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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var tvíþætt. Í fyrsta lagi að kanna hvort 

tengsl væru á milli uppeldishátta foreldra í æsku og lotugræðgi barna 

þeirra á fullorðinsárunum og í öðru lagi að kanna hvort að sjálfstraust 

miðli þessum tengslum á milli breytanna. Fyrri rannsóknir hafa sýnt 

fram á jákvæð tengsl milli uppeldisháttanna ofverndunar og höfnunar 

við lotugræðgi og neikvæð tengsl milli tilfinningahlýju og lotugræðgi. 

Heildarfjöldi þeirra kvenna sem luku þátttöku í rannsókninni var 408. 

Konurnar voru á aldrinum 18-35 ára. Listarnir sem notaðir voru í 

rannsókninni eru Bulimia Test – Revised (BULIT-R), Egna Minnen 

Beträffande Uppfostran (EMBU) og Rosenberg Self-Esteem Scale 

(RSE). Lýsandi tölfræði var reiknuð fyrir allar breytur og undirkvarða 

þeirra. Gerð var marghliða aðfallsgreining til þess að meta hvort að 

beint samband væri að finna á milli uppeldishátta og lotugræðgi. 

Niðurstöður voru þær að jákvætt samband var að finna á milli 

uppeldisháttanna höfnunar og ofverndunar við lotugræðgi og neikvætt 

samband var að finna á milli tilfinningahlýju og lotugræðgi. Ef 

sjálfstraust spilar sem miðlunarbreyta milli uppeldishátta og 

lotugræðgi, eins og spáð er fyrir í þessari rannsókn, þá ættu að vera 

tengsl á milli sjálfstrausts og lotugræðgi og á milli uppeldishátta og 

sjálfstrausts. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar leiddu í ljós 

neikvætt samband á milli sjálfstrausts og lotugræðgi. Hátt sjálfstraust 

spáir því ekki fyrir um lotugræðgi. Niðurstöður leiddu einnig í ljós 

neikvætt samband á milli uppeldisháttanna höfnunar og ofverndunar 

við sjálfstraust og jákvætt samband á milli tilfinningahlýju og 

sjálfstrausts. Í lokin var gerð marghliða aðfallsgreining til að kanna 

hvort sjálfstraust þjóni sem miðlunarbreyta á milli uppeldishátta og 

lotugræðgi. Sú tilgáta var studd. Niðurstöður sýndu fram á að 

samband höfnunar, ofverndunar og tilfinningahlýju við lotugræðgi var 

ekki lengur marktækt eftir að sjálfstrausti var bætt inn í jöfnuna.  
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Í menningu okkar er mikið fjallað um líkamslögun og útlit. Allt frá unga aldri verðum við vör 

við þau skilaboð úr umhverfinu, t.d. fjölmiðlum, að lífshamingja okkar muni aukast ef við 

grennumst. Að vera grannur er talið vera ímynd fegurðar og heilbrigðis á meðan það að vera 

feitlaginn er tengt við leti og óheilbrigði. Þetta viðmið samfélagsins veldur því að við erum 

sífellt að meta og dæma eigin líkama og reyna að standa undir þessum viðmiðum. Algengara 

er að kvenfólk sé óánægt með líkama sinn heldur en karlmenn. Algengasta leiðin til að 

yfirvinna slíka óánægju er að fara í megrun. Í rannsókn einni sem gerð var á 

menntaskólanemendum í Bandaríkjunum sögðust tvær af hverjum þremur konum hafa farið í 

megrun (Noel-Hoeksema, 2008). Megrun getur hins vegar haft í för með sér ýmsar slæmar 

afleiðingar, þar á meðal hjartasjúkdóma og átraskanir, en átröskun er vafalaust einn 

alvarlegasti fylgifiskur megrunar (Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir & Jakob 

Smári, 2007). 

Til eru þrjár sérstakar tegundir átraskana; lystarstol (anorexia nervosa), lotugræðgi 

(bulimia nervosa) og EDNOS (eating disorder not otherwise specified, EDNOS). Lystarstol 

einkennist af sífelldri baráttu og þrá til þess að grennast sem leiðir til þess að fólk sveltir sig. 

Lotugræðgi einkennist af endurteknum ofátum sem fylgir þyngdaraukning sem svo er reynt að 

koma í veg fyrir með uppköstum, miklum æfingum eða misnotkun hægðalosandi lyfja. 

EDNOS er flokkur sem tengist lotugræðgi og lystarstoli en uppfyllir ekki öll greiningarviðmið 

þeirra. Flestir þeir sem leita sér aðstoðar vegna átröskunar eru greindir með EDNOS 

(American psychiatric Association, 2000; Fairburn & Harrison, 2003; Noel-Hoeksema, 2008; 

Sigurlaug María Jónsdóttir & Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Í ljósi þeirra miklu aukningar 

sem orðið hefur í tíðni lotugræðgi síðastliðna áratugi er mikilvægt að gera fleiri rannsóknir á 

þessu sviði og auka þar með skilning á því hvaða þættir spá fyrir um lotugræðgi. Í þessari 

rannsókn verður kannað hvort uppeldishættir foreldra í æsku spái fyrir um lotugræði á 

fullorðinsárunum. Með uppeldisháttum er átt við þætti er tengjast ofverndun, höfnun og 

tilfinningahlýju. Aðeins hafa fundist tengsl milli neikvæðra uppeldishátta þ.e. ofverndunar og 

höfnunar við lotugræðgi. Í framhaldinu verður kannað hvort sjálfstraust miðli þessum 

tengslum á milli uppeldishátta og lotugræðgi. 

 

Lotugræðgi 

Við greiningu á lotugræðgi hér á landi hefur verið notast við greiningarkerfi ameríska 

geðlækningafélagsins, DSM IV TR kerfið (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders). Samkvæmt kerfinu eiga átköst sér stað sem einkennast af því að viðkomandi 

borðar á skömmum tíma meira en flestir í svipuðum aðstæðum myndu borða (American 
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Psychiatric Association, 2000). Meðal hitaeiningafjöldi í einu átkasti er í kringum 1500 

hitaeiningar (Fairburn & Harrison, 2003; Noel-Hoeksema, 2008). Þessum átköstum fylgir svo 

hegðun þar sem reynt er að koma í veg fyrir þyngdaraukningu, svo sem með uppköstum, 

miklum æfingum eða misnotkun hægðalosandi lyfja (American Psychiatric Association, 

2000; Fairburn & Harrison, 2003). Uppköst eru ekki skilyrði þess að vera greindur með 

lotugræðgi þó svo að algengast sé að sú leið sé notuð til að koma í veg fyrir þyngdaraukningu. 

Í kringum 80-90% einstaklinga með lotugræðgi kasta upp eftir að hafa stundað ofát 

(American Psychiatric Association, 2000). Yfirleitt líða mörg ár áður en einstaklingur með 

lotugræðgi leitar sér hjálpar. Þar sem þessum átköstum fylgir oft mikil skömm og vanlíðan eru 

einstaklingar með lotugræðgi almennt viljugri til að leita sér læknishjálpar heldur en 

einstaklingar með lystarstol. 

 Greiningarviðmið fyrir lotugræðgi samkvæmt DSM IV TR greiningarkerfinu er í 

fyrsta lagi endurtekin átköst sem einkennast af því að borða á skömmum tíma (innan tveggja 

klukkustunda) magn sem er meira en flestir í svipuðum aðstæðum myndu borða og þeirri 

upplifun að hafa ekki stjórn á hversu mikið og hvað er borðað á meðan á átkastinu stendur. Í 

öðru lagi endurtekin hegðun þar sem reynt er að koma í veg fyrir þyngdaraukningu, svo sem 

með því að framkalla uppköst, misnota hægðalosandi lyf, fasta eða stunda óhóflega 

líkamsrækt. Í þriðja lagi þurfa átköstin og hegðunin sem notuð er til þess að koma í veg fyrir 

þyngdaraukningu að eiga sér stað að minnsta kosti tvisvar í viku í þrjá mánuði. Í fjórða lagi 

þarf viðkomandi að meta sjálfan sig óhóflega mikið út frá líkamsþyngd og líkamslögun og í 

fimmta lagi þurfa fyrrgreind einkenni að koma fram á öðrum tímabilum heldur en þeim sem 

falla undir lystarstol (American Psychiatric Association, 2000). 

Lotugræðgi inniheldur tvo undirflokka. Fyrri undirflokkurinn kallast „hreinsandi 

flokkur“ (purging type), en til að falla undir hann þarf viðkomandi að nota hægðalosandi lyf 

eða framkalla uppköst til að koma í veg fyrir þyndaraukningu á meðan á lotugræðgitímabilinu 

stendur. Síðari undirflokkurinn kallast „ekki hreinsandi flokkur“ (non purging type), en til að 

falla undir hann þarf viðkomandi að fasta eða stunda óhóflega mikla líkamsrækt til að koma í 

veg fyrir þyngdaraukningu á meðan á lotugræðgitímabilinu stendur. Viðkomandi sem fellur 

undir síðari flokkinn notar hvorki hægðalosandi lyf né framkallar uppköst (American 

Psychiatric Association, 2000). 

Lotugræðgi er tiltölulega nýlegur sjúkdómur og hefur mikil aukning orðið í tíðni hans 

undanfarna áratugi (Fairburn & Harrison, 2003). Þegar litið er á sögulega og menningarlega 

þætti tengda átröskunum má sjá að lystarstol hefur verið til á flestum menningarsvæðum í 

gegnum aldirnar. Lotugræðgi er hins vegar háð sögulegum og menningarlegum þáttum. Sú 
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mikla aukning sem orðið hefur í tíðni lotugræðgi síðastliðin 50 ár hefur helst átt sér stað í 

vestrænum löndum. Líkleg skýring á því er sú að ofátið sem tengist lotugræðgi krefst þess að 

nægilegur matur sé til staðar á meðan fólk getur svelt sig óháð því hvort að matur sé til staðar 

eða ekki (Fairburn & Harrison, 2003; Noel-Hoeksema, 2008). 

Upphaf lotugræðgi er yfirleitt á unglingsárunum eða snemma á fullorðinsárunum og 

nær sjúkdómurinn yfirleitt hámarki við 16-18 ára aldur (American Psychiatric Association, 

2000; Sigurlaug María Jónsdóttir & Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). Algengast er að 

sjúkdómurinn komi fram hjá einstaklingum sem eru í kjörþyngd, en hann getur einnig komið 

fram hjá einstaklingum sem eru undir eða yfir kjörþyngd (Kendler, 1991). Fyrsta ofátið er oft 

í kringum það tímabil sem viðkomandi fer í megrun.  

Þar sem lotugræðgi var fyrst útlistuð sem klínísk röskun fyrir aðeins fáum áratugum 

síðan er lítið vitað um langtímaáhrif hennar (Quadflieg & Fichter, 2003). Þessi truflaða 

matarhegðun viðhelst þó yfirleitt í nokkur ár og geta þessi lotugræðgistímabil verið þrálát eða 

komið fram með hléum (Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir & Jakob Smári, 2007; 

Sigurlaug María Jónsdóttir & Guðlaug Þorsteinsdóttir, 2006). 

Einkenni lotugræðgi eru tiltölulega algeng og þá sérstaklega á meðal ungra kvenna. 

Tíðni kvenna sem greinast með lotugræðgi er 1-3% en tíðni karla er aðeins 1/10 af tíðni 

kvenna. Þrátt fyrir að aðeins 1-3% greinast með lotugræðgi, þá er tíðni þeirra sem eru með 

einkenni lotugræðgi og falla nálægt því að að vera greindir (EDNOS) mun hærri (American 

Psychiatric Association, 2000; Young, Clopton & Bleckley, 2004).  

Meðal áhættuþátta tengdum lotugræðgi eru megrun, uppeldishættir, lágt sjálfstraust, 

fullkomnunarárátta, þunglyndi og þrýstingur frá vinum og fjölskyldu um að vera grennri 

(Bardone, Vohs, Abramson, Heatherton & Joiner, 2000; Young, Clopton & Bleckley, 2004). 

 

Tengsl milli uppeldishátta og lotugræðgi 

Lítið er vitað um orsakir lotugræðgi en rannsóknir benda þó til þess að orsakir röskunarinnar 

séu, allavega að hluta til, að finna í uppeldi viðkomandi. Fundist hafa jákvæð tengsl á milli 

höfnunar og ofverndunar foreldra í æsku við einkenni lotugræðgi á unglingsárunum, og 

neikvæð tengsl á milli tilfinningahlýju og einkenni lotugræðgi á unglingsárunum (Gísli H. 

Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Hildur Finnbogadóttir & Unnur J. Smára, 2006); Sights 

& Richards, 1984; Turner, Rose, & Cooper, 2005). Með höfnun foreldra er átt við hegðun þar 

sem önnur systkini eru tekin framyfir viðkomandi sem og refsingar, gagnrýni og áhugaleysi 

foreldra gagnvart barninu. Með ofverndun er átt við hegðun þar sem foreldri býr yfir miklum 

ótta og kvíða um öryggi barnsins og reynir eftir fremsta megni að stjórna lífi þess. Með 
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tilfinningahlýju er átt við hegðun sem gefur til kynna skilyrðislausa ást og væntumþykju 

foreldra gagnvart barni sínu (Ariendell o.fl., 1999; Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik 

Sigurðsson, Hildur Finnbogadóttir & Unnur J. Smára, 2006; Jones, Harris, & Leung, 2005). 

Konur sem greinst hafa með lotugræðgi greina oftar frá vandamálum í samskiptum við 

foreldra sína í æsku samanborið við konur sem ekki hafa greinst með lotugræðgi (Young, 

McFatter & Clopton, 2001). Algengt er að þær fyrrnefndu greini frá því að lítið hafi verið um 

tjáningu og tilfinningahlýju innan fjölskyldunnar en að hins vegar hafi mikið verið um reiði 

og ágreining (Bardone, Vohs, Abramson, Heatherton & Joiner, 2000; Young, Clopton, & 

Bleckley, 2004; Young, McFatter, & Clopton, 2001). Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar 

Sights og Richards (1984), sem gerð var á foreldrum kvenna með og án lotugræðgi, voru 

foreldrar kvenna með lotugræðgi meira stjórnandi og skipandi og báru meiri væntingar til 

barna sinna samanborið við foreldra kvenna án lotugræðgi. 

Algengt er að foreldrar kvenna með lotugræðgi búi sjálfir yfir ýmsum persónulegum 

vandamálum, meðal annars er líklegt að mæður þeirra séu of þungar, orkulitlar eða 

drykkfelldar og að feður þeirra eigi við áfengisvandamál að stríða (Sights & Richards, 1984; 

Quadflieg & Fichter, 2003). Árekstrar innan hjónabanda foreldra þessara kvenna eru einnig 

algengir og þar af leiðandi er algengt að mikil spenna sé til staðar á heimilinu (Sights & 

Richards, 1984). 

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að sú brenglaða matarhegðun sem einkennir 

lotugræðgi sé áunnin af fjölskyldumeðlimum. Mæður kvenna með lotugræðgi eru oft 

dómharðar á þyngd og líkamslögun dætra sinna og líklegt er að í fortíðinni hafi þær sjálfar 

glímt við vandamál tengdum megrunum og mataræði (Young, Clopton & Bleckley, 2004). 

Rannsókn Rorty, Yager & Rossotto (1995), sem gerð var á líkamlegu ofbeldi í æsku 

lotugræðgissjúklinga, bendir til að líkamlegt ofbeldi og hótanir í æsku séu algengari í 

fjölskyldum kvenna með lotugræðgi samanborið við fjölskyldur kvenna í samanburðarhóp. 

Einnig greina konur með lotugræðgi frá ofbeldinu og aðstæðum innan heimilisins sem verri 

heldur en konur í samanburðarhóp.  

Niðurstöðurnar hér fyrir ofan benda allar til þess að tengsl sé að finna milli 

uppeldishátta og lotugræðgi. Þrátt fyrir að sumar rannsóknir hafi fundið marktæka fylgni milli 

uppeldishátta og einkenni lotugræðgi (Jones, Harris, & Leung, 2005; Sights & Richards, 

1984) hafa aðrar rannsóknir ekki fundið þessi beinu tengsl (Pesa, 1999; Young, McFatter, & 

Clopton, 2001; Young, Clopton & Bleckley, 2004; Quadflieg & Fichter, 2003). Rannsókn 

Young ofl. (2001) til að mynda, sem kannaði þessi tengsl á milli uppeldishátta og lotugræðgi, 

gat ekki sýnt fram á að slæmt uppeldi auki líkurnar á myndun lotugræðgi. Niðurstöður 
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rannsóknarinnar sýndu þó fram á að svokölluð miðlunarbreyta (mediator variable), sem í 

þessari rannsókn var kynferðislegt ofbeldi, gæti miðlað sambandinu á milli breytanna. 

Niðurstöður um þessi tengsl eru því misvísandi og óljóst er hvað ræður þessum mismunandi 

niðurstöðum. Mögulegt er að einhver miðlunarbreyta spili inn í og miðli tengslunum milli 

uppeldishátta og lotugræðgi. Í þessari rannsókn verður sjálfstraust kannað sem möguleg 

miðlunarbreyta á milli uppeldishátta og lotugræðgi. 

 

Tengsl milli sjálfstrausts og lotugræðgi 

Sjálfstraust er þáttur sem tengist lotugræðgi og vísar til þess hversu mikils virði viðkomandi 

finnst hann vera. Sá sem er með hátt sjálfstraust hefur jákvætt mat á sjálfum sér en sá sem er 

með lágt sjálfstraust hefur neikvætt mat á sjálfum sér. Sjálfstraust endurspeglar skynjun frekar 

er raunveruleikann. Sjálfstraust segir til um skynjun viðkomandi á því hvort honum finnist 

hann vera t.d. gáfaður eða skemmtilegur, en segir ekkert til um hvernig hann er í 

raunveruleikanum, t.d. hvort að hann sé raunverulega gáfaður eða skemmtilegur. Rannsóknir 

hafa sýnt fram á að lágt sjálfstraust geti haft í för með sér ýmsar neikvæðar afleiðingar, þar á 

meðal lotugræðgi (Baumeister, Campbell, Krueger & Vohs, 2003; Cervera o.fl, 2002; 

Kendler, 1991; Pesa, 1999; Young, Clopton, & Bleckley, 2004; Quadflieg & Fichter, 2003). 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið á lotugræðgi benda flestar til þess að megrun komi á 

undan ofáti hjá sjúklingum með lotugræðgi (Bardone, Vohs, Abramson, Heatherton & Joiner, 

2000). Einstaklingur í megrun sem hefur stjórn á áti sínu og hefur þar af leiðandi stjórn á 

þyngd sinni upplifir árangur sem eykur sjálfstraustið. Ef hins vegar sami einstaklingur hefur 

ekki stjórn á áti sínu finnst honum hann hafa mistekist og sjálfstraustið lækkar (Pesa, 1999). 

Samkvæmt niðurstöðum í rannsókn Patton, Selzer, Coffey og Wolfe (1999), sem gerð var á 

14-15 ára nemendum í grunnskólum í Ástralíu, voru stúlkur sem farið höfðu í stífa megrun 18 

sinnum líklegri til að greinast með átröskun samanborið við stúlkur sem ekki höfðu farið í 

megrun. Í rannsókn Sigrúnar Daníelsdóttur, Ingu Dóru Sigfúsdóttur og Jakobs Smára (2007), 

sem gerð var á 6346 nemendum í 9. og 10. bekk í öllum grunnskólum á Íslandi árið 2000, 

kom fram að helmingur stúlkna í þessum árgöngum hafði farið í megrun. Unglingar sem farið 

höfðu í megrun á árinu voru almennt með lægra sjálfstraust, verri líkamsmynd og fleiri 

einkenni átraskanna samanborið við þá unglinga sem ekki höfðu farið í megrun. Talið er að 

megrunum fylgi ýmsir áhættuþættir svo sem lotugræðgi. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu 

fram á að tíðni unglinga sem teljast í áhættuhópi fyrir lotugræðgi væri 10% og hafði meirihluti 

þeirra farið í megrun á árinu (Sigrún Daníelsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jakob Smári, 

2007; Pesa, 1999).  



  

9 
 

Niðurstöður rannsóknar O´Dea & Abraham (1999) gefur skýrt til kynna tengsl milli 

sjálfstrausts og lotugræðgi. Í rannsókninni voru annars vegar athugaðir sálrænir þættir 

unglinga sem farið höfðu í megrun og hins vegar unglinga sem ekki höfðu farið í megrun. 

Niðurstaðan var sú að þeir unglingar sem farið höfðu í megrun voru almennt með lægra 

sjálfstraust heldur en þeir sem ekki höfðu farið í megrun. Í rannsókninni var reynt að auka 

sjálfstraust meðal einstaklinga sem farið höfðu í megrun til þess að koma í veg fyrir myndun 

lotugræðgi meðal þeirra. Með þessari nálgun jókst líkamsánægja unglinganna og kom hún í 

veg fyrir megranir og þyngdartap.  

Þessar niðurstöður hér fyrir ofan benda til þess að samband sé að finna á milli 

sjálfstrausts og lotugræðgi, þ.e.a.s. að lágt sjálfstraust spái fyrir um lotugræðgi. 

 

Tengsl milli uppeldishátta og sjálfstrausts 

Ef sjálfstraust spilar sem miðlunarbreyta milli uppeldishátta og lotugræðgi, eins og spáð er 

fyrir í þessari rannsókn, þá ættu að vera tengsl á milli uppeldishátta og sjálfstrausts. Fáar 

rannsóknir, sem kannað hafa tengsl uppeldishátta og sjálfstrausts, hafa verið gerðar síðastliðin 

ár (Bulanda & Majumdar, 2008). Niðurstöður þeirra rannsókna sem gerðar hafa verið á þessu 

viðfangsefni sýna hins vegar flestar fram á að samband barna við foreldra sína í æsku hafi 

mikil áhrif á sjálfstraust þeirra síðar meir (Bulanda & Majumdar, 2008; Oliver & Paull, 1995; 

Parker & Benson, 2004). Rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvætt samband við foreldra hafi 

ýmsar jákvæðar afleiðingar, þar á meðal hærra sjálfstraust, færri hegðunarvandamál, betri 

árangur í skóla og minni líkur á þunglyndi og kvíða (Bulanda & Majumdar, 2008). Eins getur 

neikvætt samband milli foreldra og unglings haft neikvæð áhrif á þessi atriði. Ef lítil 

tilfinningatengsl eru til staðar milli foreldra og unglings getur það ýtt undir tilfinningu fyrir 

höfnun og þar af leiðandi lækkað sjálfstraust, aukið líkur á hegðunarvandamálum og aukið 

líkur á þunglyndi og kvíða (Bulanda & Majumdar, 2008; Oliver & Paull, 1995; Parker & 

Bensons, 2004).  

Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að samskipti mæðra og feðra við börn sín eru ólík. 

Algengara er að samband móður sé byggt upp á nálægð og umhyggju á meðan samband föður 

er byggt upp á leik. Rannsóknir, sem kannað hafa mikilvægi góðra tengsla milli barns og 

foreldris, hafa þó sýnt fram á að góð tengsl barns við föður eru jafn mikilvæg og góð tengsl 

barns við móður (Bulanda & Majumdar, 2008; Videon, 2005).  

Rannsókn Arrinell o.fl. (2005), þar sem könnuð voru tengsl uppeldishátta og 

sjálfstrausts unglinga í Ástralíu, Spáni og í Venezuela, leiddi í ljós jákvæða fylgni á milli 

tilfinningahlýju foreldra og sjálfstrausts. Unglingar sem skynjuðu tilfinningahlýju af hálfu 
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foreldra sinna voru almennt með hærra sjálfstraust heldur en unglingar sem skynjuðu minni 

tilfinningahlýju. Rannsóknin leiddi einnig í ljós neikvæða fylgni á milli höfnunar foreldra og 

sjálfstraust. Unglingar sem skynjuðu höfnun að hálfu foreldra sinna gagnvart þeim voru 

almennt með lægra sjálfstraust heldur en unglingar sem ekki skynjuðu höfnun. Niðurstöður 

þeirra rannsókna sem fjallað er um hér fyrir ofan sýna allar fram á bein tengsl milli 

uppeldishátta beggja foreldra við sjálfstraust. 

 

Samantekt og tilgátur 

Síðastliðin ár hafa verið gerðar margar rannsóknir sem taka á lotugræðgi og mögulegum 

orsökum tengdum sjúkdómnum. Meðal annars hafa bein áhrif uppeldishátta, þunglyndis og 

sjálfstrausts við lotugræðgi verið könnuð. Þessi rannsókn er þó sú fyrsta sinnar tegundar bæði 

hérlendis sem og erlendis. Í henni eru skoðuð bein tengsl uppeldishátta og sjálfstrausts við 

lotugræðgi en fyrst og fremst er þó verið að kanna hvort sjálfstraust miðli þessum tengslum 

milli uppeldishátta og lotugræðgi. 

Miðlunarbreyta er svokölluð þriðja breyta (sjá mynd 1), en þá hefur frumbreytan áhrif 

á miðlunarbreytuna sem í framhaldinu hefur áhrif á fylgibreytuna. Það er því miðlunarbreytan 

sem eykur líkurnar á því að breyting í frumbreytu hefur áhrif á breytingu í fylgibreytu (Baron 

& Kenny, 1986).  

 

Uppeldi   
 

Sjálfstraust  
 

Lotugræðgi 

Mynd 1 Möguleg miðlunaráhrif sjálfstrausts í tengslum uppeldishátta við lotugræðgi. 

 

Tilgátur rannsóknarinnar eru tíu:  

1. Jákvætt samband er á milli uppeldisháttarins höfnunar og lotugræðgi. 

2. Jákvætt samband er á milli uppeldisháttarins ofverndunar og lotugræðgi.  

3. Neikvætt samband er á milli uppeldisháttarins tilfinningahlýju og lotugræðgi.  

4. Neikvætt samband er á milli sjálfstrausts og lotugræðgi.  

5. Neikvætt samband er á milli uppeldisháttarins höfnunar og sjálfstraust. 

6. Neikvætt samband er á milli uppeldisháttarins ofverndunar og sjálfstrausts. 

7. Jákvætt samband er á milli uppeldisháttarins tilfinningahlýju og sjálfstrausts. 

8. Sjálfstraust miðlar sambandinu milli uppeldisháttarins ofverndunar og lotugræðgi. Það 

verður því ekki lengur marktækt samband til staðar milli ofverndunar og lotugræðgi 

þegar tekið hefur verið tillit til sjálfstrausts.  
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9. Sjálfstraust miðlar sambandinu milli uppeldisháttarins höfnunar og lotugræðgi. Það 

verður því ekki marktækt samband til staðar milli ofverndunar og lotugræðgi þegar 

tekið hefur verið tillit til sjálfstrausts.  

10. Sjálfstraust miðlar sambandinu milli uppeldisháttarins tilfinningahlýju og lotugræðgi. 

Það verður því ekki marktækt samband til staðar milli tilfinningahlýju og lotugræðgi 

þegar tekið hefur verið tillit til sjálfstrausts. 

 

 

Aðferð 

 
Þátttakendur 

Heildarfjöldi þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni var 789 og var svarhlutfallið því 

15%. Af þessum konum luku 408 rannsókninni og er það um 8% heildarúrtaksins. Konurnar 

voru á aldrinum 18-35 ára. Flestar kvennanna voru á aldursbilinu 20-25 ára. Þátttakendur 

fengu hvorki greitt né námseiningar fyrir þátttöku sína í rannsókninni. 

 

Mælitæki  

Bulimia Test –Revised (BULIT-R) 

BULIT-R er sjálfsmatskvarði sem notaður er til að skima fyrir og mæla einkenni lotugræðgi 

(sjá viðauka A). Listinn inniheldur 36 fullyrðingar sem meta ofát, hreinsunarhegðun og 

áhyggjur af líkamsþyngd og lögun. Heildarskor listans fæst með því að leggja saman 28 skor 

af listanum, en 8 atriði sem ekki eru talin greina nægilega á milli kvenna með og án 

lotugræðgi eru ekki notuð. Listinn inniheldur fullyrðingar og spurningar á borð við „Ég er 

ánægð með matarvenjur mínar“ og „Telur þú þig eiga við ofát að stríða?“. Svarmöguleikarnir 

eru á 5 punkta likert kvarða. Svarmöguleikinn sem sýnir mestu lotugræðgiseinkennin gefur 5 

stig og sá sem sýnir minnstu lotugræðgiseinkennin gefur 1 stig (Sigurlaug María Jónsdóttir, 

Guðlaug Þorsteinsdóttir og Jakob Smári, 2005). Möguleg heildarskor listans eru á bilinu 28 til 

140. Skorið 104 er notað til að greina á milli fólks sem er með lotugræðgi og þeirra sem eru 

ekki með lotugræðgi (Thelen & Farmer, 1991). Listinn var þýddur yfir á íslensku af 

Sigurlaugu Maríu Jónsdóttur árið 2004 með leyfi frá Mark H. Thelen, höfundi listans. 

Íslenska útgáfa listans virðist vera réttmætt og áreiðanlegt (.97) matstæki fyrir lotugræðgi 

(Sigurlaug María Jónsdóttir o.fl., 2005). BULIT-R hefur bæði góðan innri áreiðanleika (.98) 

og góðan endurprófunaráreiðanleika (.95) (Thelen, Mintz & Wal, 1996).  
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Egna Minnen Beträffande Uppfostran (EMBU) 

EMBU er sænskur spurningalisti sem metur minningar fólks af ráðandi þáttum í uppeldi 

þeirra (sjá viðauka B) (Ariendell o.fl, 1999). Notuð var íslensk stytt útgáfa af listanum. Í fullri 

lengd eru 81 atriði á listanum. Styttri útgáfa listans inniheldur 46 atriði. Atriðin meta afstöðu 

til beggja foreldra, 23 atriði sem meta afstöðu til móður og 23 atriði sem meta afstöðu til 

föðurs. Á listanum eru þrír undirkvarðar er meta höfnun (7 atriði), tilfinningarhlýju (6 atriði) 

og ofverndun (9 atriði) en undirkvarðarnir eru fjórir í upprunalegri útgáfu (Arrindell o.fl., 

1999; Markus o.fl., 2003). Undirkvarðinn sem metur höfnun inniheldur fullyrðingar á borð 

við „Stundum veittu foreldrar mínir mér harðari líkamlega refsingu en ég átti skilið“. 

Undirkvarðinn sem metur tilfinningarhlýju inniheldur fullyrðingar á borð við „Foreldrar mínir 

hrósuðu mér“ og undirkvarðinn sem metur ofverndun inniheldur fullyrðingar á borð við 

„Þegar ég kom heim þurfti ég að gera grein fyrir því hvað ég hafði verið að gera“ (Arindell 

o.fl., 1999). Há skor á undirkvörðunum sem meta höfnun og ofverndun og lág skor á 

undirkvarðanum sem metur tilfinningahlýju benda til fleiri neikvæðra minninga er tengjast 

uppeldi í æsku (Jones, Harris & Leung, 2005). Spurningum listans er svarað á fjögurra punkta 

kvarða (Nei, aldrei = 1; Já, en sjaldan = 2; Já, oft = 3; Já, næstum alltaf = 4). Möguleg 

heildarskor listans eru á bilinu 23- 92. 

 Arrindell o.fl. (1999) athuguðu áreiðanleika og réttmæti á styttri útgáfu EMBU 

kvarðans í Grikklandi, Gvatemala, Ungverjalandi og á Ítalíu. Niðurstöður gáfu til kynna 

nokkuð sterkan innri áreiðanleika (Cronbach´s α ≥ 0,72) á undirkvörðum listans. Listinn v ar 

þýddur af Gísla H. Guðjónssyni, Jóni Friðriki Sigurðssyni, Hildi Finnbogadóttur og Unni J. 

Smára árið 2006. Í Arrindell og Engebretsen (2000) má finna upplýsingar sem benda til góðs 

áreiðanleika og réttmætis þeirrar útgáfu sem hér var notuð (Jakob Smári, Davíð Rúrik 

Marteinsson og Hjalti Einarsson, 2009). Í þessari rannsókn mældist áreiðanleikastuðull 

undirkvarðans sem metur höfnun 0,78, áreiðanleikastuðull undirkvarðans sem metur 

ofverndun 0,92 og áreiðanleikastuðull undirkvarðans sem metur tilfinningahlýju 0,77. 

Áreiðanleikastuðull heildarkvarðans var 0,77. 

 

Rosenberg Self-esteem scale (RSE) 

RSE er 10 atriða sjálfmatskvarði sem er ætlað að meta sjálfstraust (sjá viðauka 3). Helmingur 

atriðanna á listanum eru jákvætt orðaðar en hinn helmingurinn er neikvætt orðaður. Jákvætt 

orðuðum spurningum var snúið við. Þar af leiðandi merkir hátt skor á listanum hærra 

sjálfstraust og lágt skor lægra sjálfstraust. Spurningum listans er svarað á fjögurra punkta 
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kvarða (Algjörlega sammála = 1; Sammála = 2; Ósammála = 3; Algjörlega ósammála = 4) 

(DiStefano & Motl, 2008). Möguleg heildarskor listans eru á bilinu 10-40. Listinn inniheldur 

fullyrðingar á borð við „Mér finnst ég hafa ýmsa góða eiginleika“ og „Ég vildi að ég bæri 

meiri virðingu fyrir sjálfri (sjálfum) mér“. Rosenberg listinn er réttmætt mælitæki og hefur 

góðan innri áreiðanleika (α=,89) (Young o.fl., 2004). Í þessari rannsókn mældist 

áreiðanleikastuðull kvarðans 0,92. 

 

Framkvæmd 

Rannsóknin var send út rafrænt á heimasvæði Háskóla Íslands (Uglan) til 5234 kvenkyns 

nemenda. Sótt var um leyfi fyrir rannsókninni hjá Persónuvernd og Vísindasiðanefnd. 

Spurningalistarnir voru fimm talsins ásamt kynningartexta þar sem fram komu upplýsingar 

um tilgang rannsóknarinnar og að leyfilegt væri að hætta þátttöku hvenær sem er. Fremst var 

kynningartextinn, þar á eftir kom BULIT-R listi, Rosenberg listi, EMBU listi, TSF listi og að 

lokum MPS listi. Aðeins eru Bulit-R, Rosenberg og EMBU listarnir notaðir í þessari 

rannsókn. Vegna dræms svarhlutfalls var tekið til þess ráðs að endursenda listann á sama 

úrtak viku síðar.  

 

Tölfræðileg úrvinnsla 

Notast var við tölfræðivinnsluforritið SPSS 17,0 við tölfræðilega úrvinnslu. Lýsandi tölfræði 

var reiknuð fyrir allar breytur og undirkvarða þeirra. Gerð var marghliða aðfallsgreining til 

þess að meta hvort að beint samband væri að finna á milli uppeldishátta og lotugræðgi og til 

að athuga hvort að sjálfstraust þjóni sem miðlunarbreyta í því sambandi. Miðlunarbreyta er 

svokölluð þriðja breyta, en þá hefur frumbreytan áhrif á miðlunarbreytuna sem í framhaldinu 

hefur áhrif á fylgibreytuna. Það er því miðlunarbreytan sem eykur líkurnar á því að breyting í 

frumbreytu hafi áhrif á breytingu í fylgibreytu (Baron & Kenny, 1986). Til þess að geta 

staðfest hvort að um miðlunarbreytuáhrif sé að ræða þurfa eftirfarandi þrjár forsendur Baron 

og Kenny (1986) að standast. Í fyrsta lagi þarf frumbreytan að spá marktækt fyrir um 

miðlunarbreytuna. Í öðru lagi þarf miðlunarbreytan að spá marktækt fyrir um fylgibreytuna og 

í þriðja lagi þarf frumbreytan að spá marktækt fyrir um fylgibreytuna. Ef að þessar þrjá 

forsendur standast ættu áhrif frumbreytu að hverfa eftir að stjórnað hefur verið fyrir 

miðlunarbreytunni. Ef áhrifin hverfa getum við sagt að um miðlunaráhrif sé að ræða. 
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Niðurstöður 

 
Lýsandi tölfræði 

Um 45% þeirra kvenna sem tóku þátt í rannsókninni töldu sig mögulega eiga við ofát að 

stríða. Fjöldi þeirra kvenna sem höfðu einhverntímann notað hægðalosandi lyf í þeim tilgangi 

að koma í veg fyrir þyngdaraukningu var 30 og fjöldi þeirra kvenna sem stundaði uppköst 1x í 

mánuði eða oftar var 32. Fjöldi þeirra kvenna í úrtakinu sem að fá lotugræðgisgreiningu 

samkvæmt BULIT-R listanum er 13. Hér er notast við viðmiðunargildið (cut-off) 104. 

 

Tafla 1. Meðaltal, staðalfrávik og spönn fyrir heildarskor listanna BULIT og Rosenberg og 

samanlögð gildi móður og föður á undirkvörðum EMBU kvarðans. 

   

Heild  
Lægsta 

gildi  
Hæsta 
gildi  

Lægsta 
mögulega 
skor á lista  

Hæsta 
mögulega 
skor á lista  Meðaltal  Staðalfrávik 

               
Lotugræðgi  356 

 
37 

 
127 

 
36 

 
180 

 
60,06 

 
19,49 

  
             

Sjálfstraust  384 
 

10 
 

37 
 

10 
 

40 
 

18,79 
 

6,18 

  
             

Uppeldishættir:  
             

  
             

Höfnun  367 
 

16 
 

42 
 

14 
 

56 
 

20,28 
 

4,33 

  
             

Ofverndun  355 
 

21 
 

53 
 

18 
 

72 
 

32,93 
 

6,82 

  
             

Tilfinningahlýja   370 
 

12 
 

48 
 

12 
 

48 
 

35,38 
 

8,11 

Tafla 1 sýnir lýsandi tölfræði fyrir niðurstöður þeirra þátttakenda sem notaðir voru í 

rannsókninni. Taflan sýnir meðaltal, staðalfrávik, spönn og möguleg hæstu og lægstu gildi 

undirkvarða listans EMBU og meðaltal af heildarskori listanna BULIT og Rosenberg. 
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Tengsl milli sjálfstrausts og lotugræðgi 

Kannað var hvort samband væri á milli sjálfstrausts og lotugræði og kom í ljós að sambandið 

var tölfræðilega marktækt (b = -1,616, p< 0,001) (sjá líkan 1 í töflu 2). Sambandið á milli 

breytanna var neikvætt og sterkt (β = -,518). 

 

Tengsl milli höfnunar og lotugræðgi 

Marghliða aðfallsgreining leiddi í ljós að beint samband var á milli höfnunar og lotugræðgi 

þegar ekki var tekið tillit til annarra breyta (b = ,87, p< 0,001) (sjá líkan 2 í töflu 2). 

Sambandið á milli höfnunar og lotugræðgi var jákvætt en frekar veikt (β =,198) ( sjá mynd 2 

og líkan 2 í töflu 2). Einnig leiddi aðfallsgreining í ljós beint samband á milli höfnunar og 

sjálfstrausts (b = -,461, p< 0,001) (sjá líkan 3 í töflu 2). Sambandið milli höfnunar og 

sjálfstrausts var neikvætt (β = -,315) (sjá mynd 3 og líkan 3 í töflu 2). Marghliða 

aðfallsgreining þar sem breyturnar höfnun og sjálfstraust spáðu fyrir um lotugræðgi leiddi í 

ljós að samband höfnunar og lotugræðgi lækkar úr ,198 niður í ,044 og verður ekki lengur 

marktækt eftir að sjálfstrausti hefur verið bætt inn í jöfnuna (sjá myndir 2 og 3 og líkan 2 og 4 

í töflu 2). Þetta bendir til þess að sjálfstraust miðli sambandinu milli uppeldisháttarins 

höfnunar og lotugræðgi. 

 

Uppeldi - höfnun 

 

 
β= 0,198** 

Lotugræðgi 

Mynd 2. Samband höfnunar og lotugræðgi. 

 

 

 
 

 
β=0,044 

    
 

  
 

  

Uppeldi – höfnun β= -0,315** Sjálfstraust β= -0,514** Lotugræðgi 

Mynd 3. Samband höfnunar og sjálfstrausts, samband sjálfstrausts og lotugræðgi og samband 

höfnunar og lotugræðgi eftir að sjálfstrausti hefur verið bætt inn í jöfnuna. 
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Tengsl milli ofverndunar og lotugræðgi 

Marghliða aðfallsgreining leiddi í ljós að beint samband var milli ofverndunar og lotugræðgi 

þegar ekki var tekið tillit til annarra breyta (b = ,433, p< 0,05) (sjá líkan 5 í töflu 2). 

Sambandið milli ofverndunar og lotugræðgi var jákvætt en frekar veikt (β = ,155) (sjá mynd 4 

og líkan 5 í töflu 2). Einnig leiddi aðfallsgreining í ljós beint samband á milli ofverndunar og 

sjálfstrausts (b = -,172, p< 0,001) (sjá líkan 6 í töflu 2). Sambandið milli ofverndunar og 

sjálfstrausts var neikvætt og nokkuð sterkt (β =  -,188) (sjá mynd 5 og líkan 6 í töflu 2). 

Marghliða aðfallsgreining þar sem breyturnar ofverndun og sjálfstraust spáðu fyrir um 

lotugræðgi leiddi í ljós að samband ofverndunar og lotugræðgi lækkar úr ,155 niður í ,063 og 

verður ekki lengur marktækt eftir að sjálfstrausti hefur verið bætt inn í jöfnuna (sjá myndir 4 

og 5 og líkan 5 og 7 í töflu 2). Þetta bendir til þess að sjálfstraust miðli sambandinu milli 

uppeldisháttarins ofverndunar og lotugræðgi. 

 

Uppeldi – ofverndun 

 

 
β= 0,155** 

Lotugræðgi 

Mynd 4. Samband ofverndunar og lotugræðgi. 

 

 

 
 

 
β=0,063 

    
 

  
 

  
Uppeldi - 

ofverndun β= -0,188** Sjálfstraust β= -0,521** Lotugræðgi 

Mynd 5. Samband ofverndunar og sjálfstrausts, samband sjálfstrausts og lotugræðgi og 

samband ofverndunar og lotugræðgi eftir að sjálfstrausti hefur verið bætt inn í jöfnuna. 

 

 

Tengsl milli tilfinningahlýju og lotugræðgi 

Marghliða aðfallsgreining leiddi í ljós að beint samband var milli tilfinningahlýju og 

lotugræðgi þegar ekki var tekið tillit til annarra breyta (b= -,581, p< 0,001) (sjá líkan 8 í töflu 

2). Sambandið milli tilfinningahlýju og lotugræðgi var neikvætt (β = -0,243) (sjá mynd 6 og 
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líkan 8 í töflu 2). Einnig leiddi aðfallsgreining í ljós beint samband á milli tilfinningahlýju og 

sjálfstrausts (b = ,27, p< 0,001) (sjá líkan 9 í töflu 2). Sambandið milli tilfinningahlýju og 

sjálfstrausts var jákvætt (β = ,358) (sjá mynd 7 og líkan 9 í töflu 2). Marghliða aðfallsgreining 

þar sem breyturnar tilfinningahlýja og sjálfstraust spáðu fyrir um lotugræðgi leiddi í ljós að 

samband tilfinningahlýju og lotugræðgi lækkar úr -,243 niður í -,039 og verður ekki lengur 

marktækt eftir að sjálfstrausti hefur verið bætt inn (sjá myndir 6 og 7 og líkan 8 og 10 í töflu 

2). Þetta bendir til þess að sjálfstraust miðli sambandinu milli uppeldisháttarins 

tilfinningahlýju og lotugræðgi. 

 

Uppeldi – tilfinningahlýja 

 

 
β= -0,243** 

Lotugræðgi 

Mynd 6. Samband tilfinningahlýju og lotugræðgi. 

 

 

 
 

 
β=-0,039 

    
 

  
 

  
Uppeldi - 

tilfinninghlýja β= 0,358** Sjálfstraust β= 0,518** Lotugræðgi 

Mynd 7. Samband tilfinningahlýju og sjálfstrausts, samband sjálfstrausts og lotugræðgi og 

samband tilfinningahlýju og lotugræðgi eftir að sjálfstrausti hefur verið bætt inn í jöfnuna. 
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Tafla 2. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar fyrir tengsl uppeldishátta og lotugræðgi og 

miðlunarbreytunnar sjálfstrausts. 

      Marghliða aðfallsgreining   

  Fylgibreytur  Frumbreytur  B  R²  β 

Líkan 1  Lotugræðgi  Sjálfstraust  -1,616**  0,269  -0,518 

           
Líkan 2  Lotugræðgi  Uppeldi-höfnun  0,87**  0,039  0,198 

           
Líkan 3  Sjálfstraust  Uppeldi-höfnun  -0,461**  0,099  -0,315 

           
Líkan 4  Lotugræðgi  Uppeldi-höfnun  0,193  0,28  0,044 

    Sjálfstraust¹  -1,576**    -0,514 

           
           

Líkan 5  Lotugræðgi   Uppeldi-ofverndun  0,433*  0,024  0,155 

           
Líkan 6  Sjálfstraust   Uppeldi-ofverndun -0,172**  0,035  -0,188 

           
           

Líkan 7  Lotugræðgi  Uppeldi-ofverndun 0,172  0,289  0,063 

    Sjálfstraust¹  -1,604**    -0,521 

           
           

Líkan 8  Lotugræðgi  Uppeldi-tilf.hlýja  -0,581**  0,059  -0,243 

           
Líkan 9  Sjálfstraust  Uppeldi-tilf.hlýja  0,27**  0,128  0,358 

           
           

Líkan 10  Lotugræðgi  Uppeldi-tilf.hlýja  0,91  0,285  -0,039 

    Sjálfstraust¹  1,628**    0,518 

  * p < .05; **p < ,001        
  ¹ sjálfstraust sem miðlunarbreyta.       
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Umræða 
 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hvort að uppeldishættir foreldra í æsku spái fyrir um 

lotugræðgi á fullorðinsárunum og hvort að sjálfstraust spili sem möguleg miðlunarbreyta á 

milli þessara breyta. Með uppeldisháttum foreldra í æsku er átt við minningar fólks af ráðandi 

þáttum í uppeldi þeirra sem tengjast höfnun, ofverndun og tilfinningahlýju (Ariendell o.fl, 

1999).  

 

Tengsl uppeldishátta og lotugræðgi 

Tilgáta 1, að jákvætt samband sé á milli uppeldisháttarins höfnunar og lotugræðgi, hlaut 

stuðning hér. Niðurstöður benda til þess að höfnun foreldra í æsku spái fyrir um lotugræðgi á 

fullorðinsárum þegar ekki er tekið tillit til annarra breyta. Tilgáta 2, að jákvætt samband sé á 

milli uppeldisháttarins ofverndunar og lotugræðgi, var studd. Niðurstöður benda til þess að 

ofverndun foreldra í æsku spái fyrir um lotugræðgi á fullorðinsárunum. Tilgáta 3, að neikvætt 

samband sé á milli uppeldisháttarins tilfinningahlýju og lotugræðgi, var studd. Þær 

unglingsstúlkur sem upplifðu tilfinningahlýju frá foreldrum sínum í æsku þjást síður af 

lotugræðgi en stúlkur sem ekki upplifðu slíka tilfinningahlýju. Þessar niðurstöður samræmast 

fyrri rannsóknum sem kannað hafa tengsl uppeldisháttanna höfnunar, ofverndunar og 

tilfinningahlýju við lotugræðgi. Þær rannsóknir hafa fundið neikvæð tengsl á milli 

tilfinningahlýju við lotugræðgi og jákvæð tengsl milli höfnunar og ofverndunar við 

lotugræðgi (Gísli H. Guðjónsson, Jón Friðrik Sigurðsson, Hildur Finnbogadóttir & Unnur J. 

Smára, 2006; Sights & Richards, 1984; Turner, Rose, & Cooper, 2005). Konur sem greinst 

hafa með lotugræðgi greina oftar frá vandamálum í samskiptum við foreldra sína í æsku 

samanborið við konur sem ekki hafa greinst með lotugræðgi (Young, McFatter & Clopton, 

2001). Vandamálin sem þessar konur eiga í samskiptum við foreldra sína einkennast oftast af 

lítilli tilfinningahlýju og miklum ágreiningi og höfnun (Bardone, Vohs, Abramson, 

Heatherton & Joiner, 2000; Young, Clopton, & Bleckley, 2004; Young, McFatter, & Clopton, 

2001). 

 

Tengsl sjálfstrausts og lotugræðgi 

Tilgáta 4, að neikvætt samband sé að finna á milli sjálfstrausts og lotugræðgi, var studd. 

Niðurstöður benda því til þess að því hærra sjálfstraust sem stúlkur eru með því minni líkur 
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eru á að þær þjáist á lotugræðgi. Þetta er í samræmi við rannsókn O´Dea & Abraham (1999) 

sem gaf til kynna tengsl á milli sjálfstrausts og lotugræðgi unglinga sem farið höfðu í megrun. 

Niðurstaðan var sú að þeir unglingar sem farið höfðu í megrun voru almennt með lægra 

sjálfstraust heldur en unglingar sem ekki höfðu farið í megrun. Í rannsókninni var reynt að 

koma í veg fyrir að unglingar færu í megrun og mynduðu með sér lotugræðgi með því að auka 

sjálfstraust þeirra. 

 

Tengsl uppeldishátta og sjálfstrausts 

Tilgáta 5, að neikvætt samband sé að finna á milli uppeldisháttarins höfnunar og sjálfstrausts, 

var studd. Niðurstöður benda því til þess að því meiri höfnun sem stúlkur upplifa af hendi 

foreldra sinna í æsku því lægra sjálfstraust hafa þær á fullorðinsárunum. Tilgáta 6, að neikvætt 

samband sé að finna á milli uppeldisháttarins ofverndunar og sjálfstrausts, hlaut stuðning. Þær 

unglingsstúlkur sem töldu foreldra sína ofvernda sig í æsku voru með lægra sjálfstrust en 

stúlkur sem töldu sig ekki hafa búið við ofverndun í æsku. Tilgáta 7, að jákvætt samband sé 

að finna á milli uppeldisháttarins tilfinningahlýju og sjálfstrausts, hlaut stuðning. Þær 

unglingsstúlkur sem upplifðu tilfinningahlýju frá foreldrum sínum í æsku voru með hærra 

sjálfstraust en stúlkur sem ekki upplifðu tilfinningahlýju í æsku. Þessar niðurstöður 

samræmast niðurstöðum fyrri rannsókna sem skoðað hafa tengsl uppeldishátta og sjálfstrausts. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að jákvætt samband við foreldra hafi ýmsar jákvæðar afleiðingar, 

þar á meðal hærra sjálfstraust (Bulanda & Majumdar, 2008). Eins hafa rannsóknir sýnt að 

neikvætt samband við foreldra geti haft neikvæð áhrif á sjálfstraust viðkomandi. Ef lítil 

tilfinningatengsl eru til staðar getur það ýtt undir tilfinningu fyrir höfnun og þar með lækkað 

sjálfstraust viðkomandi (Bulanda & Majumdar, 2008; Oliver & Paull, 1995; Parker & 

Bensons, 2004). Einnig sýndi rannsókn Arrindell ofl. (2005) fram á jákvæða fylgni milli 

tilfinningahlýju foreldra og hátt sjálfstrausts. Unglingar sem skynjuðu tilfinningahlýju af hálfu 

foreldra sinna gagnvart þeim voru almennt með hærra sjálfstraust heldur en unglingar sem 

skynjuðu minni tilfinningahlýju. Rannsóknin sýndi einnig fram á neikvæða fylgni milli 

höfnunar foreldra og sjálfstrausts viðkomandi. Þannig að þeir unglingar sem skynjuðu höfnun 

frá foreldrum sínum voru almennt með lægra sjálfstraust heldur en unglingar sem ekki 

skynjuðu höfnun.  

 

Sjálfstraust sem miðlunarbreyta milli breytanna uppeldishátta og lotugræðgi 

Tilgáta 8, að sjálfstraust miðli sambandinu milli uppeldisháttarins ofverndunar og lotugræðgi, 

var studd. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar gáfu til kynna að samband höfnunar og 
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lotugræðgi var ekki lengur marktækt eftir að sjálfstrausti var bætt inn í jöfnuna. Það verður 

því ekki marktækt samband til staðar milli ofverndunar og lotugræðgi þegar tekið er tillit til 

sjálfstrausts. Tilgáta 9, að sjálfstraust miðli sambandinu milli uppeldisháttarins höfnunar og 

lotugræðgi, var studd. Niðurstöður marghliða aðfallsgreiningar gáfu til kynna að samband 

ofverndunar og lotugræðgi var ekki lengur marktækt eftir að sjálfstrausti var bætt inn í 

jöfnuna. Það verður því ekki marktækt samband til staðar milli ofverndunar og lotugræðgi 

þegar tekið er tillit til sjálfstrausts. Tilgáta 10, að sjálfstraust miðli sambandinu milli 

uppeldisháttarins tilfinningarhlýju og lotugræðgi, hlaut stuðning. Niðurstöður marghliða 

aðfallsgreiningar gáfu til kynna að samband tilfinningahlýju og lotugræðgi var ekki lengur 

marktækt eftir að sjálfstrausti var bætt inn í jöfnuna. Það verður því ekki marktækt samband 

til staðar milli tilfinningahlýju og lotugræðgi þegar tekið er tillit til sjálfstrausts. 

 

Samantekt og lokaorð 

Allar tilgátur rannsóknarinnar stóðust og voru tilgáturnar um tengsl uppeldishátta og 

lotugræðgi, tengsl sjálfstrausts og lotugræðgi og tengsl uppeldishátta og sjálfstrausts í 

samræmi við fyrri rannsóknir. Þessi rannsókn er þó sú fyrsta sinnar tegundar bæði hérlendis 

sem og erlendis. Ekki hefur verið kannað áður hvort sjálfstraust spili sem miðlunarbreyta á 

milli uppeldishátta og lotugræðgi.  

Í framhaldinu væri áhugavert að kanna sjálfstraust sem miðlunarbreytu milli 

uppeldishátta og lotugræðgi betur. Ef að sjálfstraust skiptir jafn miklu máli í tengslum við 

lotugræðgi og hún gerir í þessari rannsókn þá ætti að vera hægt að notast við þá aðferð að 

auka sjálfstraust í meðferðarteymum gegn lotugræðgi. Þar sem að hér er um fylgnirannsókn 

að ræða, og þar af leiðandi ekki hægt að draga ályktun um orsakatengsl, væri áhugavert í 

framhaldinu að kanna samband þessara breyta nánar með því að setja upp tilraunaaðstæður til 

að skýra betur orsakatengsl breytanna. 

 Takmarkanir rannsóknarinnar voru nokkrar. Úrtakið var valið úr þýði háskólanema en 

ekki klínísku þýði. Áhugavert væri að leggja listana eingöngu fyrir einstaklinga sem greinst 

hafa með lotugræðgi og sjá hvort að aðrar niðurstöður fengjust. Einnig var úrtakið valið af 

hentugleika en ekki af handahófi og er því möguleiki að úrtakið sem svaraði 

spurningalistunum sé að einhverju leyti ólíkt því sem ekki svaraði listunum.  
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Viðauki A  

 

Bulimia Test-Revised (BULIT-R) 
Spurningalisti um lotugræðgi 

 
Thelen, Farmer, Wonderlich og Smith (1991) 
(Þýtt af Sigurlaugu Maríu Jónsdóttur, 2004) 
 
Vinsamlega svaraðu eftirfarandi spurningum með því að merkja við það svar sem þér finnst 
eiga best við. Mikilvægt er að þú svarir heiðarlega. Allar þær upplýsingar sem þú veitir eru 
algert trúnaðarmál. 

 

1. Ég er ánægð með matarvenjur mínar. 

1. sammála 
2. hlutlaus 
3. frekar ósammála 
4. ósammála 
5. mjög ósammála  

 

2. Telur þú þig eiga við ofát að stríða? 

1. já, alveg örugglega 
2. já 
3. já, líklega 
4. já, mögulega 
5. nei, líklega ekki 

 

3. Finnst þér þú hafa stjórn á því hvað þú borðar mikið? 

1. oftast eða alltaf 
2. yfirleitt 
3. stundum 
4. sjaldan 
5. aldrei 

 

4. Ég er ánægð með lögun og stærð líkama míns. 

1. oftast eða alltaf 
2. yfirleitt 
3. stundum 
4. sjaldan 
5. mjög sjaldan eða aldrei 
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5. Þegar mér finnst ég hafa misst stjórn á mataræði mínu, þá gríp ég til öfgafullra ráða til að 
ná mér aftur á strik (fer í stífa megrun, fasta, nota hægðalyf, vatnslosandi lyf, framkalla 
uppköst eða stunda strangar líkamsæfingar). 

1. alltaf 
2. mjög oft 
3. oft 
4. stundum 
5. aldrei eða ég missi aldrei stjórn á mataræði mínu 

 

6. Ég nota hægðalyf (eða stíl) til að stjórna þyngd minni. 

1. einu sinni á dag eða oftar 
2.  3-6 sinnum í viku 
3. einu sinni eða tvisvar í viku 
4. tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði 
5. einu sinni í mánuði eða sjaldnar (eða aldrei) 
 

 7. Ég er ofurupptekin af stærð og lögun líkama míns. 

1. alltaf 
2. mjög oft 
3. oft 
4. stundum 
5. sjaldan eða aldrei 

 

8. Það kemur fyrir að ég háma í mig mjög mikinn mat. 

1. oftar en tvisvar í viku 
2. tvisvar í viku 
3. einu sinni í viku 
4. tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði 
5. einu sinni í mánuði eða sjaldnar (eða aldrei) 

 

9. Hversu lengi hefur þú fengið átköst, þ.e. borðað stjórnlaust þannig að þú treður í þig? 
1. á ekki við; ég fæ ekki átköst 
2. skemur en 3 mánuði 
3. 3 til 12 mánuði 
4. 1 til 3 ár 
5. 3 ár eða lengur 

 

10. Flestir sem ég þekki yrðu hissa ef þeir vissu hve mikinn mat ég get borðað í einu. 
1. án efa 
2. mjög líklega 
3. líklega 
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4. mögulega 
5. nei 

 

11. Ég stunda líkamsrækt til að brenna hitaeiningum. 

1. lengur en í tvo tíma á dag 
2. u.þ.b. tvo tíma á dag 
3. einn til tvo tíma á dag 
4. einn klukkutíma eða skemur á dag 
5. ég stunda líkamsrækt en ekki til að brenna hitaeiningum eða ég stunda ekki 

líkamsrækt 
 

12. Hversu upptekin ertu af eigin þyngd og líkamslögun í samanburði við aðrar konur á þínum 
aldri? 

1. miklu meira en í meðallagi 
2. töluvert meira en í meðallagi 
3. yfir meðallagi 
4. í kringum meðallag 
5. í meðallagi eða minna 

 

13. Ég er hrædd við að borða því ég óttast að geta ekki hætt. 

1. alltaf 
2. mjög oft 
3. oft 
4. stundum 
5. sjaldan eða aldrei 

 

14. Sú tilhugsun að ég sé feit eða gæti þyngst veldur mér þjáningu. 

1. alltaf 
2. mjög oft 
3. oft 
4. stundum 
5. sjaldan eða aldrei 

 

15. Hversu oft framkallar þú viljandi uppköst eftir að hafa borðað? 

1. tvisvar eða oftar í viku 
2. einu sinni í viku 
3. tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði 
4. einu sinni í mánuði 
5. sjaldnar en einu sinni í mánuði eða aldrei 

 

16. Ég borða mikið jafnvel þó ég sé ekki svöng. 



  

28 
 

1. mjög oft 
2. nokkuð oft 
3. oft 
4. stundum 
5. sjaldan eða aldrei 

 

17. Matarvenjur mínar eru öðruvísi en matarvenjur flestra annarra. 

1. alltaf 
2. mjög oft 
3. oft  
4. stundum 
5. sjaldan eða aldrei 

 

18. Eftir átköst þá nota ég strangar aðferðir til að koma í veg fyrir þyngdaraukningu (stunda 
miklar líkamsæfingar, fer í stífa megrun, fasta, framkalla uppköst eða nota hægða- eða 
vatnslosandi lyf). 

1. aldrei; ég fæ ekki átköst 
2. sjaldan 
3. stundum 
4. oft 
5. mjög oft eða alltaf 

 

19. Ég hef reynt að léttast með því að fasta eða fara í stífa megrun. 

1. ekki síðastliðið ár 
2. einu sinni síðastliðið ár 
3. tvisvar til þrisvar sinnum síðastliðið ár 
4. 4-5 sinnum síðastliðið ár 
5. oftar en 5 sinnum síðastliðið ár 

 

20. Ég stunda mjög strangar líkamsæfingar í langan tíma til að brenna hitaeiningum. 

1. í meðallagi eða minna 
2. aðeins yfir meðallagi 
3. yfir meðallagi 
4. töluvert yfir meðallagi 
5. miklu meira en yfir meðallagi 

 

21. Þegar ég er í átkasti, þá borða ég frekar fæðu sem er kolvetnarík (sætindi og mjölvaríkan 
mat). 

1. alltaf 
2. mjög oft 
3. oft  
4. stundum 
5. sjaldan eða ég fæ ekki átköst 
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22. Í samanburði við flesta, þá virðist geta mín til að stjórna mataræði mínu vera: 
1. meiri en geta annarra 
2. nokkuð svipuð 
3. minni 
4. töluvert minni 
5. engin, ég hef enga stjórn 

 

23. Ég myndi um þessar mundir kalla sjálfa mig “matarfíkil” (einhver sem endurtekið borðar 
stjórnlaust). 

1. já, alveg örugglega 
2. já 
3. já, líklega 
4. já, mögulega 
5. nei, líklega ekki 

 

24. Mér býður við líkama mínum eftir að hafa borðað of mikið. 

1. sjaldan eða aldrei 
2. stundum 
3. oft 
4. mjög oft 
5. alltaf 

 

25. Þegar ég reyni að komast hjá því að þyngjast þá finnst mér ég verða að stunda stranga 
líkamsrækt, fara í stífa megrun, fasta, framkalla uppköst eða nota hægða- eða 
vatnslosandi lyf. 

1. aldrei 
2. sjaldan 
3. stundum 
4. oft 
5. mjög oft eða alltaf 

 

26. Trúir þú því að það sé auðveldara fyrir þig en annað fólk að kasta upp? 

1. já, það er ekkert mál fyrir mig 
2. já, það er auðveldara fyrir mig 
3. já, það er aðeins auðveldara fyrir mig 
4. jafn auðvelt fyrir mig og aðra 
5. nei, það er ekki auðveldara 

 

27. Ég nota vatnslosandi lyf til að stjórna þyngd minni. 

1. aldrei 
2. sjaldan 
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3. stundum 
4. oft 
5. mjög oft 

 

28. Mér finnst matur stjórna lífi mínu. 

1. alltaf 
2. mjög oft 
3. oft 
4. stundum 
5. sjaldan eða aldrei 

 

29. Ég reyni að stjórna þyngd minni með því að borða lítið eða ekkert í heilan dag eða lengur. 
1. aldrei 
2. sjaldan 
3. stundum 
4. oft 
5. mjög oft 

 

30. Hversu hratt borðar þú þegar þú innbyrðir mikið magn af fæðu? 

1. miklu hraðar en flest fólk hefur nokkurn tíma borðað 
2. mun hraðar en flestir 
3. aðeins hraðar en flestir 
4. svipað hratt og flestir 
5. hægar en flestir (eða á ekki við) 

 

31. Ég nota hægðalyf (eða stíl) til að stjórna þyngd minni. 

1. aldrei 
2. sjaldan 
3. stundum 
4. oft 
5. mjög oft  

  

32. Skömmu eftir átkast þá finnst mér ég vera: 

1. svo feit og útþanin að mér líður illa 
2. mjög feit 
3. feit 
4. aðeins feit 
5. allt í lagi; ég fæ ekki átköst 

 
33. Í samanburði við aðrar konur, þá er geta mín til að hafa alltaf stjórn á því hversu mikið ég 

borða: 
1. svipuð eða meiri 
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2. aðeins minni 
3. minni 
4. töluvert minni 
5. miklu minni 

 

34. Á síðastliðnum þremur mánuðum, hversu oft að meðaltali hefur þú fengið átköst, þ.e. 
borðað stjórnlaust þannig að þú treður í þig? 

1. einu sinni í mánuði eða sjaldnar (eða aldrei) 
2. tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði 
3. einu sinni í viku 
4. tvisvar sinnum í viku 
5. oftar en tvisvar sinnum í viku 

 

35. Flestir sem ég þekki yrðu hissa á að sjá hversu feit ég er eftir að hafa borðað mikið. 
1. já, alveg örugglega 
2. já 
3. já, líklega 
4. já, mögulega 
5. nei, líklega ekki (eða ég borða aldrei mikinn mat) 

 

36. Ég nota vatnslosandi lyf til að stjórna þyngd minni. 

1. þrisvar sinnum í viku eða oftar 
2. einu sinni eða tvisvar í viku 
3. tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði 
4. einu sinni í mánuði 
5. aldrei 
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Viðauki B 

 

Hér fyrir neðan eru spurningar sem snerta barnæsku þína. Vinsamlegast lestu eftirfarandi 
fyrirmæli vandlega áður en þú svarar spurningunum. 

Jafnvel þótt það sé erfitt að muna nákvæmlega hvernig foreldrar okkar komu fram við 
okkur þegar við vorum mjög ung höfum við öll frekar skýra mynd af því hvaða sjónarmið 
þau notuðu við uppeldi okkar. Þegar þú fyllir út þennan spurningalista er mikilvægt að þú 
reynir að muna hvernig upplifðir hegðun foreldra þinna gagnvart þér. Þú átt að svara 
spurningunum út frá þeim valkostum sem eru gefnir upp. Fyrir hverja spurningu áttu að 
draga hring utan um þann valkost sem á við um hegðun móður þinnar annars vegar og 
hegðun föður þíns hins vegar gagnvart þér. 

 Mikilvægt er að þú sleppir engri spurningu. Við vitum að stundum er ómögulegt að 
svara sumum spurningunum, t.d. ef þú átt engin systkini eða ef þú varst alin(n) upp af einu 
foreldri. Ef svo er skaltu sleppa því að svara þeim spurningum. 

 Lestu hverja spurningu vandlega og veltu fyrir þér hver af valkostunum á við um 
upplifun þína á hegðun föður þíns og móður gagnvart þér. Dragðu hring utan um 
viðeigandi svarmöguleika. 

  

Hér má sjá dæmi um hvernig á að svara: 

 

  Nei, 
aldrei 

Já, en 
sjalda

n 

Já, oft Já, 
næstu

m 
alltaf 

Foreldrar mínir skiptu sér af öllu sem ég 
gerði. 

 

 

F 

 

M 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

Foreldrar mínir hrósuðu mér. 

 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
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F á við um föður og M á við um móður. 

 

 

Svaraðu nú spurningunum: 

 

  Nei, 
aldrei 

Já, en 
sjalda

n 

Já, oft Já, 
næstum 

alltaf 

1. Stundum urðu foreldrar mínir fúlir út í 
mig eða reiðir við mig án þess að segja 
mér af hverju. 

 

F 

 

M 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

2. Foreldrar mínir hrósuðu mér. 

 

 

 

F 

 

M 

 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

3. Stundum óskaði ég mér þess að 
foreldrar mínir hefðu minni áhyggjur af 
því hvað ég var að gera. 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
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  Nei, 
aldrei 

Já, en 
sjalda

n 

Já, oft Já, 
næstum 

alltaf 

4. Stundum veittu foreldrar mínir mér 
harðari líkamlega refsingu en ég átti 
skilið. 

 

F 

 

M 

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

 

3 

 

3 

 

4 

 

4 

 

5. Þegar ég kom heim þurfti ég að gera 
grein fyrir því hvað ég hafði verið að 
gera. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

6. Ég tel að foreldrar mínir hafi reynt að 
gera unglingsár mín örvandi, áhugaverð 
og uppbyggjandi (til dæmis með því að 
gefa mér góðar bækur, skipuleggja 
útilegur og fara með mig í 
félagsstarfssemi). 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

7. Foreldrar mínir gagnrýndu mig og 
sögðu við mig að ég væri löt/latur og 
einskisverð(ur) fyrir framan aðra. 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

8. Stundum bönnuðu foreldrar mínir mér 
að gera hluti sem önnur börn máttu gera 
því þau voru hrædd um að eitthvað kæmi 
fyrir mig. 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

9. Foreldrar mínir lögðu áherslu á að ég 
yrði best(ur). 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
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10. Foreldrar mínir voru sorgmæddir á 
svipinn eða sýndu á annan hátt að ég 
hafði hegðað mér illa svo ég fékk mikið 
samviskubit. 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

11. Ég held að ótti foreldra minna um að 
eitthvað kæmi fyrir mig hafi verið 
ofaukinn. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

12. Þegar illa gekk fannst mér foreldrar 
mínir reyna að hugga mig og hvetja. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

13. Það var komið fram við mig eins og 
“svarta sauðinn” eða “blóraböggulinn” í 
fjölskyldunni. 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
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  Nei, 
aldrei 

Já, en 
sjalda

n 

Já, oft Já, 
næstum 

alltaf 

14. Foreldrar mínir sýndu í orði og verki 
að þeim þótti vænt um mig. 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

 

15. Mér fannst eins og foreldrum mínum 
þætti vænna um systkini mín heldur en 
mig. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

16. Ég skammaðist mín fyrir það hvernig 
foreldrar mínir komu fram við mig. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

17. Ég mátti fara hvert sem ég vildi án 
þess að foreldrar mínir skiptu sér mikið 
af því. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

18. Mér fannst eins og foreldrar mínir 
skiptu sér af öllu sem ég gerði. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

19. Ég fann hlýju og blíðu milli mín og 
foreldra minna. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

20. Foreldrar mínir settu skýr mörk, sem 
þau viku ekki frá, um hvað ég mátti gera 

F 1 2 3 4 
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og hvað ég mátti ekki gera. 

 

 

M 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

21. Foreldrar mínir refsuðu mér harðlega, 
jafnvel þótt ég hefði lítið gert af mér. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

22. Foreldrar mínir vildu ákveða hvernig 
ég var klædd(ur) og hvernig ég leit út. 

 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 

23. Mér fannst foreldrar mínir vera stoltir 
þegar mér gekk vel í einhverju sem ég 
hafði gert. 

 

F 

 

M 

1 

 

1 

2 

 

2 

3 

 

3 

4 

 

4 
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Viðauki C 

 

Hvað finnst þér um sjálfa(n) þig? 

Veldu þann reit, sem lýsir því best hvað þér finnst um sjálfa(n) þig. 

 

 Algjörlega 
sammála 

 

Sammála 

 

Ósammála 

Algjörlega 
ósammála 

1. Mér finnst ég vera 
einstaklingur, sem er að 
minnsta kosti jafn mikils virði 
og annað fólk. 

 

1 2 3 4 

2. Þegar allt kemur til alls þá hef 
ég tilhneigingu til að líta á 
mig sem mistök. 

 

1 2 3 4 

 
3. Mér finnst ég hafa ýmsa góða 

eiginleika. 

 

1 2 3 4 

 
4. Ég get gert hluti jafnvel og 

flestir aðrir. 

 

1 2 3 4 

5. Mér finnst ég ekki hafa mikið 
til að vera stolt(ur) af. 

 

1 2 3 4 

 
6. Ég lít jákvæðum augum á  

sjálfa(n) mig. 

 

1 2 3 4 

 
7. Í heildina er ég ánægð(ur) 

1 2 3 4 
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með sjálfa(n) mig. 

 

 
8. Ég vildi að ég bæri meiri 

virðingu fyrir sjálfri (sjálfum) 
mér. 

 

1 2 3 4 

 
9. Vissulega finnst mér stundum 

að ég sé gagnslaus. 

 

1 2 3 4 

 
10. Stundum finnst mér ég vera 

einskis nýt(ur). 

 

1 2 3 4 
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