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Útdráttur 

Sjálfsvirðing er mat einstaklings á eigin virði.  Unglingar upplifa aukna vitund um 

eigið sjálf.  Lág sjálfsvirðing getur verið áhættuþáttur varðandi geðræn- og félagsleg 

vandamál.  Haustið 2009 byrjuðu hjúkrunarfræðinemar að veita unglingum í 

framhaldsskólum fræðslu um sjálfsmynd og var fræðslan á vegum Skjaldar sem er 

forvarnarfélag hjúkrunarfræðinema.  

Gerð var könnun meðal nemenda í fyrsta bekk í Kvennaskólanum í Reykjavík, sem 

fengu fræðslu hjúkrunarfræðinema um sjálfsmynd, í þeim tilgangi að kanna sjálfsmynd 

þeirra og meta gagnsemi fræðslu um sjálfsmynd.  Sjálfsmatskvarði Rosenberg var 

lagður fyrir nemendur.  Alls svöruðu 136 könnuninni og var svarhlutfallið um 88%.  

Niðurstöður sýndu að meðaltal sjálfsvirðingar var innan eðlilegra marka, um 21 stig, en 

alls voru um 11% sem höfðu lægra meðaltal en 15 stig sem bendir til lágrar 

sjálfsvirðingar.  Af þeim sem sóttu forvarnarfræðslu Skjaldar um sjálfsmynd voru um 

69% sem fannst hún mjög eða frekar gagnleg.  Það voru um 64% sem töldu vera mjög 

eða frekar mikla þörf fyrir fræðslu um sjálfsmynd fyrir þeirra aldurshóp.  Niðurstöður 

styðja nauðsyn þess að vinna að forvarnarstarfi meðal unglinga með áherslu á 

sjálfsmyndina.  Forvarnir sem hafa það að markmiði að efla sjálfsmynd eru mikilvægar 

til að stuðla að andlegu heilbrigði og jákvæðum þroska unglingsins.  

 

Lykilorð: Sjálfsvirðing, sjálfsmynd, unglingar, fræðsla, forvarnir. 
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Abstract 

Self-esteem is the assessment by individuals of their own self-worth.  Adolescents 

experience an increased awareness of their own self.  A negative self-esteem can be a 

risk factor concerning mental- and social problems.  Nursing students started to provide 

adolescents education about self-concept in the fall of 2009.  The education was 

provided by Skjöldur, a preventative association of nursing students. 

A survey among students in first grade at Kvennaskólinn í Reykjavík, which 

received education about self-concept by the nursing students, was conducted in order 

to explore their self-esteem and to evaluate the benefits of the self-concept education.  

The Rosenberg self-esteem scale was administered to students.  A total of 136 students 

answered the survey, almost 88% response rate.  Results showed that the average self-

esteem was within the normal range, about 21 points, but a total of about 11% had 

lower than 15 points, indicating low self-esteem. 

Of those who attended the education by Skjöldur about 69% found it very or quite 

useful.  About 64% felt that there was a need for education about self-concept for their 

age group. 

The results confirm the need to promote prevention among adolescents with an 

emphasis on self-concept.  Prevention with the aim of enhancing self-concept is 

important to enhance mental health and positive development of adolescents. 

 

Keywords: Self-esteem, self-concept, adolescents, education, prevention. 
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Inngangur 

Sjálfsmynd og þróun hennar hefur lengi verið viðfangsefni fræðimanna.  Helstu 

kennismiðir þroskakenninga eru meðal annars Freud, Erikson og Piaget en í kenningum 

sínum fjalla þeir um sjálfið (Ball, Bindler og Cowen, 2010). 

Freud (1856-1939) var frumkvöðull í hugmyndum sínum um hinn ómeðvitaða 

huga.  Hann taldi að á unglingsárunum færu sambönd einstaklinga að hafa meiri áhrif á 

líf þeirra og fjallaði hann meðal annars um það í tengslum við kynferðissambönd (Ball 

o.fl, 2010). 

 Annar merkur kennismiður var Erikson (1902-1994).  Hann nam kenningar Freuds 

um sálgreiningu.  Erikson setti fram sína eigin kenningu um sálfélagslegan þroska.  Þar 

lagði hann áherslu á sálfélagslegt eðli einstaklinga og setti fram ákveðin þroskaverkefni 

fyrir hvert aldurstímabil (Ball o.fl., 2010).  Á unglingsskeiðinu taldi hann einstaklinginn 

vera að takast á við sjálfsvitund gegn hlutverkaruglingi (Ball o.fl., 2010).  

Piaget (1896-1980) kom fram með kenningar sínar á vitsmunalegri getu barna eftir 

að hafa fylgst með eigin börnum vaxa úr grasi.  Hann taldi börn vera virka þátttakendur 

í vitrænum þroska sínum þar sem börn læra af viðbrögðum annarra og með auknum 

aldri eykst geta þeirra til að skilja raunveruleikann.  Piaget taldi unglinga hafa getu til 

þroskaðra, óhlutstæðra hugsana (Ball o.fl., 2010). 

Fleiri hafa fjallað um sjálfið eða sjálfsmyndina, þar á meðal Maslow, en í 

þarfapýramída sínum setur hann sjálfsmyndina í næst efsta þrepið (Kozier, Erb, Berman 

og Snyder, 2004).  

Hjúkrunarfræðingar fóru snemma að huga að heilbrigði barna og forvörnum.  Á 

nítjándu öld benti Florence Nightingale (1820-1910) á að betra væri að verja fjármunum 

í að viðhalda heilsu ungbarna og barna heldur en að byggja sjúkrahús (Sessanna, 2004).  
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Hjúkrunarfræðingar vinna enn eftir þessari hugsjón í starfi sínu og hafa þeir skilgreint 

skjólstæðinga sína sem; einstaklinga, fjölskyldur og samfélög (Kozier o.fl., 2004).  

Hérlendis sinnir heilsugæslan forvörnum barna og unglinga með ung- og 

smábarnavernd og heilsuvernd skólabarna.  Markmið heilsuverndar skólabarna er meðal 

annars að börn fái að þroskast við sem bestar andlegar, líkamlegar og félagslegar 

aðstæður (Heilsugæslan, e.d.).  Virginia Henderson (1897-1996) taldi að mikilvægt væri 

að huga að heilbrigðum einstaklingum og efla heilsutengda hegðun þeirra (Kozier o.fl., 

2004).  

Hjúkrunarfræðinemar hafa lagt sitt af mörkum við að efla andlega líðan unglinga í 

gegnum starfsemi Skjaldar, en Skjöldur er forvarnarfélag hjúkrunarfræðinema við 

hjúkrunarfræðideild Háskóla Íslands sem tók til starfa árið 2009.  Haustið 2009 tók 

Skjöldur að sér fræðslu um sjálfsmynd í tveimur menntaskólum á höfuðborgarsvæðinu.  

Í kjölfar þeirrar fræðslu þótti mikilvægt að kanna sjálfsmynd meðal unglinga sem höfðu 

fengið forvarnarfræðslu Skjaldar.  Ákveðið var að gera könnun meðal hluta þess hóps, 

það er nemenda í Kvennaskólanum í  Reykjavík.  

Tilgangur könnunarinnar var annars vegar að kanna sjálfsmynd unglinga og hins 

vegar að meta gagnsemi af fræðslu forvarnarfélagsins Skjaldar. 

Rannsóknarspurning og tilgátur 

Lögð er til grundvallar eftirfarandi rannsóknarspurning og tilgátur: 

Rannsóknarspurning: 

Hvernig meta unglingar sjálfsmynd sína? 

Tilgátur: 

1. Er kynjamunur á mati unglinga á sjálfsvirðingu þeirra? 
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2. Er munur á sjálfsvirðingu  unglinga sem fengu forvarnarfræðslu Skjaldar 

samanborið við þá sem ekki fengu fræðslu?  

3. Er munur á sjálfsvirðingu unglinga sem hafa áður fengið fræðslu um 

sjálfsmynd í skóla samanborið við þá sem ekki hafa áður fengið slíka 

fræðslu? 

4. Telja unglingar sem fengu fræðslu Skjaldar um sjálfsmynd vera meiri þörf á 

slíkri fræðslu en þeir sem ekki fengu fræðsluna? 

5. Er kynjamunur á viðhorfi unglinga til gagnsemi fræðslunnar og mikilvægi 

fræðslu til jafnaldra? 

6. Er munur á viðhorfi unglinga á mikilvægi fræðslu til jafnaldra hjá þeim sem 

fengu fræðslu Skjaldar og þeirra sem ekki fengu fræðslu? 

Mikilvægi rannsóknarinnar fyrir hjúkrun 

Langt er síðan farið var að skoða sjálfsmyndina, bæði hvernig sjálfið eða 

sjálfsmyndin myndast og einnig hvernig sjálfsvirðing tengist ýmsum vandamálum.  

Síðustu áratugi hefur áhugi á sjálfsvirðingu aukist mikið (Goodson, Buhi og Dunsmore, 

2006).  Unglingsárin eru sá tími í lífi einstaklings þar sem sjálfið breytist hvað mest 

(Sebastian, Burnett og Blakemore, 2008).  Margir hafa leitt hugann að sjálfsmynd 

unglinga (Butler og Gasson, 2005) og meðal annars rannsakað áhrif hennar á andlega 

líðan og áhættuhegðun (Goodson o.fl., 2006; Guillon, Crocq og Bailey, 2003; 

Kirkcaldy, Siefen og Furnham, 2003).  Talið er  að þeir einstaklingar sem hafa lága 

sjálfsvirðingu séu neikvæðari í eigin garð og bera ekki nægilega umhyggjuf fyrir 

sjálfum sér (Butler og Gasson, 2005), eigi erfiðara með að viðhalda nánum 

vináttusamböndum (Butler og Gasson, 2005; Dekovic og Meeus, 1997) og geti þróað 

með sér félagsleg vandamál (Veselska o.fl., 2009). 
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Mikilvægt er að skoða sjálfsmynd unglinga til að koma í veg fyrir lélega aðlögun og 

vanlíðan, en há sjálfsvirðing hefur meðal annars verið tengt góðri aðlögun og vellíðan 

(Okada, 2010).  Hjúkrunarfræðingar eru í kjöraðstæðum til að veita fræðslu varðandi 

sjálfsmynd bæði vegna þekkingar sinnar og náms þeirra sem byggir meðal annars á 

hugmyndafræði forvarna.  Mikilvægt er að huga betur að sjálfsmyndinni og þeim 

úrræðum sem í boði eru til að styrkja hana. 

Skilgreiningar á hugtökum sem fram koma í ritgerðinni 

Sjálfið (self): Sjálfið er yfirbragð einstaklings sem aðgreinir hann frá öðrum 

(Schaefer, 2007).  Sjálfið, eða vitundin um sjálfið, er ekki meðfætt heldur eitthvað sem 

einstaklingurinn þarf að vinna að til að öðlast (Blasi og Milton, 1991).  Hægt er að tala 

um myndun sjálfsins sem ferli þar sem andlegir þættir svo sem innri hugmyndir og 

tilfinningar sem einstaklingur hefur um sjálfan sig eru sameinaðar í heild ásamt, 

félagslegum og menningarlegum þáttum í umhverfi einstaklings (Adamson, Hartman og 

Lyxell, 1999; Adamson og Lyxell, 1996).  Hugmynd félagsfræðingsins Cooley um 

sjálfið er byggð á því að einstaklingur lærir hver hann er með samskiptum við annað 

fólk.  Mat hans á sjálfum sér er ekki eingöngu byggt á því hvernig persónueinkenni hans 

eru heldur einnig á því hvernig hann upplifir álit annarra á sér (Schaefer, 2007). 

Sjálfsmynd (self-concept): Sjálfsmynd er hugmynd einstaklings um sjálfan sig og 

hefur meðal annars áhrif á það hvernig hann hugsar, talar og hegðar sér (Kozier o.fl., 

2004).  Í sjálfsmynd felst ákveðinn skilningur á sjálfinu.  Skipulag á reynslu og 

hugmyndum einstaklings byggir upp sjálfsmyndina og birting hennar kemur meðal 

annars fram sem félagsleg virkni (Petersen, Schulinberg, Abramowitz, Offer og Jarcho, 

1984).  Uppbygging sjálfsmyndar er byggð á tveimur atriðum, það er okkar eigin mati 

og upplifun á liðnum atburðum og skynjun okkar á áliti annarra (Sebastian o.fl., 2008).  

Hægt er að skipta sjálfsmynd í þrjá þætti, vitsmunalega sjálfsmynd, félagslega 
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sjálfsmynd og líkamsímynd (Jackson, Eye, Fitzgerald, Zhao og Witt, 2010).  

Sjálfsmynd myndast samhliða því að sjálfsvirðing þróast hjá einstaklingi (Berger, 

2008).   

Sjálfsvirðing (self-esteem):  Hugtakið sjálfsvirðing er skylt sjálfsmynd, en það er 

oftast notað um þann þátt sjálfsmyndar sem er mælanlegur (Petersen ofl., 1984).  Trú 

einstaklings á eigin hæfileikum og mat hans á eigin árangri og virði eru þeir þættir sem 

mynda sjálfsvirðingu hans (Berger, 2008).  Virðing og viðhorf hans til sjálf síns hafa 

áhrif á þróun sjálfsvirðingar viðkomandi (Lubkin og Larsen, 2006).  Sjálfsvirðing 

skiptist í tvo hluta, það er heildar sjálfsvirðingu (e. global self-esteem) og sértæka 

sjálfsvirðingu (e. specific self-esteem).  Heildar sjálfsvirðing vísar til þess að hve miklu 

leyti einstaklingi líkar við sig sjálfan og í raun er heildar sjálfsvirðing einstaklings undir 

áhrifum frá sértæku sjálfsvirðingunni.  Það hversu mikils virði einstaklingur metur 

ákveðna þætti af sjálfum sér er sértæk sjálfsvirðing og vísar til smærri þátta en heildar 

sjálfsvirðing (Kozier o.fl., 2004). 

Forvarnir (prevention): forvarnir miða að heilsueflingu almennings.  Yfirleitt er 

forvörnum skipt í þrjú stig, þar sem að fyrsta stigði miðar að því að koma auga á 

áhættuþætti í samfélaginu og efla heilsutengda hegðun hjá almenningi, til dæmis með 

forvarnarfræðslu (Stanhope og Lancaster, 1992). 

Líkamsímynd (body image): Hugtakið líkamsímynd vísar til þess hvernig 

einstaklingur skynjar líkama sinn.  Skynjunin er byggð á stærð, útliti og virkni hans 

(Kozier o.fl., 2004).  Líkamsímynd og sjálfsmynd eru óaðskiljanlegir hlutir en 

líkamsímynd er einn hluti sjálfsmyndar (Lubkin og Larsen, 2006).  Því má segja að 

líkamsímynd sé hugmynd einstaklings um útlit líkama síns eins og hann sér hann fyrir 

sér (Berger, 2008). 
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Áhættuhegðun (risk behavior): Áhættuhegðun er hegðun sem hefur í för með sér 

skammtíma ágóða og getur leitt til langtíma missis síðar meir (Leather, 2009).  Þessi 

hegðun er byggð á því að fólk taki áhættu, óháð því hvaða ástæður liggja að baki 

hegðuninni.  Afleiðingar geta bæði verið góðar og slæmar fyrir einstaklinginn sem 

framkvæmir áhættuhegðunina (Berger, 2008). 

Seigla (resilience): Seigla er ferli, hæfileiki eða útkoma farsællar aðlögunar eftir 

krefjandi eða ógnandi aðstæður (Veselska o.fl., 2009). 

Gildismat rannsakenda 

Okkar mat er að sjálfsmynd sé áhrifaþáttur í mörgu sem við kemur heilsu unglinga.  

Við teljum mikilvægt að til séu forvarnir sem miða að fræðslu um sjálfsmynd og að 

hjúkrunarfræðinemar og hjúkrunarfræðingar séu vel til þess fallnir að vera með þá 

fræðslu.  Við teljum að forvarnarfræðsla sé mjög gagnleg þeim sem þiggja hana og efli 

þá í heilsutengdri hegðun.  Einnig teljum við Skjöld vera þarfa viðbót við 

forvarnarumhverfi framhaldsskólana. 
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Fræðileg samantekt 

Sjálfsvirðing, sjálfsmynd og sjálfið 

Myndun sjálfsins er ferli þar sem innri hugmyndir og tilfinningar einstaklings eru 

sameinaðar og loks skynjaðar sem heild.  Þessi heild tekur breytingum yfir ævina, en 

með auknum þroska einstaklings breytist sjálfið (Adamson og Lyxell, 1996).  Oft er 

talað um tvö þemu í sambandi við sjálfið, það er sjálfið sem huglægt og hlutlægt mat og 

sjálf sem tengist öðrum (Adamson o.fl., 1999).  Erikson taldi að sjálfið væri að mestu 

byggt upp á endurskipulagningu á þörfum einstaklings og sérkenni hans.  Einnig sagði 

hann að sjálfið einkenndist af því að samlagast nýjum félagslegum væntingum og 

gildum en við það upplifir einstaklingur sig á nýjan hátt og aðlagast samfélaginu en 

hefur þó sín eigin sérkenni (Blasi og Milton, 1991).  

Mikilvægt er að sjálfsmynd sé skoðuð þar sem hún gefur til kynna virkni 

einstaklings og hæfni hans til að takast á við breyttar aðstæður og aðlagast þeim 

(Petersen  o.fl., 1984).  Sjálfsmynd breytist út frá því misvægi sem verður á því hvernig 

einstaklingur sér sig og því hvernig hann telur að aðrir sjái sig (Petersen o.fl., 1984; 

Sebastian o.fl., 2008).  Eins og áður hefur komið fram skiptist sjálfsmyndin í 

vitsmunalega sjálfsmynd, félagslega sjálfsmynd og líkamsímynd.  Sjálfsvirðing, það er 

almennar tilfinningar um eigið virði, hefur stundum verið sögð vera fjórði þáttur 

sjálfsmyndar (Jackson o.fl., 2010). 

Sjálfsvirðing er víðtækt mat einstaklings á því hvernig hann metur eigið virði 

(Guillon, o.fl., 2003; Ostrowsky, 2010; Peterson o.fl., 1984), eða almennur skilningur 

einstaklings á eigin sjálfsvirði og sjálfsviðurkenningu (Peterson o.fl., 1984).  

Sjálfsvirðing getur mælst mishá.  Sýnt hefur verið fram á að há sjálfsvirðing tengist 

ýmsum jákvæðum heilsutengdum þáttum eins og andlegu heilbrigði (Ybrandt, 2008).  
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Lág sjálfsvirðing getur verið áhættuþáttur varðandi geðsjúkdóma og félagsleg 

vandamál.  Sjálfsvirðing einstaklings er í raun á valdi hans sjálfs og eigin seiglu 

(Veselska o.fl., 2009).  Sjálfsvirðingu er skipt í heildar sjálfsvirðingu og sértæka 

sjálfsvirðingu.  Undanfarin ár hafa flestar rannsóknir á sjálfsvirðingu verið gerðar á 

heildar sjálfsvirðingu (Bos, Huijding, Muris, Vogel og Biesheuvel, 2010).  Rannsóknir 

hafa sýnt að há sjálfsvirðing er eitt af því sem hefur hvað mest forspárgildi varðandi 

lífsánægju hjá unglingum (Çivitci og Çivitci, 2009). 

Unglingurinn og breytingar á sjálfsmynd 

Unglingsárin hefjast við upphaf kynþroska (Sebastian o.fl., 2008).  Miklar 

þroskabreytingar eiga sér stað við upphaf unglingsáranna bæði líkamlegar og andlegar 

(Petersen o.fl., 1984). Við þessa breytingu fer sjálfið að þroskast á annan hátt en áður.  

Unglingurinn fer að upplifa aukna vitund um eigið sjálf (Adamson og Lyxell,1996).  

Unglingurinn fer að geta hugsað óhlutbundnar hugsanir, eins og um það hver hann er, 

hvað hann vill verða (Petersen o.fl., 1984) og hvað hann er líklegur til að gera í 

ákveðnum aðstæðum sem upp geta komið (Sebastian o.fl., 2008).  Það er hann fer að 

íhuga þætti sem tengjast sjálfinu (Adamson o.fl.,1999) og skilningur á því breytist 

talsvert á þessu skeiði (Sebastian o.fl., 2008).  Þessi íhugun finnst yfirleitt ekki hjá yngri 

einstaklingum (Adamson o.fl., 1999). 

Jákvæð sjálfsmynd er mjög mikilvæg á þessum árum og stuðlar að andlegu 

heilbrigði og jákvæðum þroska unglingsins (Ybrandt 2008).  Sjálfsvirðing er einnig 

mikilvægt hugtak á unglingsárunum og segir til um viðhorf einstaklings til sjálfs síns, 

það er hvort hann sé sáttur við sjálfan sig eða ekki.  Mikilvægar og miklar breytingar 

verða á sjálfsvirðingu á þessum tíma (Guillon o.fl., 2003), en stöðuleiki hennar eykst 

eftir því sem líður á unglingsárin (Heinonen, Räikkönen, Keltikangas-Järvinen, 2005).  

Einstaklingar á unglingsskeiðinu hafa lægri sjálfsvirðingu en börn (Guillon o.fl., 2003). 
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Í auknum mæli er verið að skoða áhrif sjálfsvirðingar á heilsu og talið er að tengsl séu 

milli lágrar sjálfsvirðingar og ýmissa vandamála ungmenna (Butler og Gasson, 2005). 

Rannsóknir hafa sýnt að á unglingsárunum verða til nýjar brautir í heilanum vegna 

aukinnar meðvitundar um sjálfið og  að unglingar og fullorðnir nota mismunandi svæði 

innan heilans þegar fjallað var um sjálfsmynd (Sebastian o.fl., 2008).  

Unglingurinn gengur í gegnum breytingar í tengslum við ný hlutverk en það getur 

leitt til árekstra og ágreinings við foreldra.  Unglingsárin eru einnig tími nýrra 

áskoranna og mótunar sjálfsins, en unglingurinn notar þetta tímabil til að prófa nýja 

hluti og auka þekkingu sína á heiminum (Leather, 2009).  Adamson o.fl. (1999) benda á 

að myndun sjálfsins á seinni hluta unglingsskeiðs sé fólgin í óskum um tengsl við aðra 

og um framtíðarplön. 

Áhrif jafningja, foreldra og annarra fullorðinna á sjálfsmynd unglinga 

Sjálfsmynd er undir áhrifum frá öðrum í umhverfi hans eins og jafningjum, 

samböndum við foreldra (Kirkcaldy, o.fl.,2003) og aðra fullorðna (Adamson og Lyxell, 

1996).  Við upphaf unglingsáranna er unglingurinn líklegur til að bera sig saman við 

aðra og telur aðra dæma sig (Sebastian o.fl., 2008).   

Á unglingsárunum  fara jafningjar að vera mikilvægari (Petersen o.fl., 1984) og 

hafa meiri áhrif á mótun sjálfsmyndar einstaklings.  Þessi ár einkennast af tilfinningu 

unglingsins um að aðrir séu að dæma hann sem persónu og hann fer að gefa þeim 

dómum meira vægi. Af þeim hefur dómur jafningja hvað mest áhrif á myndun 

sjálfsmyndarinnar (Sebastian o.fl., 2008).  Unglingurinn upplifir það að eignast vini sem 

mikið félagslegt afrek og telur að það sé ábending um félagslega viðurkenningu.  

Unglingur sem er með jákvæða sjálfsmynd er hæfari til að mynda vináttusambönd og 

hefur meiri getu til að vera opinn gagnvart öðrum.  Hann á auðveldara með að deila 

tilfinningum og hugsunum sínum með jafningjum (Dekovic og Meeus, 1997).  Í 
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niðurstöðum rannsóknar Dekovic og Meeus (1997) kom fram að þeir unglingar sem 

höfðu jákvæða sjálfsmynd voru líklegri til að eiga í ánægjulegum samskiptum við 

jafningja.  Þeir unglingar sem eru með lága sjálfsmynd eiga erfiðara með að eiga 

frumkvæði að samræðum og stofna til sambanda utan skólans (Dekovic og Meeus, 

1997).  Þeir eiga einnig í erfiðleikum með að mynda og viðhalda nánum 

vináttusamböndum (Butler og Gasson, 2005; Dekovic og Meeus, 1997).  Unglingurinn 

ræðir við jafningja sína um lífið og tilveruna en það hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar 

hans (Adamson og Lyxell, 1996).  

Foreldrar og aðrir fullorðnir hafa einnig áhrif á mótun sjálfsmyndar unglings, en 

umræður um málefni eins og framtíðina og sjálfið eru mjög mikilvægar fyrir þá mótun 

(Adamson og Lyxell, 1996).  Margar rannsóknir hafa sýnt fram á mikilvægi tengsla og 

hlýju milli barna og foreldra.  Í rannsókn Dekovic og Meeus (1997) fundust tengsl á 

milli jákvæðrar sjálfsmyndar, viðurkenningar og hlýju frá foreldrum og skiptu náin 

samskipti foreldris og barns þar miklu máli.  Þegar unglingar fá tækifæri til að tala við 

foreldra eða aðra fullorðna um lífið og tilveruna tala þeir oftast um framtíðina og tilgang 

lífsins við foreldra sína auk þess að ræða önnur málefni eins og um dauðann og sjálfið 

(Adamson og Lyxell, 1996).  Samskipti við aðra fullorðna en foreldra og systkini eru 

fátíð og tala unglingar um að vilja meira samband við þá.  Sjálfsvitund unglingsins er 

tengd við upplifun hans á áhuga fullorðinna á umræðum við hann um lífið og tilveruna.  

Ef unglingurinn trúir því að fullorðnir hafi áhuga á að ræða við hann hefur það jákvæð 

áhrif á sjálfsmynd hans (Adamson og Lyxell, 1996).  Unglingar vilja fá meiri umræðu 

um málefni er varða til dæmis framtíðina og sjálfið inn í skólana.  Margir unglingar sem 

tóku þátt í rannsókn Adamson og Lyxell (1996) upplifðu það að fullorðnir hefðu ekki 

áhuga á að ræða við þá og að umræða um tilvistarleg málefni fengi ekki nægilega 

athygli í skólum. 
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Sjálfsmynd og áhættuhegðun 

Ýmsir ólíkir þættir hafa áhrif á áhættuhegðun unglinga.  Ástæður áhættuhegðunar 

eru ólíkar milli kynja.  Í grein sinni fjallaði Leather (2009) um það að áhættuhegðun 

drengja væri undir áhrifum frá jafningjum, en hjá stúlkum skiptir samband við foreldra 

mestu þegar við kemur áhættuhegðun þeirra.  Áhættuhegðun sem og önnur 

hegðunarvandamál eru algengari hjá drengjum en stúlkum (Veselska o.fl., 2009; Berger, 

2008).  Algengust er hún á unglingsárunum en það tímabil einkennist af miklum 

breytingum og á meðan á þeim stendur eykst áhættuhegðun (Leather, 2009).  Þeir 

unglingar sem hafa mikla seiglu eru ólíklegri til að ástunda áhættuhegðun en þeir sem 

minni seiglu hafa.  Auk þess eru einstaklingar með mikla seiglu yfirleitt með hærri 

sjálfsvirðingu (Veselska o.fl., 2009).  

Fræðimenn hafa bent á mikilvægi þess að börn og unglingar hafi háa sjálfsvirðingu.  

Hún er mikilvægur varnarþáttur gegn margvíslegum áhættuþáttum og áhættuhegðun, en 

hinsvegar deila fræðimenn um það að hve miklu leyti há sjálfsvirðing geti varnað 

áhættuhegðun (Goodson o.fl., 2006).  Til þess að koma í veg fyrir áhættuhegðun þarf að 

skilja þá þætti sem búa að baki.  Sjálfsvirðing er einn þeirra þátta sem hefur áhrif á  

áhættuhegðun, en lág sjálfsvirðing getur leitt til þess að félagsleg vandamál þróist, þar 

með talin áhættuhegðun (Veselska o.fl., 2009).  

Hópþrýstingur er áhrifaþáttur varðandi áhættuhegðun (Leather, 2009).  Oft á 

hópþrýstingur þátt í ákvarðanatöku ungmenna sérstaklega í málum sem eru ekki mikið 

rædd við aðra en jafningja, til dæmis varðandi kynlíf og eiturlyf.  Það getur síðan leitt til 

þess að börn taki óþarfa áhættu með því að neyta ólöglegra efna, reykja, drekka áfengi 

og stunda óvarið kynlíf (Sessana, 2004). 

Kynlíf unglinga getur flokkast undir áhættuhegðun þegar unglingurinn stundar 

kynlíf áður en hann er tilbúinn til og þegar hann stundar óábyrgt kynlíf.  Afleiðingar af 
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slíkri hegðun geta leitt til ótímabærra þungana hjá unglingsstúlkum og smits af völdum 

kynsjúkdóma (Goodson o.fl., 2006).  Unglingsstúlkur sem hafa lága sjálfsvirðingu eru 

líklegri til þess að verða barnshafandi en þær sem hafa háa sjálfsvirðingu (Butler og 

Gasson, 2005). 

Reykingar og notkun fíkniefna flokkast einnig sem áhættuhegðun.  Samkvæmt 

rannsókn á slóvenskum unglingum tengist lág sjálfsvirðing reglulegum reykingum hjá 

báðum kynjum. Eftir því sem sjálfsvirðingin var lægri voru þeir líklegri til að reykja 

(Veselska o.fl., 2009). 

Áfengisdrykkja er einnig dæmi um áhættuhegðun en einstaklingar drekka oft áfengi 

í þeim tilgangi að öðlast félagslegt samþykki eða velþóknun annarra til að forðast 

höfnun (Bos o.fl., 2010). 

Sjálfsmynd og andleg líðan 

Unglingsárin eru tímabil þar sem einstaklingar eru viðkvæmir og auðsæranlegir 

(Bos o.fl., 2010) en há sjálfsvirðing er mikilvægur hluti af geðheilbrigði á því tímabili 

(Veselska o.fl., 2009).  Heilsutengd vandamál eru algeng á unglingsárunum en tíðni 

geðsjúkdóma og geðraskana meðal unglinga er tiltölulega há (Bos o.fl., 2010).  Lág 

sjálfsvirðing getur gengt mikilvægu hlutverki í þróun geðsjúkdóma og félagslegra 

vandamála eins og þunglyndis og kvíða (Veselska o.fl., 2009).  Rannsóknir hafa sýnt að 

unglingar með geðsjúkdóma hafa lægri sjálfsvirðingu (Guillon o.fl., 2003).  Að sama 

skapi tengist há sjálfsvirðing unglinga betri andlegri heilsu, bjargráð einstaklinga eru 

fleiri og tíðni þunglyndis er marktækt lægri (Birndorf, Ryan, Auinger og Aten, 2005).  Í 

kanadískri rannsókn var áætlað að yfir tuttugu prósent unglinga á aldrinum 15-19 ára 

ættu við tilfinningaleg vandamál að stríða og að um einn þriðji þeirra unglinga sem 

leituðu sér sálfræðiaðstoðar gerðu það vegna þunglyndis (Kirkcaldy o.fl., 2003).  Í 
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Hollandi er tíðni allra geðraskana eða geðsjúkdóma, að kvíða og þunglyndi meðtöldu,  

við 16 ára aldur um 22% (Bos o.fl., 2010). 

Þunglyndi og sjálfsvíg eru vaxandi vandamál í heiminum í dag og er talið að 

þunglyndi eigi eftir að verða leiðandi orsök örorku á heimsvísu. Það mun leggja mikinn 

þunga á heilbrigðiskerfið á næstu áratugum (Kirkcaldy o.fl., 2003).  Tengsl eru á milli 

sjálfsvirðingar, geðraskana og geðsjúkdóma meðal unglinga og benda niðurstöður 

rannsókna til þess að unglingar með lága sjálfsvirðingu séu í aukinni áhættu á að vera 

þunglyndir (Bos o.fl., 2010; Butler og Gasson, 2005) og kvíðnir (Bos o.fl., 2010).  

Einnig séu þeir útsettari fyrir því að upplifa sjálfsvígshugsanir, vera með átraskanir og 

að eiga erfiðara með að mynda og viðhalda félagslegum tengslum (Butler og Gasson, 

2005).  Kvíði hefur verið tengdur við þunglyndi, lélega sjálfsmynd og verri 

fjölskyldubönd (Kirkcaldy o.fl., 2003).  Þeir unglingar sem ná að stofna til ánægjulegs 

sambands við jafningja sína og foreldra hafa meiri lífsánægju, lægri tíðni kvíða, 

þunglyndis og hegðunarvanda, auk þess að hafa hærri sjálfsvirðingu (Çivitci og Çivitci, 

2009).  Marktækt samband hefur einnig fundist á milli sjálfsvirðingar, þunglyndis og 

neikvæðra hugsana (Hatcher og Hall, 2009).  Það getur þó verið erfitt að greina 

þunglyndi hjá unglingum þar sem mikil sjálfskoðun á sér stað á unglingsárum auk þess 

sem þeir eru tilfinningalega óstöðugir og með miklar skapsveiflur (Kirkcaldy o.fl., 

2003). 

Unglingsárin eru sá tími sem einstaklingur er hvað viðkvæmastur fyrir einmanaleika 

(Çivitci og Çivitci, 2009).  Sjálfsvirðing hefur verið tengd við neikvæðni en neikvæð 

hugsun er skilgreind sem hugsun sem gerir lítið úr sjálfinu og gagnrýnir það.  Þetta 

hefur svo neikvæð áhrif á andlega heilsu einstaklings og viðhorf hans til sjálfs sín 

(Hatcher og Hall, 2009).  
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Að vera bjartsýnn gagnvart lífinu og hafa jákvæðar væntingar hvetur einstakling til 

þess að reyna að ná markmiðum sínum.  Að vera svartsýnn gagnvart lífinu og hafa 

neikvæðar væntingar veldur því að einstaklingur er aðgerðarlaus og gefst oft upp þegar 

hann er að vinna að markmiðum sínum.  Tengsl hafa fundist  á milli hærri 

sjálfsvirðingar og bjartsýni.  Mögulega er það vegna þess að há sjálfsvirðing dregur úr 

áhrifum mistaka og kemur þannig í veg fyrir svartsýni (Heinonen o.fl., 2005). 

Óánægja með líkamsímynd er ein aðalorsök fyrir átröskunarsjúkdómum.  Þegar 

tengsl þunglyndis og óánægju með líkamsímynd eru skoðuð kemur í ljós að 

sjálfsvirðing er þar ráðandi þáttur og bendir það til þess að líkamsímynd sé mikilvægur 

hluti af sjálfsmynd (Kostanski og Gullone, 1998).  Jákvæð tengsl hafa fundist á milli 

hærri líkamsþyngdarstuðul og lægri sjálfsvirðingar (Biro, Striegel-Moore, Franko, 

Padgett, og Bean, 2006).  

 Kvenmenn skynja líkamsstærð sína stærri heldur en hún í raun er miðað við 

karlmenn.  Með aukinni óánægju með líkamsímynd lækkar sjálfsvirðing.  Sjálfsvirðing 

einstaklinga er því lægra ef þeir eru ekki sáttir við líkama sinn (Kostanski og Gullone, 

1998). 

Kynjamunur á sjálfsmynd 

Skilgreiningar á sjálfsmynd í rannsóknum skipta miklu máli.  Þegar sjálfsmynd er 

skoðuð með tilliti til kynjamunar koma oft fram mismunandi niðurstöður vegna 

mismunandi skilgreininga (Jackson o.fl., 2010).  Drengir og stúlkur upplifa ekki sömu 

vandamál í tengslum við sjálfsmynd.  Stúlkur upplifa oftar vandamál í tengslum við 

sjálfsmyndina og hafa aukna tilhneigingu til að hafa lægri sjálfsvirðingu og hærri tíðni 

þunglyndis (Kirkcaldy o.fl., 2003).  Mjög algengt er að kvenkyns háskólanemendur séu 

afar gagnrýnir á útlit sitt og hefur það mikil áhrif á sjálfsvirðingu þeirra (Bos o.fl., 

2010).  Í rannsókn Jackson o.fl. (2010), sem notaðist meðal annars við spurningalista 
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Rosenberg, kom fram að sjaldan var kynjamunur á heildar sjálfsvirðingu.  Í rannsókn 

sinni notuðust Mcmullin og Cairney (2004) við sex atriði sem áttu rætur sínar að rekja í 

spurningalista Rosenbergs en niðurstöður þeirrar rannsóknar voru þær að konur höfðu 

lægri sjálfsvirðingu en karlar.  Sjálfsvirðing eykst með aukinni menntun og tekjum 

einstaklings (McMullin og Cairney, 2004).  Samkvæmt rannsókn Birndorf o.fl. (2005) á 

nemendum í 8-12. bekk (13-18 ára) í Bandaríkjunum voru drengir með marktækt hærri 

sjálfsvirðingu en stúlkur í öllum bekkjum. 

Áhrif á skólagöngu 

Fræðimenn hafa rannsakað mikið hvað hafi áhrif á árangur einstaklinga í námi.  

Árangurinn þarf að endurspegla meðfæddan hæfileika einstaklings til náms og einnig 

þarf hann að vera fær um að nýta sér bjargráð til að mæta þeim áskorunum sem honum 

birtast í lífinu (Ciarrochi, Heaven og Davies, 2007).  Ekki eru allir fræðimenn sammála 

um það að hve miklu leyti há sjálfsvirðing einstaklings leiði til velgengni í námi 

(Pullmann og Allik, 2008) en niðurstöður rannsókna á áhrifum sjálfsvirðingar á 

námsárangur stangast á (Ciarrochi o.fl., 2007).  Margir trúa því að há sjálfsvirðing 

einstaklinga leiði til velgengni í námi og skóla (Pullmann og Allik, 2008).  En ýmsar 

langtíma rannsóknir hafa sýnt þveröfugar niðurstöður, eða að háar einkunnir ýti undir 

háa sjálfsvirðingu einstaklinga en ekki öfugt (Ciarrochi o.fl., 2007).   Því hefur verið 

haldið fram að lág sjálfsvirðing tengist styttri skólagöngu og að unglingar með lága 

sjálfsvirðingu virðist hljóðir og hlédrægir og hafi ekki frumkvæði til að biðja um hjálp 

kennara jafnvel þó þörf sé á.  Þeir dragast þá aftur úr í skóla sem getur valdið því að þeir 

flosni úr námi (Trzesniewski o.fl., 2006).   

Sjálfsvirðing einstaklinga hefur vissulega einhver tengsl við árangur í skóla, en 

misjafnt er eftir aldri nemenda að hve miklu leyti það hefur áhrif á árangurinn og 

hvernig.  Sem dæmi má nefna að eftir grunnskóla eru nemendur með lága sjálfsvirðingu 
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líklegri til að verða góðir námsmenn (Pullman og Allik, 2008).  Gerð var rannsókn þar 

sem farið var yfir 128 niðurstöður rannsókna um áhrif sjálfsvirðingar á námsárangur og 

sýndi hún fram á jákvæð tengsl þar á milli (Ciarrochi o.fl., 2007).  

Samantekt 

Sjálfsvirðing er víðtækt mat einstaklingsins á eigin virði.  Unglingsárin eru tímabil 

þar sem einstaklingurinn er viðkvæmur.  Hann upplifir aukna vitund um eigið sjálf og 

og ber sig saman við aðra.  Þetta tímabil er notað til að prófa nýjar hliðar lífsins, taka 

við nýjum áskorunum og  skilgreina og móta sjálfið.  Jafningjar, foreldrar og aðrir 

fullorðnir hafa áhrif á sjálfsmynd, en unglingurinn metur álit jafningja mikils.  

Rannsóknir hafa sýnt að stúlkur hafa tilhneigingu til að vera með lægra mat á 

sjálfsmynd og líkamsímynd en drengir.  

Á þessum árum eykst hættan á áhættuhegðun og hópþrýstingur getur haft áhrif á 

ákvarðanatöku unglingsins.  Rannsóknir hafa sýnt að lág sjálfsvirðing tengist 

áhættuhegðun en fræðimenn deila um að hve miklu leyti há sjálfsvirðing geti komið í 

veg fyrir hana. 

Jákvæð sjálfsmynd er mjög mikilvæg á þessum árum og stuðlar að andlegu 

heilbrigði og jákvæðum þroska unglingsins.  Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að há 

sjálfsvirðing sé mikilvæg fyrir lífsánægju og geðheilbrigði.   
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Aðferð 

Rannsóknarsnið 

Gerð var megindleg rannsókn meðal nemenda í fyrsta bekk í einum menntaskóla í 

Reykjavík í þeim tilgangi að kanna sjálfsvirðingu þeirra og viðhorf til fræðslu um 

sjálfsmynd. 

 Í megindlegum rannsóknum eru þróaðar leiðir til að gefa fyrirbærum töluleg gildi 

svo hægt sé að mæla breytileika þeirra (Polit og Beck, 2006).  Notað var lýsandi 

rannsóknarsnið en með því eru gögn dregin saman kerfisbundið til að reyna að varpa 

ljósi á samhengi, aðstæður og sérkenni fyrirbæra án þess að skýra uppruna þeirra eða 

þróun (Polit og Beck, 2006).  Gerð var þversniðskönnun með því að leggja 

spurningarlista fyrir þátttakendur.   

Þýði og úrtak 

Þýði könnunarinnar voru nemendur sem tóku þátt í forvarnarfræðslu Skjaldar um 

sjálfsmynd.  Fræðslan fór fram í tveimur menntaskólum á höfuðborgarsvæðinu.  Úrtakið 

miðaðist við annan skólann og þá nemendur sem viðstaddir voru þegar könnunin var 

lögð fyrir.  Það voru alls 136 nemendur, bæði drengir og stúlkur. 

Mælitæki 

Notað var mælitækið „The Rosenberg Self-Esteem Scale“ (fylgiskjal VII), en það er 

spurningalisti um sjálfsvirðingu, hannaður af Dr. Rosenberg árið 1960, og er það  

mælitæki sem er einna mest notað í heiminum í dag til að leggja mat á sjálfsvirðingu  

(University of Maryland, e.d.).  Byggt var á þýðingu Sölvínu Konráðs og Sóleyjar 

Sesselju Bender frá 2005 á mælitækinu.  Fjögurra atriða Likert kvarði var notaður til að 
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mæla svör þátttakenda.  Spurningalisti Rosenberg er mælikvarði sem víða hefur verið 

notaður og er talinn vera besti mælikvarðinn á sjálfsvirðinu.  Hann er oft notaður sem 

fyrirmynd fyrir aðra sjálfsmatskvarða (Hatcher og Hall, 2009). 

Rosenberg kvarðinn er hentugur til notkunar þar sem hann byggir á 10 atriðum sem 

skoða mat einstaklingsins á hvers virði hann er og tekur því stuttan tíma fyrir 

þátttakendur að svara honum (Hatcher og Hall, 2009; Rosenberg, Schooler og 

Schoenbach, 1989; University of Maryland, e.d.).  Spurningalistinn er  álitinn góður 

mælikvarði á heildar sjálfsvirðingu einstaklings (Hatcher og Hall, 2009; Rosenberg 

o.fl., 1989).  Hann skiptist í 5 jákvætt orðaðar staðhæfingar og 5 neikvætt orðaðar 

staðhæfingar (Aluja, Rolland, García og Rossier, 2007).  Í honum er skoðuð 

sjálfsvirðing einstaklinga á unglingsárum (Butler og Gasson, 2005).  Svarmöguleikar 

spurningalistans eru á fjögurra atriða Likert kvarða og eru : afar sammála, sammála, 

ósammála og afar ósammála.  Rosenberg hannaði listann sem einhliða kvarða þar sem 

stigin raðast í samfellda heild frá lægstu mögulegu sjálfsvirðingu til þeirrar hæstu 

(Greenberger, Chen, Dimitreva og Farruggia, 2003).  Lægsta mögulega útkoma er 0 en 

hæsta mögulega útkoma er 30.  Til að fá þessa útkomu eru svör hverrar spurningar tekin 

saman en lægst getur einstaklingur fengið 0 fyrir svar og hæst 3.  Svör eru reiknuð 

þannig út að fyrir svarmöguleikann „Afar sammála“ í jákvætt orðuðu staðhæfingunum 

fást þrjú stig en núll stig fyrir „Afar ósammála“.  Það snýst svo við í neikvætt orðuðu 

staðhæfingunum. 

Rosenberg skilgreindi sjálfsvirðingu sem heildarmynd einstaklings af sjálfum sér 

sem endurspeglar hugsanir hans og tilfinningar (University of Maryland, e.d.).  

Rosenberg taldi að myndun sjálfsvirðingar snerist í meginatriðum um endurspeglað álit 

annarra, félagslegan samanburð og tileinkun á eiginleikum sjálfsins.  Í því felst að 

tilfinningar einstaklings um sjálfan sig eru undir sterkum áhrifum af mati hans á því 
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hvaða áliti hann telur annað fólk hafa á sér (Rosenberg o.fl., 1989).  Menningarlegur 

munur er á sjálfsvirðingu og verður að hafa það í huga þegar spurningalisti Rosenberg 

er lagður fyrir (Farruggia, Chen, Greenberger, Dmitrieva og Macek, 2004).   

Við mældum áreiðanleika spurningarlistans í heild sem út frá Cronbachs alpha var 0,88. 

Auk Rosenberg kvarðans voru settar inn sex grunnspurningar sem hannaðar voru af 

rannsakendum sjálfum og leiðbeinanda þeirra.  Fyrst var spurt um kyn og aldur.  Einnig 

var spurt hvort unglingarnir hefðu sótt lífsleiknitíma Skjaldar, forvarnarfélags 

hjúkrunarfræðinema um sjálfsmyndina.  Ef þeir sóttu lífsleiknitímann var spurt hversu 

gagnlegur hann hefði verið.  Einnig var spurt hvort þeir hefðu áður fengið fræðslu um 

sjálfsmynd í skóla og hvort þeir teldu þörf á því að fræða jafnaldra þeirra um 

sjálfsmynd.  Markmið spurninganna um Skjöld, forvarnarfélag hjúkrunarfræðinema, var 

að kanna viðhorf nemenda til þeirrar sjálfsmyndarfræðslu sem Skjöldur veitti í 

skólanum fjórum mánuðum áður og hvort þeir mætu sjálfir að þörf væri fyrir slíka 

fræðslu. 

Framkvæmd 

Leyfi var fengið hjá Vísindasiðanefnd (fylgiskjal I) til að leggja fyrir könnun á 

sjálfsmynd unglinga meðal nemenda í Kvennaskólanum í Reykjavík.  Einnig var send  

tilkynning til Persónuverndar með upplýsingum um rannsóknina (fylgisjal II). 

Haft var samband við skólameistara Kvennaskólans í Reykjavík, Ingibjörgu 

Guðmundsdóttur, og gaf hún leyfi fyrir því að spurningarlistar yrðu lagðir fyrir 

nemendur í skólanum (fylgiskjal III).  Einnig var leitað til Guðrúnar Þorláksdóttur 

hjúkrunarfræðings á Heilsugæslu Miðbæjar og samþykkti hún að vísa mætti unglingum 

til hennar ef fram kæmu fyrirspurnir meðal annars vegna vanlíðunar í kjölfar þátttöku 

nemenda í könnuninni (fylgiskjal IV). 
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Hjá Kvennaskólanum í Reykjavík var fenginn listi yfir nemendur.  Alls voru þeir 155 

talsins.  Að auki fékkst listi yfir foreldra/forsjáraðila, símanúmer og tölvupóstföng.  Á 

listanum voru einnig upplýsingar um hvort unglingurinn væri undir 18 ára aldri eða ekki. 

Nemendur fengu tölvupóst þar sem könnuninni var lýst og þeim tilkynnt að þeir 

hefðu lent í úrtaki varðandi könnun á sjálfsmynd unglinga (fylgiskjal VI).  Á sama tíma 

var haft samband við foreldri/forsjáraðila í gegnum tölvupóst þar sem könnuninni var 

lýst og óskað var eftir leyfi til að leggja könnun fyrir son/dóttur þeirra (fylgiskjal V).  

Foreldrar voru beðnir um að senda svör sín í tölvupósti hvort sem gefið var leyfi eða 

ekki.  Aðeins annað foreldri/forsjáraðili hvers unglings fékk sendan tölvupóst.  

Tölvupóstur til foreldra/forsjáraðila var sendur 2. mars 2010 og fimm dögum síðar var 

sendur tölvupóstur til ítrekunar til þeirra foreldra sem ekki höfðu svarað.  Eftir fyrri 

tölvupóstinn fengust svör fá 40 foreldrum eða 26%.  Eftir seinni tölvupóstinn fengust 

svör frá 45 til viðbótar sem gaf samtals 55% svörun.  Hringt var í þá foreldra/ 

forsjáraðila sem ekki svöruðu tölvupóstinum og óskað var eftir leyfum frá þeim. 

Leyfi fékkst hjá foreldrum 144 unglinga.  Ekki náðist í foreldra fjögurra unglinga.  

Foreldrar þriggja unglinga gáfu ekki leyfi, tveggja drengja og einnar stúlku.  Þrír 

foreldrar gáfu ekki svar.  Einn nemandi var eldri en 18 ára og þurfti því ekki leyfi 

foreldra þar sem hann var lögráða. 

Í samráði við skólameistara og aðstoðarskólameistara Kvennaskólans í Reykjavík 

var ákveðinn tími fyrir könnunina.  Einnig þurfti munnlegt leyfi frá kennurum til að fá 

að leggja könnunina fyrir í kennslustund.  Farið var í alla bekki nemenda fyrsta ársins 

sem eru sex talsins.  Könnunin sjálf tók um 10 mínútur og voru tvær kennslustundir 

notaðar til að fara í bekkina.  Allir nemendur fengu könnunina og umslag.  Þeir voru 

beðnir um að taka þátt ef þeir vildu og voru einnig minntir á að þeim bæri ekki skylda 

til að svara og ef ekki lægi fyrir leyfi foreldri/forsjáraðila ættu þeir að skila auðu.  Um 
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leið og könnunin var lögð fyrir var tölvupóstfang Guðrúnar Þorláksdóttur 

hjúkrunarfræðings á Heilsugæslu Miðbæjar skrifað upp á töflu í hverri stofu og 

nemendum bent á að hafa samband við hana ef þeir hefðu þörf fyrir að ræða við 

einhvern í kjölfar þess að hafa svarað spurningalista Rosenberg um sjálfsvirðingu.  Allir 

nemendurnir skiluðu könnuninni í umslagi til að koma í veg fyrir að aðrir sæju svör 

þeirra eða hvort þeir hefðu svarað könnuninni.  Aðeins einn nemandi skilaði auðu. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla er niðurstöðum á rannsókn á sjálfsmynd unglinga lýst.  Fyrst verður 

gerð grein fyrir grunnupplýsingum rannsóknarinnar og lýsandi niðurstöðum um 

forvarnarverkefni Skjaldar en síðan verður rannsóknarspurningu og tilgátum svarað.  

Rannsóknarspurning er eftirfarandi;  Hvernig meta unglingar sjálfsmynd sína?  

Eftirfarandi tilgátur voru settar fram;  Er kynjamunur á mati unglinga á sjálfsvirðingu 

þeirra?  Er munur á sjálfsvirðingu unglinga sem fengu forvarnarfræðslu Skjaldar 

samanborði við þá sem ekki fengu þá fræðslu?  Er munur á sjálfsvirðingu unglinga sem 

hafa áður fengið fræðslu um sjálfsmynd í skóla samanborið við þá sem ekki hafa áður 

fengið slíka fræðslu?  Telja unglingar þörf á fræðslu um sjálfsmynd fyrir jafnaldra sína?  

Er kynjamunur á viðhorfi unglinga til gagnsemi fræðslunnar og mikilvægi fræðslu til 

jafnaldra?  Er munur á viðhorfi unglinga á mikilvægi fræðslu til jafnaldra hjá þeim sem 

fengu fræðslu Skjaldar og þeirra sem ekki fengu fræðslu? 

Grunnupplýsingar 

Í úrtakinu voru 155 nemendur úr fyrsta bekk Kvennaskólans í Reykjavík.  Alls 

svöruðu 136 nemendur könnuninni eða um 88% þeirra sem voru í úrtakinu.  Stúlkur 

voru í miklum meirihluta þátttakenda en hlutfall þeirra var 71,3% (n=97) á móti 28,7% 

(n=39) drengja.  Aldursskipting þátttakenda var þrískipt, 16, 17 og 18 ára eða eldri.  

Flestir voru 17 ára eða um 54,4% (n=74), þar á eftir komu 16 ára unglingar en þeir voru 

44,1% (n=60).  Aðeins tveir þátttakendur voru 18 ára eða eldri. 

Fræðsla um sjálfsmynd 

Þátttakendur voru spurðir álits á fræðslu varðandi sjálfsmynd og hvort að þeir hefðu sótt lífs-

leiknitíma sem forvarnarfélag hjúkrunarfræðinema, Skjöldur, hefði verið með.  Alls höfðu 77,2% 
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(n=105) nemenda sótt lífsleiknitíma Skjaldar.  Af þeim nemendum sem sóttu tímann fannst 68,6% 

(n=72) hann mjög eða frekar gagnlegur en á mynd 1 má sjá frekari dreifingu svörunar.  

Mynd 1.  Hlutfallslegt mat nemenda á gagnsemi forvarnarfræðslu Skjaldar 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu áður fengið fræðslu um sjálfsmynd í skóla, 

en alls svöruðu þeirri spurningu 102 þátttakenda eða 70,6% þátttakenda.  Spurt var hvort að 

þátttakendum þætti vera þörf á fræðslu um sjálfsmynd til jafnaldra og má sjá dreifingu svara á 

mynd 2.  Um 63,7% töldu vera mjög eða frekar mikla þörf á fræðslu um sjálfsmynd til jafnaldra. 

Mynd 2.  Hlutfallslegt mat nemenda á þörf fyrir fræðslu til jafnaldra um sjálfsmynd 
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Sjálfsvirðing 

Hér er ætlunin að svara rannsóknarspurningunni, hvernig meta unglingar sjálfsmynd sína 

það er lagt til grundvallar mat þeirra á sjálfsvirðingu (self-esteem).  Þátttakendur svöruðu 

spurningarlista Rosenberg varðandi sjálfsvirðingu.  Spurningarlistinn samanstendur af fimm 

neikvætt orðuðum staðhæfingum og fimm jákvætt orðuðum staðhæfingum.  Til að hægt sé að 

reikna út útkomu úr spurningalista Rosenberg þurfa þátttakendur að svara öllum tíu 

spurningunum.  Þar sem sex þátttakendur höfðu ekki gert það voru þeirra svör dæmd ógild.  

Alls voru því um 94% (n=128) þátttakenda inni í útreikningum varðandi Rosenberg 

kvarðann.  Áreiðanleiki spurningarlistans í heild út frá Cronbachs alpha var 0,88.   

Fyrir hverja staðhæfingu í sjálfsmatskvarða Rosenberg er hægt að fá 0-3 stig og því 

er lægsta mögulega útkoman 0 en hæsta mögulega útkoman 30.  Lægri útkoma þýðir þá 

lægri sjálfsvirðing og hærri útkoma hærri sjálfsvirðing.  Meðaltal stiga út úr 

spurningalista Rosenberg í rannsókninni var 21,16 stig (SD=5,13).  Hæsta gildi var 30 

stig og lægsta 11 stig, miðgildið var 20,5 stig og var tíðasta gildi 20, en alls voru um 

10,2% (n=13) þátttakenda með það.  Alls fengu 11,7% (n=15) þátttakenda lægra en 15 

stig út úr spurningalista Rosenberg.  Um 9,4% (n=12) þátttakenda fengu 30 stig, en það 

er hæsta mögulega útkoman út úr spurningalista Rosenberg.  Miðað við þessar 

niðurstöður eru nemendur Kvennaskólans í Reykjavík almennt með góða sjálfsvirðingu, 

það er meðaltal stiga yfir 15 stig.  Þó eru nemendur innan skólans sem hafa lága 

sjálfsvirðingu eða útkomu undir 15 stigum. 

Í töflum 1 og 2 má sjá hvernig þátttakendur svöruðu hverri staðhæfingu í spurningalista 

Rosenberg en það er sýnt sem hlutfall fyrir hvern lið.  Ef skoðað er hlutfall þeirra þátttakenda 

sem eru afar sammála eða sammála í jákvætt orðuðu staðhæfingunum og þeirra sem eru afar 

ósammála eða ósammála í neikvætt orðuðu staðhæfingunum og borið saman sést að jákvætt 

orðuðu staðhæfingarnar koma betur út en þær neikvæðu. 
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Tafla 1. Hlutfallslegt mat þátttakenda á jákvæðum þáttum sjálfsvirðingar 

 Afar  sammála Sammála Ósammála 
Afar 

ósammála Alls 

Jákvætt orðaðar 
staðhæfingar: n  % n  % n  % n  % N  % 

Mér finnst ég vera 
verðugur einstaklingur, 
að minnsta kosti til jafns 
við annað fólk 64  47,4 69  51,1 2  1,5 0  0 135 100 

Mér finnst ég hafa marga 
góða kosti til að bera 56  41,2 69 50,7 10 7,4 1  0,7 136  100 

Ég get gert ýmislegt 
jafnvel og aðrir 68  50,4 61 45,2 4 3 2  1,5 135 100 

Ég lít jákvæðum augum á 
sjálfa(n) mig 35 26,1 82  61,2 17 12,7 0 0 134 100 

Ég er ánægð(ur) með 
sjálfa(n) mig þegar á allt 
er litið 33  24,4 79  58,5 21 15,6 2 1,5 135  100 

 

Tafla 2. Hlutfallslegt mat þátttakenda á neikvæðum þáttum sjálfsvirðingar 

 Afar ósammála Ósammála Sammála 
Afar 

sammála Alls 

Neikvætt orðaðar 
staðhæfingar: n % n % n % n  % N  % 

Í heildina séð þá hef ég 
það á tilfinningunni að ég 
sé mislukkuð 
(mislukkaður) 53 39,6 71  53 9 6,7 1 0,7 134 100 

Mér finnst ég ekki hafa 
margt til að bera sem ég 
get verið hreykin(n) af 49 36 56 41,2 25  18,4 6 4,4 136 100 

Ég vildi að ég gæti borið 
meiri virðingu fyrir sjálfri 
(sjálfum) mér 27 20,3 41 30,8 48 36,1 17 12,8 133  100 

Stundum finnst mér ég 
vissulega vera einskis 
nýt(ur) 46 33,8 49 36 36 26,5 5 3,7 136  100 

Stundum finnst mér ég 
alls ekki vera nógu 
góð(ur) 36 26,5 43 31,6 51 37,5 6 4,4 136 100 
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Kynjamunur 

Hér er ætlunin að skoða hvort um kynjamun á mati unglinga á sjálfsvirðingu sinni 

sé að ræða.  Skoðuð voru meðaltöl stúlkna og drengja úr spurningalista Rosenberg, 

stúlkur (n=92) voru með að meðaltali 20,7 stig (SD=5,18) en drengir (n=36) voru með 

að meðaltali 22,36 stig (SD=4,87) og því sjáanlegur munur upp á 1,66 stig.  Þar sem 

dreifing var ekki normaldreifð var notast við marktektar prófið Mann-Whitney.  Það 

próf notast við miðgildi en ekki meðaltal.  Miðgildi drengja var 21,00 stig en 20,00 stig 

hjá stúlkum.  Úr prófi fékkst U=1378,0 og p=0,140 og því er kynjamunur ómarktækur. 

Fræðsla Skjaldar 

Hér er ætlunin að skoða hvort munur sé á sjálfsmynd unglinga sem fengu 

forvarnarfræðslu Skjaldar miðað við þá sem ekki fengu fræðslu.  Alls höfðu um 78% 

(n=100) svarenda fengið fræðslu Skjaldar en meðaltal þeirra á spurningalista Rosenberg 

var 20,60 stig (SD=5,11).  Um 22% (n=28) þeirra sem svöruðu spurningalistanum höfðu 

ekki fengið fræðslu frá Skildi en meðaltal þeirra á spurningalistanum var 23,18 stig 

(SD=4,77).  Þeir sem höfðu ekki fengið fræðslu Skjaldar voru því með hærra meðaltal á 

spurningalista Rosenberg.  Vegna þess að ekki er normaldreifing á gildum var gert 

marktektar prófið Mann-Whitney sem byggir á miðgildi.  Miðgildi hópsins sem fékk 

fræðslu er 20 stig og 22,5 stig hjá hópinum sem ekki fékk fræðslu.  Niðurstöður sýndu 

U=985,5 og p=0,017 og munurinn því marktækur.   

Þeir þátttakendur sem höfðu fengið fræðslu Skjaldar voru einnig spurðir hvort þeir 

hefðu fengið fræðslu um sjálfsmynd áður í skólanum.  Skoðað var hvort marktækur 

munur væri á mati á sjálfsvirðingu þeirra sem áður höfðu fengið fræðslu um sjálfsmynd 

og þeirra sem ekki höfðu áður fengið slíka fræðslu.  Þeir sem höfðu áður fengið fræðslu 

(n=70) voru með að meðaltali 20,89 stig (miðgildi 20,5) á spurningalistanum en þeir 
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sem ekki höfðu fengið fræðslu áður voru með að meðaltali 19,93 stig (miðgildi 19,00).  

Ekki fannst marktækur munur með Mann-Whitney prófi, U=836,5, p=0,381.  

Þeir þátttakendur sem fengu fræðslu Skjaldar (n=105) voru einnig spurðir hversu 

gagnlegur þeim fannst tíminn og má sjá svör þeirra á mynd 1.  Skoðað var hvort að um 

kynjamun væri að ræða á viðhorfi unglinga um gagnsemi fræðslunnar, en um 86% 

stúlka (n=83) svaraði þeirri spurningu og um 56% stráka (n=22).  Stúlkur töldu 

fræðsluna gagnlegri en drengir og fannst marktækur munur með Mann-Whitney prófi, 

U=543,0 og p=0,001. 

Þátttakendur rannsóknar (n=136) voru spurðir hvort að þeir teldu jafnaldra sína hafa 

þörf fyrir fræðslu varðandi sjálfsmynd og má sjá dreifingu svara á mynd 2.  

Rannsakendur skoðuðu hvort kynjamunur væri á svörum þátttakenda við þessari 

spurningu.  Alls svöruðu 38 drengir spurningunni og 97 stúlkur. Ekki fannst marktækur 

munur (U=1585,0 og p=0,179) en báðir hópar töldu fræðsluna vera frekar mikilvæga.  

Skoðað var hvort forvarnarfræðslan hefði einhver áhrif á það hve mikla þörf 

unglingar teldu jafnaldra sína hafa fyrir fræðslu á sjálfsmynd, sjá dreifingu svara á 

mynd 2.  Þeir sem höfðu fengið fræðslu Skjaldar varðandi sjálfsmynd töldu vera meiri 

þörf á fræðslu en þeir sem ekki höfðu fengið fræðslu Skjaldar og fannst marktækur 

munur með Mann-Whitney prófi, U=1184,5 og p=0,028. 

Samantekt 

Niðurstöður úr rannsókninni sýna að unglingar telja vera þörf á þeirri 

sjálfsmyndarfræðslu sem forvarnarfélagið Skjöldur hefur tekið að sér.  Þær sýna einnig 

að unglingar töldu þá fræðslu vera gagnlega.  Niðurstöður úr spurningalista Rosenberg 

sýna að unglingar eru með nokkuð góða sjálfsvirðingu en einnig að ekki eru allir 

unglingar með góða sjálfsvirðingu sem sýnir fram á þörfina á frekari fræðslu á því sviði.  

Marktækur kynjamunur fannst ekki en það er mögulegt að það sé vegna þess hve ójafnt 
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kynjahlutfall þátttakenda er.  Niðurstöðurnar í heild styrkja því stöðu forvarnarfélagsins 

Skjaldar sem er nýtt og óreynt forvarnarfélag í lýðheilsuumhverfinu. 
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Umræða 

Sjálfsmynd unglinga 

Eins og áður hefur komið fram segir sjálfsvirðing einstaklings til um það hvort hann 

sé sáttur við sjálfan sig eða ekki (Guillon o.fl., 2003).  Spurningalisti Rosenberg er 

hannaður til þess að mæla heildar sjálfsvirðingu einstaklings (Rosenberg o.fl., 1989).  

Hann er byggður þannig upp að lægri útkoma (<15) þýðir að einstaklingur er með lægri 

sjálfsvirðingu og hærri útkoma (>15) þýðir að einstaklingur er með hærri sjálfsvirðingu 

(Greenberger o.fl., 2003).  Þessi mælikvarði er vinsæll og margprófaður og er því oft 

notaður við að athuga ný mælitæki á sjálfsvirðingu (Hatcher og Hall, 2009).  Því var 

ákveðið að nota spurningalista Rosenberg til að skoða sjálfsvirðing unglinga í fyrsta 

bekk Kvennaskólans í Reykjavík en sá hópur hafði fengið forvarnarfræðslu 

hjúkrunarfræðinema um sjálfsmynd. 

Mikilvægt er að skoða sjálfsvirðingu þessa hóps þar sem lág sjálfsvirðing getur 

tengst andlegri vanlíðan, eða innri vandamálum (Ybrandt, 2008).  Sem dæmi má nefna 

þunglyndi og kvíða (Bos o.fl., 2010), áhættuhegðun hjá drengjum (Veselska o.fl., 2009) 

og neikvæð viðhorf til framtíðar (Heinonen o.fl., 2005).  

 Niðurstöður rannsóknar okkar sýna að meðalútkoma úr sjálfsmatskvarða 

Rosenberg í þessu úrtaki var góð en meðaltalið var eins og áður hefur komið fram um 

21 stig.  Við getum því áætlað að almennt hafi nemendur Kvennaskólans í Reykjavík 

sjálfsvirðingu í hærri kantinum.  Þessar niðurstöður eru svipaðar og í rannsókn Çivitci 

og Çivitci (2009), en þeir voru með unglinga á aldrinum 15-18 ára og notuðust við 

spurningalista Rosenberg.  Meðaltal út úr spurningalistanum hjá þeim var 30,11 stig en 

þeir reiknuðu útkomuna á bilinu 10-40, í stað 0-30 og eru þetta því mjög svipaðar 

niðurstöður og okkar.  Í okkar rannsókn reyndust ekki allir nemendur hafa góða 
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niðurstöðu úr sjálfsmatskvarðanum en 15 þátttakendur eða 11,7% voru með minna en 

15 stig á spurningalista Rosenberg.  Við getum því gefið okkur að töluverð þörf sé á 

fræðslu um sjálfsmynd meðal þess hóps. 

Þegar rannsóknir eru gerðar vonast rannsakendur til þess að þátttakendur svari af 

heiðarleika.  Það getur þó gerst að þeir svari spurningarlistum um sjálfsvirðingu þannig 

að þeir fái hærri útkomu en raunveruleg sjálfsvirðing þeirra er.  Það gerist meðal annars 

vegna þess að þátttakendur eru að reyna að fela lága sjálfsvirðingu (Ostrowsky, 2010).  

Hægt er að velta því fyrir sér hvort þeir aðilar sem fá háan fjölda stiga á spurningarlista 

Rosenberg í þessari könnun hafi í raun svo háa sjálfsvirðingu. 

Athyglisvert var að sjá hvernig jákvætt orðuðu staðhæfingarnar komu út miðað við 

þær neikvætt orðuðu.  Þær jákvæðu komu mun betur út en þær neikvæðu eins og sjá má 

á töflum 1 og 2.  En í rannsókn Veselska o.fl. (2009) kom einnig fram að neikvætt 

orðuðu staðhæfingarnar spurningalista Rosenberg komu verr út en þær jákvæðu. Í þeirri 

rannsókn voru gerðir tveir undirkvarðar, með neikvætt orðuðu staðhæfingunum og þeim 

jákvætt orðuðu og reiknuð útkoma þannig að hærri útkoma úr kvörðunum þýddi hærri 

sjálfsvirðing. Bæði kyn voru með lægri útkomu úr neikvætt orðuðu staðhæfingunum en 

þeim jákvætt orðuðu, sem þýðir að þátttakendur í þeirri rannsókn hafa verri neikvæða 

sjálfsvirðingu en jákvæða. En það er svipað og við erum að sjá í okkar rannsókn. 

Er kynjamunur á sjálfsmynd unglinga? 

Í niðurstöðum okkar kemur fram að drengir fá að meðaltali aðeins hærri stig en 

stúlkur (22,36 stig; 20,7 stig) en þó að niðurstöður sýni mun á sjálfsvirðingu kynja er sá 

munur ekki marktækur.  Kynjahlutfall þátttakenda í  rannsókninni er ójafnt en stúlkur 

eru 71,3% þátttakenda og því mun fleiri en drengir, erfitt er því að meta út frá 

rannsókninni hvort að um kynjamun sé að ræða á sjálfsvirðingu.  
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Rannsóknum og fræðimönnum ber ekki saman um það hvort marktækur munur sé á 

sjálfsvirðingu kynja.  Heimildir eru fyrir því að sjaldan sé munur á heildar sjálfsvirðingu 

kynjanna og að hann sé ekki marktækur (Jackson o.fl., 2010).  Einnig eru dæmi um 

rannsóknir sem sýna fram á að marktækur munur sé á heildar sjálfsvirðingu milli kynja 

þar sem að stúlkur fá að meðaltali lægri útkomu úr sjálfsmatskvörðum (McMullin og 

Cairney, 2004; Birndorf o.fl., 2005).  

Hafði fræðsla forvarnarfélagsins Skjaldar áhrif? 

Forvarnarfélagið Skjöldur var hugmynd fjögurra hjúkrunarnema á fjórða ári við 

Háskóla Íslands árið 2008.  Í samráði við fjóra kennara skólans var ákveðið að fræða 

unglinga í framhaldskólum um sjálfsmyndina og mikilvægi hennar í daglegu lífi.  Næsta 

skref var að fá hjúkrunarfræðinema á fjórða ári til að taka þátt í fræðslunni og haustið 

2009 voru um þrjátíu nemendur skráðir í vinnubúðir Skjaldar.  Í vinnubúðunum fóru 

kennarar í gegnum ýmsar æfingar með nemendum sem miðuðu að því að koma þeim út 

úr þægindaramma sínum og til að hvetja þá til umhugsunar um sjálfsmyndina.  

Afrakstur vinnubúðanna var síðan grunnur að fræðslu um sjálfsmynd sem vinnuhópur 

nemenda vann til hlítar með aðstoð kennara.  Fyrsta fræðsla Skjaldar var í október 2009 

þar sem nemendur hjúkrunarfræðideildar fóru tveir til þrír saman í bekki Menntaskólans 

í Hamrahlíð og Kvennaskólans í Reykjavík og fræddu unglinga um sjálfsmynd.  

Hjúkrunarnemum sem tóku þátt fannst verkefnið afar fræðandi og töldu sig hafa lært 

mikið af þessari reynslu (Skjöldur, e.d.). 

Til að meta gagnsemi fræðslunnar voru þátttakendur í rannsókninni spurðir hvort 

þeir hefðu fengið fræðslu Skjaldar um sjálfsmynd og hversu gagnleg hún hefði verið.  

Alls svöruðu 105 nemendur því játandi, eða um 77% þátttakenda.  Af þeim fannst 8,6% 

fræðslan vera mjög gagnleg, 60% fannst hún frekar gagnleg og 26,7% höfðu ekki 

skoðun.  Aðeins  4,8% töldu hana frekar ógagnlega og enginn áleit hana vera mjög 
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ógagnlega.  Þetta er gott mat á gagnsemi fræðslu forvarnarfélagsins Skjaldar um 

sjálfsmynd og sýna þessar niðurstöður að þessi aldurshópur telur fræðslu um sjálfsmynd 

vera gagnlega. 

Til þess að skoða enn betur hvort þörf sé á sjálfsmyndarfræðslu til þessa aldurshóps 

voru þátttakendur beðnir um að meta hversu mikla þörf þeir teldu jafnaldra sína hafa á 

fræðslu um sjálfsmynd.  Alls töldu um 64% þátttakendur mjög mikla eða frekar mikla 

þörf vera á fræðslunni til jafningja.  Um 30% þeirra höfðu ekki skoðun og aðeins um 

6% þátttakenda töldu frekar litla þörf vera á henni.  Niðurstöður staðfesta það sem 

forvarnarfélagi Skjaldar hafði gert ráð fyrir, það er að fræðsla til unglinga um 

sjálfsmynd sé nauðsynleg.  Það er því ljóst að þátttakendum þótti vera þörf á 

sjálfsmyndarfræðslu til jafnaldra sinna og því má telja að forvarnarfélagið Skjöldur sé 

góð viðbót við þá forvarnarfræðslu sem boðið er upp á í samfélaginu í dag. 

Við vildum einnig vita hvort að fræðsla Skjaldar um sjálfsmynd hefði haft einhver 

áhrif á mat þátttakenda á sjálfsvirðingu sinni samkvæmt sjálfsmatskvarða Rosenberg.  

Þátttakendur í rannsókninni voru spurðir hvort að þeir hefðu fengið fræðslu Skjaldar um 

sjálfsmynd og höfðu um 78% (n=100) af þeim sem svöruðu fengið hana.  Meðaltal 

þeirra sem höfðu fengið sjálfsmyndarfræðslu Skjaldar og þeirra sem ekki höfðu fengið 

hana voru skoðuð.  Í ljós kom að þeir sem að ekki höfðu fengið forvarnarfræðsluna voru 

með marktækt hærra miðgildi en þeir sem höfðu fengið fræðsluna (22,5 stig; 20 stig).  

Þessar niðurstöður komu á óvart þar sem rannsakendur töldu líklegt að þeir sem hefðu 

fengið fræðsluna væru með hærri sjálfsvirðingu.  Það er hins vegar óljóst hvort að þessi 

munur eigi við fræðsluna eða ekki þar sem ekki var lagður spurningalisti fyrir nemendur 

áður en þeir fengu fræðsluna.  Auk þess er enginn samanburðarhópur sem ekki fékk 

fræðsluna.  Jafnframt er ólíklegt að ein kennslustund hafi mikil áhrif á sjálfsmat 

nemenda á sjálfsvirðingu sinni heldur þurfi meira inngrip.  Því er ekki vitað hvort að 
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þeir sem fræðsluna fengu hafi verið með lægri sjálfsvirðingu fyrir fræðsluna en hinir 

sem ekki voru í tímanum þegar fræðsla um sjálfsmynd fór fram. Einnig leið langur tími 

á milli fræðslunnar og fram til þess að spurningalisti var lagður fyrir, eða fjórir mánuðir, 

og því möguleiki að áhrifa fræðslunnar gæti ekki lengur. 

Skoðað var hvort að marktækur munur væri á milli þeirra sem höfðu fengið 

sjálfsmyndarfræðslu áður og þeirra sem ekki höfðu fengið hana en svo var ekki og því 

ekki hægt að álykta um það hvort aukin sjálfsmyndarfræðsla hafi góð áhrif á mat 

unglings á sjálfsvirðingu samkvæmt sjálfsmatskvarða Rosenberg. 

Unglingar töldu að fræðslan hefði verið gagnleg, en tæp 69% þeirra sem fengu 

fræðsluna töldu hana hafa verið mjög eða frekar gagnlega.  Stúlkum fannst tíminn 

gagnlegri en drengjum og var þar marktækur munur á.  Rannsakendur velta því fyrir sér 

hvort stúlkur á þessum aldri séu meira tilbúnar til að ræða um sjálfsmynd en drengir og 

hafi þar af leiðandi meira gagn af fræðslunni. 

Takmarkanir rannsóknarinnar 

Oft er erfitt að túlka niðurstöður fyrri rannsókna þar sem mikið er um 

hugtakarugling og fjölmörg orð notuð yfir hugtökin sjálfsmynd og sjálfsvirðingu.  

Jafnframt liggja oft ólíkar skilgreiningar að baki sömu hugtökum. Erfitt er að bera ólíkar 

rannsóknir saman ef hugtökin eru ekki notuð á svipaðan hátt (Butler og Gasson, 2005).  

Rannsóknin var gerð á unglingum undir 18 ára og því fór mikil vinna í að afla 

samþykkis foreldra.  Það sem rannsakendum fannst vera helstu takmarkanir við 

úrvinnslu og ályktanir könnunar var að spurningalistinn var ekki lagður fyrir 

samanburðarhóp og að úrtakið tók aðeins til unglinga í einum skóla.  

Úrtakið var þægindaúrtak nemenda í fyrsta bekk Kvennaskólans í Reykjavík en til 

að geta ályktað almennt um unglinga á Íslandi þyrfti rannsókn að hafa stærra úrtak 

unglinga sem valið væri af handahófi.  Kynjahlutfall í úrtaki var ójafnt og því erfitt að 
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komast að því hvort að um kynjamun á sjálfsvirðingu væri að ræða.  Þá má einnig nefna 

að langur tími leið frá því að Skjöldur var með fræðslu um sjálfsmynd þar til að 

könnunin var lögð fyrir.  Æskilegt hefði verið að leggja spurningarlista Rosenberg um 

sjálfsvirðingu fyrir unglingana fyrir og eftir fræðsluna sem Skjöldur var með.  Hefðu 

niðurstöður hugsanlega verið skýrari og auðveldara að meta áhrif fræðslunnar á 

sjálfsvirðingu þátttakenda.  Einnig hefði mátt styrkja rannsóknarsniðið með því að 

leggja spurningarlista Rosenberg fyrir svipaðan hóp nemenda sem ekki hlutu fræðslu 

um sjálfsmynd til samanburðar.  

Farið var í kennslustundir og könnunin lögð fyrir, en það getur haft áhrif á 

niðurstöður vegna þess að þröngt var setið og mögulega fannst einhverjum 

þátttakendum erfitt að svara svona spurningalista í svo mikilli nálægð við jafningja.  

Mikilvægi rannsóknar fyrir hjúkrun 

Forvarnir eru mikilvægar til að koma í veg fyrir heilsuskaðandi hegðun.  

Unglingsárin eru mjög erfiður tími fyrir einstakling þar sem miklar breytingar verða, 

meðal annars á sjálfsmyndinni.  Það er því mikilvægt að huga vel að forvörnum sem 

miða að eflingu sjálfsmyndar til að lágmarka þann skaða sem getur orðið af lágri 

sjálfsmynd. 

Rannsóknin sýnir að flestir unglingar telja frekar eða mjög mikla þörf vera á 

fræðslu um sjálfsmynd og að fræðslan sem þeir fengu hafi verið frekar eða mjög 

gagnleg.  Við getum því dregið þær ályktanir að þetta sé nauðsynleg viðbót við það 

forvarnarstarf sem nú fer fram í framhaldskólum.  Þar sem enn eru fáir 

hjúkrunarfræðingar við störf í framhaldskólum og hlutverk þeirra er ekki nægilega vel 

skilgreint (Sonja Maggý Magnúsdóttir og Þórey Rósa Einarsdóttir, 2009) er 

forvarnarstarf í skólunum aðallega sinnt af háskólanemum. 
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Það er mikilvægt að rannsaka betur sjálfsmynd unglinga og viðhorf þeirra til 

fræðslu um sjálfsmyndina til að byggja upp gagnreynda þekkingu í íslensku samfélagi 

sem forvarnarfélagið Skjöldur getur byggt á til að leggja sitt af mörkum til 

forvarnarstarfs á þessu svæði. 

Tillögur að frekari rannsóknum eru meðal annars að skoða sjálfsmynd unglinga 

með stærra úrtaki og einnig með fleiri skólum í úrtaki, rannsaka mætti tengsl 

sjálfsmyndar við áhættuhegðun og andlega líðan og hvort að fræðsla um sjálfsmynd hafi 

góð áhrif á sjálfsvirðingu og fleiri þætti sjálfsmyndar unglinga.  Gagnlegt væri að leggja 

spurningalistann fyrir nemendurna bæði fyrir og eftir fræðslu.  Fróðlegt væri að 

rannsaka mun á sjálfsmynd barna og unglinga með tilliti til aldurs og í framhaldi reyna 

að ákvarða á hvaða aldri börn og unglingar hefðu mesta gagnsemi af fræðslu um 

sjálfsmynd. 
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Lokaorð 

Sjálfsmynd er mjög mikilvægur þáttur sem hefur áhrif bæði á líkamlegt og andlegt 

heilbrigði einstaklinga.  Neikvæð sjálfsmynd getur leitt til margvíslegra 

heilbrigðisvandamála.  Unglingsárin eru það tímabil ævinnar þar sem andlegar og 

líkamlegar breytingar eru hvað mestar.  Þetta tímabil einkennist af sveiflum á 

sjálfsmynd.  Á þessum árum getur neikvæð sjálfsmynd haft miklar afleiðingar á framtíð 

einstaklings og því mikilvægt að efla sjálfsmyndina.  

Hjúkrunarfræðingar sinna margvíslegum þörfum einstaklinga og verða meðal 

annars að  þekkja einkenni um lága sjálfsvirðingu og grípa inn í með viðeigandi 

aðferðum til að styrkja sjálfsvirðinguna og til þess að varna frekari áhrifum lágrar 

sjálfsvirðingar á heilsu einstaklings (Kozier o.fl., 2004). 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru skýrar.  Þær sýna að unglingar vilja fræðslu um 

sjálfsmynd.  Hópur unglinga er með sjálfsvirðingu undir meðallagi og því þarft að veita 

unglingum meiri fræðslu og styrkja þá í að öðlast betri og jákvæðari sjálfsmynd.  Beina 

þarf athygli stjórnvalda að mikilvægi þess að auka sjálfsvirðingu unglinga með það að 

markmiði að bæta heilsu þessa hóps til framtíðar.  Mikilvægt væri að koma því í 

námsskrár framhaldsskóla að vera með fræðslu um sjálfsmynd.   

Fram hefur komið að jákvæð sjálfsmynd leiði til betra lífs og með áframhaldandi 

forvarnarfræðslu sem miðar að bættri sjálfsmynd unglinga má stuðla að betri heilsu 

unglinga á Íslandi. 
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Grunnspurningar 

1. Kyn: Karl   Kona  

 
2.  Ég er 16 ára       17 ára        18 ára eða eldri          

 
3.  Sóttir þú lífsleiknitíma um sjálfsmyndina sem hjúkrunarfræðinemar við Háskóla 

Íslands frá forvarnafélaginu Skildi voru með í haust? 

 Já   Nei  

4. Ef þú svaraðir játandi spurningu 3, hversu gagnlegur fannst þér tíminn? Merktu 

við einn svarmöguleika.  

a. Mjög gagnlegur    

b. Frekar gagnlegur     

c. Hef ekki skoðun    

d. Frekar ógagnlegur     

e. Mjög ógagnlegur   

 
Ef þú svaraðir játandi spurningu 3, hefur þú áður fengið fræðslu í skólanum um 

sjálfsmyndina? 

Já           Nei  

7. Telur þú jafnaldra þína hafa þörf fyrir fræðslu um sjálfsmyndina?   

a. Mjög mikla þörf    

b. Frekar mikla þörf   

c. Hef ekki skoðun   

d. Frekar litla þörf   

e. Mjög mikla þörf   

Vinsamlegast svaraðu  eftirfarandi 10 staðhæfingum um sjálfsmyndina með því að 

draga hring utan um viðeigandi svar.  
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Vinsamlegast svaraðu  eftirfarandi 10 staðhæfingum um sjálfsmyndina með því að 

draga hring utan um viðeigandi svar.  

1.  Mér finnst ég vera verðugur einstaklingur, að minnsta kosti til jafns við  annað fólk. 

Afar sammála   Sammála   Ósammála Afar ósammála 

 

2.  Mér finnst ég hafa marga góða kosti til að bera. 

Afar sammála  Sammála   Ósammála  Afar ósammála 

 

3.  Í heildina séð þá hef ég það á tilfinningunni að ég sé mislukkuð (mislukkaður). 

Afar sammála  Sammála Ósammála  Afar ósammála 

 

4.  Ég get gert ýmislegt jafnvel og aðrir. 

Afar sammála  Sammála  Ósammála Afar ósammála 

 

5.  Mér finnst ég ekki hafa margt til að bera sem ég get verið hreykin(n) af. 

Afar sammála  Sammála  Ósammála Afar ósammála 

 

6.  Ég lít jákvæðum augum á sjálfa(n) mig. 

Afar sammála  Sammála   Ósammála Afar ósammála 

 

7.  Ég er ánægð(ur) með sjálfa(n) mig þegar á allt er litið. 

Afar sammála   Sammála   Ósammála Afar ósammála 

 

8.  Ég vildi að ég gæti borið meiri virðingu fyrir sjálfri (sjálfum) mér. 

Afar sammála  Sammála  Ósammála Afar ósammála 

 

9.  Stundum finnst mér ég vissulega vera einskis nýt(ur) 

Afar sammála  Sammála   Ósammála Afar ósammála 

 

10.  Stundum finnst mér ég alls ekki vera nógu góð(ur). 

Afar sammála  Sammála   Ósammála  Afar ósammála 
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