skoðaðar með viðmiði Choen um markverð áhrif 

milli mælinga en einnig voru breytingar almennt metnar að umfangi og eðli hvers þáttar sem 

greindur var (Cohen, 1988). Þær niðurstöður sem fengust úr framgreindri greiningu voru svo 

settar í samhengi við þær samfélagslegu breytingar og þróun í málaflokki barna og unglinga 

sem hefur átt sér stað í íslensku samfélagi undanfarin tuttugu ár, samantektir breytinga má sjá 

á mynd 18 og töflu 8.  

  

Hefur andleg líðan unglinga versnað markvert frá árinu 1997 til 2018 ? 

Þegar að litið er yfir líðan unglinga á tímabilinu kemur í ljós að meiri hluti þeirra mat 

andlega heilsu sína góða og var ánægður með lífið. Hlutfall þeirra unglinga sem upplifðu 

vanlíðan var mun hærra hjá stelpum en strákum og hlutfall þeirra stelpna sem upplifði 

vanlíðan jókst markvert á tímabilinu, en hlutfall stráka sem mátu andlega heilsu sína góða 

minnkaði markvert en að öðru leyti voru breytingar á líðan stráka ekki markverðar á 

tímabilinu. Líðan stelpna versnaði á markverðan hátt þ.e.a.s hlutfall þeirra stúlkna sem upplifa 

mikla vanlíðan reglulega og meta andlega heilsu sína slæma jókst. Mælingar sem fram koma í 

töflu 7 og sýna aukningu á hlutfalli þeirra stúlkna sem fengu hæsta skor á kvíða- og 

þunglyndiseinkennum eru markverðar á tímabilinu. Hlutfall þeirra stelpna sem upplifði slík 

einkenni reglulega tvöfaldaðist í einkennum þunglyndis og því næsta þrefaldaðist í 

einkennum kvíða. Nauðsynlegt er að hafa í huga að baki hæsta skors á viðkomandi kvörðum 

er margþætt vanlíðan sem er viðvarandi, en til að fá hæsta skor þarf hver mæld breyta á 

vanlíðan að hafa átt við oft eða stundum á sjö daga tímabili.  

Þessi hópur unglinga sem hér fellur undir glímdi því við mikla vanlíðan á tímabilinu. 

Vert er að hafa í huga að sá hópur sem umræðir endurspeglar ekki líðan hópsins í heild sinni 

engu að síður jókst hlutfall þessa hóps mikið á tímabilinu. 

Lífsánægja unglinga jókst ekki á tímabilinu en hlutfall þeirra unglinga sem sögðu að 

það ætti vel við þá að þeir væru ánægðir með lífið hélst því næsta óbreytt, en 80% þeirra sagði 

það eiga vel við þá að þeir voru ánægðir með líf sitt en 20% unglinga telur staðreyndina eiga 

frekar eða mjög illa við sig, lífsánægja unglinga jókst því ekki á tímabilinu.  



LÍÐAN ÍSLENSKRA UNGLINGA 

 

41 

Andleg líðan unglinga hefur aukist hlutfallslega þ.e.a.s sá hópur sem upplifir andlega 

vanlíðan hefur aukist, vanlíðan stelpna hefur aukist meira en stráka og líðan þeirra stelpna 

sem upplifa vanlíðan virðast upplifa mikla vanlíðan. Hins vegar er hlutfall þeirra unglinga 

sem virðast upplifa vanlíðan með teknu tilliti til þeirrar aukningar sem átti sér stað á 

tímabilinu ekki benda til þess  að mati höfunda  að andleg líðan hafi versnað markvert hjá 

unglingum sem hópi í heild, af því gefnu að meirihluti hópsins upplifir ekki slíka líðan. Sú 

ályktun dregur á engan hátt úr alvarleika þess að andleg líðan hefur versnað hlutfallslega og 

veita þarf þeim hópi sérstaklega athygli og aðhlynningu. 

 

Á hvaða hátt hefur nærumhverfi unglinga breyst undanfarin tuttugu ár? 

Þegar að litið er til þeirra breytinga sem áttu sér stað í nærumhverfi unglinga á 

tímabilinu 1997 til 2018 í ljósi niðurstaðna kannana Ung fólks má sjá að heilt yfir hópinn var 

meirihluti unglinga sem bjó við góð tengsl og stuðning í nærumhverfi sínu. Tengsl unglinga 

við foreldra sína styrktust á ýmsan hátt, hlutfall þeirra unglinga sem eyddu mestum frítíma 

sínum með foreldrum sínum tvöfaldast á tímabilinu. Allar breytur sem féllu undir tengsl 

foreldra og unglings sem skoðaðar voru sýndu fram á aukningu á tímabilinu en vert er að taka 

fram að við upphaf mælinga var meirihluti unglinga sem bjó að sterkum tengslum foreldra. Á 

tímabilinu styrktist samband unglings stráka við foreldra sína enn frekar og hlutfall þeirra sem 

sögðu að þeir áttu frekar eða mjög auðvelt með að nálgast umhyggju og persónulegar 

samræður foreldra sinna jókst á markverðan hátt. Skólaumhverfi unglinga breytist ekki á 

markverðan hátt, upplifun þeirra á tilgangsleysi náms og hlutfall þeirra unglinga sem leið 

yfirleitt illa í skólanum jókst. Samskipti þeirra við kennara sína breytist á jákvæðan hátt litið 

til hlutfalls þeirra unglinga sem sögðust líka illa við kennara sína en sá hópur minnkaði á 

tímabilinu, þó voru breytingar ekki markverðar né miklar í sjálfum sér. Meirihluti unglinga 

bjó að góðum og nánum tengslum vina sinna, upplifun stráka á nánd í vinasamböndum jókst 

töluvert á tímabilinu og var sú aukning markverð. Þegar að litið er heilt yfir þær víddir sem 

skoðaðar voru í nærumhverfi unglinga á tímabilinu má sjá að unglingar hafa búið við góðan 

stuðning og náin tengsl í því umhverfi sem stendur þeim næst heimili og vinum, þrátt fyrir 

sterka stöðu við upphaf mælinga styrkst staða þeirra en frekar á tímabilinu. Því á vel við að 

hér að gott má alltaf bæta og slíkt á svo sannarlega við um nánasta umhvefi unglinga á 

Íslandi. Hins vegar má segja að það nærumhverfi sem tilheyrir skólaumhverfi þeirra hefur 

lítið sem ekkert breyst af því leyti að hlutfall þeirra unglinga sem upplifa neikvæða líðan og 
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viðhorf til skóla hefur ekki minnkað og að sama skapi hefur hópur þeirra sem upplifa 

skólaumhverfi sitt á jákvæðan hátt ekki heldur aukist.  

 

Hvernig hefur tilvera unglinga breyst undanfarin tuttugu ár í ljósi samfélagslegra 

beytinga og þróunar í málefnum barna undanfarin tuttugu ár? 

Undanfarin tuttugu ár hafa málefni barna verið ofarlega á baugi í alþjólegri umræðu, 

aukin áhersla á réttindi og velferð barna hefur aukist með árin hverju frá upphafi þessara 

aldar. Upphaf þessara þróunar má rekja til samþykktar Barnasáttmála Sameinuðu Þjóðanna 

við lok seinustu aldar en þar voru réttindi barna bundin í lög og þau ríki sem fullgilt hafa 

samninginn er lögbundin því að uppfylla ákvæði hans. Á sama tíma hafa málefni barna verið 

eitt helsta rannsóknarefni í heimi vísindanna, þekkingu og greiningu vanda og velmegunar 

hefur fleytt fram. Hugmyndir og viðhorf samfélagsins til barna og unglinga annars vegar og 

uppeldis og foreldra hlutverksins hins vegar hafa tekið stakka skiptum á undanförnum ára 

tugum. Framan greinda þróun má merkja í breytingum innan málaflokks barna á Íslandi en 

unnið hefur verið markvisst og hart að bættri stöðu barna og unglinga hvívetna í samfélaginu. 

Höfundar tóku saman helstu breytingar sem orðið hafa innan málaflokks barna og unglinga á 

Íslandi undanfarin tuttugu ár, samntektina má sjá á mynd 18 og töflu 8.  

Líkt og sjá má á fyrrgreindum myndum hefur staða barna og unglinga innan 

samfélagsins breyst töluvert, málefni þeirra og velferð hefur verið sett í forgrunn. Með 

innleiðingu Barnasáttmálans fór af stað röð atburða sem hefur leitt til aukinnar áherlsu á rétt 

og velferð barna á öllum sviðum tilveru þeirra. Þau hafa öðlast rödd og rétt til skoðanna á 

eigin tilvist sem börn og unglingar sem slitu barnskónum við lok tuttugustu aldar höfðu ekki. 

Aðstoð, úrræði og réttindasamtök börnum og unglingum til handar hafa sprottið upp á 

tímabilinu, velferð barna hefur verið tryggð með lögbindingu réttar þeirra og saknæmi þeirra 

sem á honum brjóta. Þegar að Barnasáttmálinn var fullgildur hérlendis árið 2013 hófst annað 

tímabil róttækra breytinga innan málaflokks barna í kjölfarið var áhersla aukin enn frekar á 

innleiðingu allra ákvæða sáttmálans. Umboðsmaður barna, Barnaheill og fleiri réttindasamtök 

standa vörð um velferð og rétt þeirra. Því má segja að upplifun barna og unglinga á eigin 

tilvist hefur breyst töluvert velferð þeirra og velmegun er helsta markmið samfélagsins. 

Foreldrar leggja sig alla fram við hámörkun hæfileika og velsæld barna sinna á öllum sviðum 

lífsins. Snemmtæk íhlutun og greinig vanda og frávika hefur aldrei verið meiri en nú, því má 

segja að börn nútímans hafi allt sem þarf til að blómstra eins og blóm í eggi.  
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Mynd 18 Tímalína sem sýnir þróun í málaflokki barna, ártöl viðburða ásamt helstu beytingum í mælingum úr 

könnunum Ungs fólk í tímaröð. (Alþingi, 2007; Barnaheill, e.d; Barnaverndarstofa, 2000; Háskóli Íslands, e.d.; 

Heimili og Skóli, e.d.; lög um breytingu á lögum nr. 83/1994; lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi 

barnsins. Nr. 19/2013; lög um umboðsmann barna nr. 83/1994; lög um vernd barna og ungmenna. 58/1992; 

lögræðislög nr. 71/1997; Ríkisendurskoðun, 2016; Sjórnarráð Íslands, 2018; Um Greiningar- og ráðgjafarstöð, 

e.d.; Umboðsmaður barna, e.d.; Umboðsmaður barna, e.d.).  

https://www.althingi.is/altext/stjt/1994.083.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1992058.html
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Tafla 8. 

Yfirlit mikilvægra atburða á árunum 1997 til 2019 sem hafa markað þáttaskil í málefnum barna. (Listi 

þessi er ekki tæmandi) 

Ár  Samfélagslegar breytingar  Eðli breytinga  

Lagabreytingar      

1989  Barnasáttmáli SÞ samþykktur.  Grundvallarmannréttinda barna 

1990  Barnasáttmáli SÞ á Íslandi Ísl. Ríkið skrifar undir samninginn 

1992  Barnasáttmálinn SÞ fullgildur Fullgildi kallar á lagabreytingar til 

framfylgja ákvæðum samningsins.  

1992  Útivistartími bundin í lög Takmörkun á útivist barna og unglinga  

1992  Endurskoðun barnaverndarlaga  Starfsemi Barnaverndar skilgreind og efld 

1995  Embætti umboðsmanns barna stofnað  Stendur vörð um réttindi og velferð barna 

Stendur vörð um ákvæði Barnasáttmálans 

1997  Sjálfræðisaldur fer úr 16 ára í 18 ára  Lagabr. Tilkomin vegna ákv. 

Barnasáttmála SÞ 

2013  Barnasáttmálinn lögfestur  Verður hluti af íslenskri löggjöf, brot á 

ákvæðum refsiskyld 

2019  Starf ráðgjafahóps umboðsmanns barna 

bundið í lög  

Börn til ráðgjafar um málefni barna.  

Stjórnsýsla      

1993  Barnaverndarstofa stofnuð  Í kjölfar endurskoðun barnaverndarlaga.  

1995  Fyrsta málþing barna  Lýðræði barna og réttur þeirra til skoðanna 

á málefnum þeim tengdum  

1995  Barnaverndarstofa hefur starfsemi  Eftirlits aðili Barnaverndar og umsýsla 

barnaverndarlaga 

1998  Barnahús  Ráðgjöf og meðferð barna sem hafa orðið 

fyrir kynferðislegu ofbeldi, sett fram sem 

tilraunaverkefni 

1999 - 2001  Framhaldsnámi klínískrar sálfræði HÍ  Sálfræðingar með stafsleyfi í klíniskri 

sálfræði útskrifast 

2001  Starfsemi Barnahús fest í sessi  Áframhaldandi starfsemi tryggð 

2002  

 
 

Félagsmálaráðuneytið - heildarskoðun 

barnaverndarlaga  

Endurskoðun með því markmiði að efla 

fyrirbyggjandi aðstoð.  

2009  Ráðgjafahópur umboðsmanns barna 

stofnaður  

Ráðgjafahópur samanstendur af 

börnum,réttur barna til þátttöku í 

samfélaginu og þróunar í málefnum barna 

2018  Viljayfirlýsing ráðherra  Samstaf eflt þvert á ráðuneyti málefni 

barna sett í forgrunn 

2018  Endurskoðun laga um embætti 

umboðsmanna barna  

Hlutverk og umboð eflt og skilgreint nánar 

2018 - 2019 Heilsugæslan Efling sálfræðiþjónustu fyrir börn innan 

heilsugæslunnar 

2019  Framkvæmdaáætlun í málefnum barna  Blásið til stórsóknar í þjónustu við börn og 

fjölskyldur þeirra.  

Úrræði/Aðstoð      

1986  Greiningar og ráðgjafastöð ríkisins  Þjónusta fötluð born og fjölsk.þeirra 
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1992  Barnahús  Barnahús sinnir málefnum barna sem 

grunur leikur á að hafi sætt kynferðislegri 

áreitni eða ofbeldi.  

1997  Breytingar á starfsemi 

Greiningarmiðstöðvar  

Stafsemi útvíkkuð 

2010 – 2018  Sértæk meðferð, ráðgjöf of aðstoð barna 

og aðstandenda þeirra 

Sjálfstætt starfandi fagaðila 

Sól sálfræðingar,Sálstofan, Litla 

Kvíðameðferða stöðin, Sálstofan ofl 

2015  Þroska og Hegðunarstöð stofnuð  Greining,meðferð,ráðgjöf 

2000 - 2018 Stofnun samtaka sem berjast fyrir 

réttindum banra á ýmsum vettvangi 

ADHD – samtökin , SAFT, Sjónarhóll, 

Blátt áfram ofl. 

2010 - 2018 Úrræði til sjálfeflingar og aukinnar 

velmegunar  

Námskeið og fræðsla- Stekrar Stelpur, 

Hugarfrelsi, Dale Carnegie, KVAN ofl. 

Réttindasamtök      

1989  Barnaheill stofnað  Samtök sem stæðu vörð um og tryggðu 

aukin réttindi barna í samfélaginu.  

1992  Heimili og Skóli stofnað  Stuðlan að bættum menntunar og 

uppeldisskilyrði barna og unglinga.  

2000 - 2018 Stofnun samtaka sem berjast fyrir 

réttindum banra á ýmsum vettvangi 

ADHD – samtökin , SAFT, Sjónarhóll, 

Blátt áfram ofl. 

   

 

(Alþingi, 2007; Barnaheill, e.d; Barnaverndarstofa, 2000; Háskóli Íslands, e.d.; Heimili og Skóli, e.d.; lög um breytingu 

á lögum nr. 83/1994; lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins. Nr. 19/2013; lög um umboðsmann barna nr. 

83/1994; lög um vernd barna og ungmenna. 58/1992; lögræðislög nr. 71/1997; Ríkisendurskoðun, 2016; Sjórnarráð Íslands, 

2018; Um Greiningar- og ráðgjafarstöð, e.d.; Umboðsmaður barna, e.d.; Umboðsmaður barna, e.d.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.althingi.is/altext/stjt/1994.083.html
https://www.althingi.is/lagas/nuna/1992058.html
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Lokaorð 

 

Hvað veldur þá þessari orðræðu sem einkennist af áhyggjum af slæmri líðan og stöðu 

barna og unglinga nútímans?  

Ein leið til að nálgast þá spurningu er að velta upp þeim möguleika að með aukinni 

þekkingu og umræðu um andlega líðan, auknum orðaforða barna og unglinga á líðan og 

tilfinningum, auknum sýnileika á líðan þeirra með auknum rannsóknum á líðan þeirra, aukinni 

áherslu á velmegun og óþoli fyrir vanlíðan. Breyttu viðhorfum og gildum almennt til 

andlegrar líðan og áherslum á mikilvægi geðheilsu hafa viðmið okkar og hugmyndir okkar 

breytt gildum okkar og skynjun á líðan almennt, hvort sem er litið tilþeirra fullorðnu, barna 

eða unglinga. Með tilkomu hugmynda okkar um hið blómstrandi barn nútímans mætti álykt 

sem svo að  vandi sem alltaf var til staðar hafi komið fram í dagljósið og vaxið í huga 

samfélagsins. Vægi og mikilvægi líðan unglinga hefur vaxið í hugum manna og með þeim 

hætti verður skynjun þeirra sterkari. Ýmsar ástæður liggja að baki þess vanda sem blasir við 

unglingum nútímans og fræðimenn keppast við að skilgreina hann og leysa, en vert er að 

skoða samhengi þróunarinnar til að ná utan um þær gínatísku breytingar sem að saga barnsins, 

vísindin og samfélagið hafa lagt til jöfnunar. Með aukinni velsæld og velmegun eykst krafa 

samfélagsins um aukna velmegun.Hefur mögulega krafa okkar um velmegun breytt viðunandi 

ástandi fyrri tíma í óviðunandi stöðnun velmegunar nútímans? 

 Börnum og unglingum líður mögulega ekki verr en áður heldur hefur krafa okkar um 

andlega vellíðan aukist og skynjun okkar á líðan þeirra og velferð breytt upplifun okkar og 

gildismati. 
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