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Spjörun unglinga - kynbundnar leiðir 

Sigrún Sveinbjörnsdóttir 

Hugtakið spjörun (coping) vísar til hugsana og/eða hegðunar sem fólk grípur úr fórum 
sínum sér til stuðnings við strembnar aðstæður í daglegu lífi (sjá t.d. Zimmer-
Gembeck og Skinner, 2008). Spjörun segir til um lífsleikni hvers og eins og er samofin 
líðan og heilbrigði til sálar og líkama. Hvort tveggja er almennt viðurkennt að í 
bjargráðum felist forvarnargildi (adaptive coping) og að mynstur spjörunar hvers 
einstaklings mótist og verði að einhverju leyti fyrir áhrifum af uppeldi og umhverfi 
ekki síður en að manninum sé ásköpuð viss gerð viðmótar vegna erfðaeiginleika 
viðkomandi (sjá t.d. Taylor og Stanton, 2007). Ýmsir hafa greint ólík birtingarform 
spjörunar unglinga og hannað kvarða (sjá Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005 og yfirlit 
Sveinbjörnsdóttir og Thorsteinsson, 2008) til að meta hana og þá gjarnan með hvort 
tveggja í huga, að skapa hentug og áreiðanleg mælitæki til samanburðarrannsókna og 
að þróa aðferðir til forvarna.  

Umræður um að kyn hafi áhrif á líkur á því hvort einstaklingur þjáist eða muni 
þjást af þunglyndi eru ekki nýtilkomnar en um 20 ár eru liðin frá því að sannreynt þótti 
að konur væru um tvöfalt líklegri en karlar að þurfa að glíma við þann sjúkdóm 
(Nolen-Hoeksema, 1990). Þrátt fyrir að enn eru ýmsar tilgátur um raunverulegar 
orsakir þessa kynjamunar á gengi sjúkdómsins og hvers vegna konur eru viðkvæmari 
hópur en karlar að þessu leyti, svo sem tilgátur um að skýringin kunni að vera líf-
fræðilegs eðlis, af völdum umhverfis eða þá af sálrænum ástæðum (Murakumi, 2002), 
þykir nú orðið ljóst að konur hafi ríkari tilhneigingu en karlar til að dvelja við 
neikvæðar hugsanir og velta sér upp úr vanda (rumination) (Tamres, Janicki og 
Helgeson, 2002). Ennfrekar benda niðurstöður tveggja áratuga rannsókna sem byggja 
á viðbragðakenningu Nolen-Hoeksema (1991) (response styles theory) ítrekað til þess að 
einmitt þannig viðbrögð, það er að velta sér upp úr vandanum, tengist tilkomu og 
þróun þunglyndis (Nolen-Hoeksema, Wisco og Lyubomirsky, 2008; Roelofs o.fl., 
2009). Kynbundinn munur á börnum að þessu leyti er ekki endanlega skjalfestur og 
menn velta því nú fyrir sér á hvaða aldri stelpur fara að velta sér upp úr vanda umfram 
stráka. Vísbendingar eru um að kynbundinn munur kunni að vera á börnum frá 12 ára 
aldri (Jose og Brown, 2008) eða jafnvel fyrr, en Broderick og Korteland (2002, 2004) 
sýndu m.a. fram á að stelpur í 5. og 6. bekk þjáðust oftar af þunglyndi en strákar og 
jafnframt að þær veltu sér meir upp úr vandanum en strákar strax frá þeim aldri.  

Í samanburðarrannsókn, þar sem mat 12 og 15 ára unglinga í Ástralíu og á Íslandi á 
eigin persónulegri spjörun var greint með leitandi þáttagreiningu (megin ása greining, 
hornskakkur snúningur), komu fimm grunnþætti spjörunar í ljós. Þessir fimm þættir 
greindust svo aftur greindust í tvær víddir; það er þrír þættir bjargráða (Leita aðstoðar, 
Hlúa að sjálfum/sjálfri sér, Dreifa huganum/halda ró sinni) og tveir þættir skaðráða 
(maladaptive coping, Velta sér upp úr vandanum, Sleppa fram af sér beislinu) (sjá nánar 
Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). Í þeirri rannsókn leiddi þríhliða dreifigreining (land, 
aldur, kyn) með marktektarviðmið α = .001 og áhrifsstærð η2 ≥ 5% í ljós að 
frumbreytan kyn hafði megináhrif á fylgibreytuna/spjörunarþáttinn/skaðráðaþáttinn 
Velta sér upp úr vandanum (áhrifsstærðin η2 = 9.28%), einnig kom í ljós tilhneiging til 
samvirkniáhrifa (tvíhliða) milli kyns og aldurs/bekkjar í skóla, en stelpur nota þann 
þátt spjörunar meir í 10. bekk en í 7. bekk á meðan strákarnir notuðu þann þátt í 
svipuðum mæli í 10. bekk og þeir höfðu gert í 7. bekk (sjá til skýringar mynd 1 í 
niðurstöðukafla). Ef unnt er að skoða í smáatriðum það sem stelpur gera og eða hugsa, 
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sem talið er líklegt að hafi neikvæð áhrif á heilsu þeirra, má ætla að þróun kyn-
bundinna forvarnaraðgerða yrði markvissari en ella væri möguleg. Miðað við kynja-
mun við nýgengi þunglyndis virðist ekki vanþörf á slíku. Markmið rannsóknarinnar 
sem gerð verður grein fyrir hér að neðan er að fíngreina þann þátt skaðráða sem talinn 
er geta leitt til þunglyndis, Velta sér upp úr vandanum, út frá frumgögnum ofan-
greindrar samanburðarrannsóknar og gaumgæfa hvert atriðanna sex í skáðráða-
þættinum með hliðsjón af frumbreytunum landi, kyni og aldri/bekk í skóla.  

Aðferð 

Þátttakendur 
Nemendur úr 7. og 10. bekkjum grunnskóla á Íslandi og miðskóla (secondary schools) í 
Victorífylki í Ástralíu tóku þátt. Þátttöku samþykktu skólastjórnendur samtals 157 
(7800 nemendur) íslenskra grunnskóla af 174 (8468 nemendur) eða 82% árganganna 
tveggja. Frá þessum skólum komu 6908 (89%) gild svör. Í Victoríufylki samþykktu 
skólastjórnendur 16 kaþólskra skóla (3782 nemendur úr þéttbýli og dreifbýli að taka 
þátt og gild svör bárust frá 3034 nemendum (80,1%).  

Tafla 1. Fjöldi þátttakenda eftir landi, kyni og árgangi í skóla 

 
Meðalaldur þátttakenda í 7. bekk var 12,33 ár (SF=0,56) hjá þeim áströlsku og 12,4 

(SF=0,25) hjá þeim íslensku og 10. bekkinganna 15,28 ár (SF=0,57) hjá þeim áströlsku 
og 15,07 ár (SF=0,30) hjá þeim íslensku. Félagslegur og menningarlegur bakgrunnur 
þátttakenda endurspeglaði dreifingu í menntun, störfum og þjóðmenningarbakgrunni 
foreldra í löndunum á þeim tíma sem rannsóknin fór fram. 

Mælitæki og greining 
MACS (Measure of adolescent coping strategies) (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005) er 34ja 
atriða spjörunarkvarði fyrir 12 til 18 ára unglinga. Atriðin greinast í eftirfarandi 5 
grunnþætti; (1) Leita aðstoðar (α= .81), (2) Halda ró sinni/dreifa huganum (α= .73), (3) 
Sleppa fram af sér beislinu (α= .75), (4) Velta sér upp úr vandanum (α= .70) og (5) 
Hlúa að sjálfri/sjálfum sér (α= .70). Þættirnir fimm greinast í tvær víddir, þ.e. til 
bjargráða teljast þættir 1, 2 og 5 og til skaðráða teljast þættir 3 og 4. Dæmi um atriði: 
Ég reyndi að fara vel með mig með því að sofa mikið; Ég lét fólk vita hvað ég vildi, en 
svarendur gefa til kynna á fjögurra bila kvarða hve vel þeim fannst atriðin eiga við um 
sig: Á næstum því aldrei við um mig = 0, Á sjaldan við um mig = 1, Á stundum við 
um mig = 2, Á næstum því alltaf við um mig = 3. Í skaðráðaþættinum Velta sér upp 
úr vandanum eru 6 atriði. Atriði þess þáttar eru neikvæðar hugsanir og kvíðahugsanir 
sem snúa að einstaklingnum sjálfum, einnig óskhyggja um að aðstæður breytist eða 
hverfi. Ekkert atriðanna í þessum þætti sýnir vilja viðkomandi til að berjast gegn eða 
sigrast á aðstæðum, þvert á móti einkennast atriðin af uppgjöf og sjálfs niðurrifi. Þessi 
þáttur er að öllu leyti hugrænn og gefur hliðrun (avoidance) til kynna. Atriðin eru þessi: 
(1) Ég var reið út í sjálfa/n mig, (2) Ég hugsaði stöðugt um vandamálið, (3) Ég var 

Kyn 7.bekkur 10.bekkur 7.bekkur 10.bekkur Samtals (%)

Stúlkur 1013 822 1693 1732 5260 (52.9)

Drengir 695 496 1635 1805 4631 (46.6)

Óskilgreint 5 3 23 20 51 (0,5)

Samtals 1713 1321 3351 3557 9942 (100,0)

Victoríufylki í Ástralíu Ísland 
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neikvæð út í sjálfa/n mig, (4) Ég grét, (5) Ég lofaði sjálfri/sjálfum mér því að 
aðstæðurnar yrðu betri næst og (6) Ég óskaði þess að vandamálið hyrfi. 

Með þríhliða dreifigreiningu (three way ANOVA) voru áhrif þriggja frumbreyta, þ.e. 
menningar/lands (Ástralía, Ísland), kyns (stelpur, strákar) og aldurs/bekkjar í skóla (7. 
og 10. bekkur) á fylgibreyturnar, þ.e. atriðin sex í skaðráðaþættinum Velta sér upp úr 
vandanum könnuð. Á sama hátt og við hönnun kvarðans var hér stuðst við Pillai’s F 
gildi og áhrifsstærð (η2) gefin upp (Tabachnick og Fidell, 1996). Til að meta það 
hlutfall dreifingar í spjörunarþætti sem skýrist af frumbreytum (landi, kyni, aldri) voru 
áhrifsstærðir reiknaðar út fyrir allar niðurstöður með alfa gildið .001 því búist var við 
að jafnvel alfa gildi .001 gæti skort raunverulegan styrk vegna fjölda svarenda (tæp 10 
þúsund). Marktektarmörk áhrifsstærðar (η2) voru ákveðin við 5%, η2 ≥ 5%, og mörk 
fyrir tilhneigingu (trend) 1% < η2 < 5%. 

 Framkvæmd 
Rannsóknin var samþykkt af siðanefndum í löndunum báðum, menntamálaráðu-
neytum og skólaskrifstofum auk skólastjórnenda. Hver skóli fór sína leið við 
upplýsingagjöf til foreldra, öflun samþykkis þeirra og nemenda. Nemendur fylltu út 
spurningalista án þess að blöð þeirra væru auðkennd, hvorki var skráð nafn né númer 
og svör því ekki rekjanleg til svarenda. Kennarar lögðu spurningalista fyrir nemendur, 
bekki eða nemendahópa með að meðaltali 25 einstaklinga í hverjum og fyrirlögn tók 
40-60 mínútur. Spurningalistar voru þýddir og bakþýddir með aðstoð sérfræðinga 
(Brislin, Lonner og Thorndike, 1973). 

Niðurstöður 

Mynd 1 sýnir hver munur er á stelpum og strákum í 7. og 10. bekk á því í hvaða mæli 
þau velta sér upp úr vanda almennt. Stelpur höfðu marktækt hærra meðaltal á þessum 
þætti (M = 1.78, SF = 0.61) en strákar (M = 1.37, SF = 0.58) og að auki er meðaltal 
stráka svipað í 7. og 10. bekk á meðan stelpur nota þennan þátt spjörunar (skaðráð) 
meira í 10. bekk en í 7. bekk . Þegar atriðin í spjörunarþættinum eru greind nánar svo 
sem sjá má í töflu 2, kemur í ljós að marktæk megin áhrif eru aðeins ein, en það er 
áhrif kyns á fjórða atriðið (Atr4) Ég grét, áhrifsstærðin η2 = 18,47%. Stelpur höfðu 
hærra meðaltal á þessu atriði (M = 1.76, SF = 1,07) en strákar (M = 0,75, SF = 0.92). 
Þá var einnig tilhneiging til samvirkniáhrifa á milli aldurs/bekkjar í skóla og kyns á 
þessu atriði. Eins og sjá má á mynd 2 þá gráta stelpur í 10. bekk oftar/meira en stelpur 
í 7. bekk á meðan strákar, sem gráta sjaldnar en jafnaldra stelpur í 7. bekk, gráta svo 
enn síður í 10. bekk en þeir gerðu í 7. bekk. Bilið breikkar með aldri milli kynjanna 
með beitingu þessa spjörunaratriðis. Einungis eitt atriði þáttarins, þ.e. atriði 5 (Atr5) ég 
lofaði sjálfri/sjálfum mér því að aðstæðurnar yrðu betri næst, er óháð kyni og reyndar 
aldri og landi einnig. Tilhneiging var til megináhrifa kyns á hin atriðin fjögur þar sem 
stelpur höfðu hærra meðaltal en strákar á þeim öllum en niðurstaðan var eftirfarandi: 
atriði 1 (Atr1) Ég var reið út í sjálfa/n mig, η2 = 1,80%, meðaltal stelpna (M = 1.63, 
SF = 0,97) og stráka (M = 1,35, SF = 0.96); atriði 2 (Atr2) Ég hugsaði stöðugt um 
vandamálið, η2 = 3,20%, meðaltal stelpna (M = 1.97, SF = 0,92) og stráka (M = 1,65, 
SF = 0.96); atriði 3 (Atr3) Ég var neikvæð út í sjálfa/n mig, η2 = 2,26%, meðaltal 
stelpna (M = 1.26, SF = 1,03) og stráka (M = 0,92, SF = 0.96) og atriði 6 (Atr6) Ég 
óskaði þess að vandamálið hyrfi, η2 = 2,41%, meðaltal stelpna (M = 2.32, SF = 0,90) 
og stráka (M = 2,00, SF = 1.04). 

Þá má í töflu 2 sjá tilhneigingu til megináhrifa af landi á fyrstu tvö atriðin, þar sem 
íslensku unglingarnir höfðu hærra meðaltal en þeir áströlsku. Í atriði 1 (Atr1), Ég var 
reið út í sjálfa/n mig, η2 = 2,00%, meðaltal þeirra íslensku (M = 1.59, SF = 0,94) og 
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áströlsku (M = 1,30, SF = 1.02) og atriði 2 (Atr2), Ég hugsaði stöðugt um vandamálið, 
η2 = 1,70%, meðaltal þeirra íslensku (M = 1.90, SF = 0,92) og áströlsku (M = 1,66, SF 
= 1.01). 

 

Mynd 1. Spjörunarþátturinn velta sér upp úr vandanum, samvirkniáhrif kyns og bekkjar í skóla 
 

Tafla 2. Samantekt þríhliða ANOVU (land x bekkur x kyn) sýnir F-gildi fyrir atriði 1 (Atr1) til 
og með atriði 6 (Atr6)  (N = 8635) 
 

 

 

1,20

1,40

1,60

1,80

2,00

7. bekkur 10. bekkur

Stelpur

Strákar

f g Atr1 Atr2 Atr3 Atr4 Atr5 Atr6

Land 1 176,19* 148,76* 7,3 4,51 62,46 1,93
Bekkur í 
skóla

1 98,76 66,79 65,51 13,35 12,95 4,78

Kyn 1 153,82* 285,33* 199,14* 1954,31** 63,78 212,74*
Land x 
bekkur í 
skóla

1 0,55 1,64 6,13 0,10 3,21 0,34

Land x kyn 1 5,32 4,71 6,37 4,68 6,71 0.04
Bekkur í 
skóla x kyn

1 30,91 17,29 48,99 132,26* 20,52 25,71

Land x 
bekkur í 
skóla x kyn 1 0,05 2,70 1,29 5,43 0,31 0,11
Villur 8627 (0,89) (0,84) (0,97) (0,98) (0,95) (0.92)

Ath.  Gildi innan sviga eru mean-square villur. 

Atr1 = Ég var reið/ur út í sjálfa/n mig; Atr2 = Ég hugsaði stöðugt um vandamálið; Atr3 = Ég var 
neikvæð/ur út í sjálfa/n mig; Atr4 = Ég grét; Atr5 = Ég lofaði sjálfri/sjálfum mér því að aðstæðurnar
yrðu betri næst; Atr6 = É óskaði þess að vandamálið hyrfi.
* 1% < h2 < 5%. ** h2 ³ 5%.
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Mynd 2. Atr4 Grátur, samvirkniáhrif kyns og bekkjar í skóla 

Umræða 

Í ljósi þeirrar vitneskju að unglingsstelpur velta sér meir upp úr vanda en strákar og að 
einmitt slíkur háttur virðist tilefni uppkomu og þróunar þunglyndis var hér í þessari 
rannsókn ætlunin að greina einstök atriði þessa spjörunarþáttar í gögnum sem til voru 
um íslenska og ástralska 12 og 15 ára unglinga, gögn sem lágu til grundvallar þróunar 
spjörunarkvarðans MACS (sjá Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005) til þess að fá betri mynd 
af því hvað það er sem stelpur gera en strákar ekki. Sú niðurstaða að stelpur höfðu 
hærra meðaltal en strákar á fimm af þeim sex atriðum, sem þátturinn telur bendir til 
almenns munar á kynjum á þessum þætti. Vissulega náði aðeins eitt atriðanna sex í 
þessum þætti, það að gráta, marktektarmörkum en tilhneigingu (trend) í átt til 
marktektar mátti sjá í fjórum atriðum til viðbótar, meðaltal stelpnanna var hærri en 
strákanna í þeim öllum. Stelpur gráta meir en strákar í 7. bekk og í 10. bekk er 
munurinn enn meiri því stelpurnar hafa aukið þessa hegðun á meðan strákarnir hafa 
dregið úr henni. Nú er vel þekkt að konur gráta oftar en karlar og einnig hitt að ekki er 
kynjamunur á gráti hjá ungum börnum. Hvenær hefst þá þessi munur á kynjunum og 
hvaða þýðingu hefur hann? Van Tilburg, Unterberg og Vingerhoets (2002) rann-
sökuðu grát hjá 11 til 16 ára börnum/unglingum og könnuðu hvort annars vegar 
blæðingar stelpna og hins vegar samhygð (emphathy) kynni að eiga þátt í muni á 
kynjunum. Niðurstaða þeirra var sú að stelpur grétu meira en strákar í öllum aldurs-
hópunum og að strákar grétu því minna eftir því sem þeir eltust, rétt eins og kom í ljós 
í rannsókninni sem hér er til umræðu. Blæðingar höfðu ekki áhrif en hins vegar jókst 
tilfinning samhygðar hjá stelpum með aldri sem svo aftur hafði áhrif á grát þeirra. 
Sambærilega þróun var ekki að finna meðal stráka. Niðurstaða þessara höfunda var 
m.a. sú að þróun kynjamunar á gráti hæfist fyrir 11 ára aldur.  

Í samanburðarrannsókn á fólki með og án geðraskana (mood disorders) hefur komið í 
ljós að þau sem eiga við geðröskun að stríða gráta oftar yfir neikvæðum tilvikum og 
upplifa einnig síður létti vegna gráts en samanburðarhópurinn (Rottenberg, Cevaal og 
Vingerhoets, 2008). Reyndar virðist grátur margslungið fyrirbæri og hvort hann er 
hollur eða óhollur fer, að því er virðist að vandlega athuguðu máli við yfirlit rannsókna 
á sviðinu, eftir því hvort það sem grátið er yfir er líklegt að leysast, hvort sá/sú sem 
grætur á yfirleitt auðvelt með að tjá tilfinningar sínar og hvort hvort sá/sú sem grætur 
er laus við kvíða eða þunglyndi (Rottenberg, Bylsma og Vingerhoets, 2008).  

Hvað sem þessum rannsóknum líður þá liggur fyrir að stelpur bregðast á annan 
hátt við en strákar að því leyti að þær velta sér á einn eða annan hátt upp úr vanda í 
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ríkara mæli en strákar og að þessi kynjamunur verður til snemma á unglingsárum 
þeirra eða jafnvel fyrr. Fyrir utan það að gráta meira þá eru þær oftar sjálfum sér reiðar 
og hýsa neikvæðar hugsanir um sig, þær týna sér oftar í hugsuninni um vandann og 
óskhyggjan, það að óska sér þess að vandinn gufi upp, er þeim nær skapi en 
strákunum.  

Ástæður þessa munar kynjanna strax við 12 ára aldur á því hvernig þau spjara sig 
eru ekki ljósar en m.a. innan kynjafræða (gender studies) eru ýmsar hugmyndir á lofti. Til 
dæmis hefur verið sýnt fram á að konur hlutgeri sig í ríkara mæli en karlar 
(objectification), það er að þær líti á sig/líkama sinn sem fyrirbæri sem aðrir horfi á og 
meti og einnig að slík sýn á eigin líf og líkama hafi neikvæðari áhrif á konur en karla 
(sjá yfirlit Grabe, Hyde og Lindberg 2007). Í langtímarannsókn þeirra Grabe, Hyde og 
Lindberg (2007) á börnum/unglingum í 5. og 7. bekk kom í ljós að stelpur hlutgerðu 
sig í ríkari mæli, skömmuðust sín meir fyrir eigin líkama, veltu sér frekar upp úr vanda 
og voru oftar þunglyndar en strákarnir. Þessir höfundar færa rök fyrir því að stelpur 
byrji strax við 11 ára aldur að hlutgera eigin líkama, en það er á svipuðum tíma og 
kynjamunur á gráti er merkjanlegur og raunar undanfari kynjamunar á þeim þætti 
spjörunar sem helst í hendur við upphaf og þróun þunglyndis; það er að velta sér upp 
úr vandanum. 

 Í nýlegri yfirlitsgrein (meta analysis) um geðraskanir og kynbundna nálgun í meðferð 
þeirra komust Bekker og van Mens-Verhulst (2007) að raun um að þótt menn almennt 
átti sig nú orðið á kynjamun í tíðni geðraskana fullorðinna allt frá 18 ára aldri til 
aldraðra þá sjáist þess ekki merki í meðferð þeirra. Niðurstöður fyrirliggjandi 
rannsóknar benda til kynbundinnar spjörunar frá 12 ára aldri. Þótt ástæður kynja-
munarins séu enn nokkuð á reiki þá virðist sú stund upp runnin að huga beri að þróun 
kynbundinna forvarna og lífsleikni ekki síðar en frá miðstigi í grunnskóla.  
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