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1. Samantekt  

Flest börn og unglingar á Íslandi búa við góðar aðstæður og gott atlæti. Rannsóknir hafa sýnt að 
flest þeirra eiga í góðum samskiptum við foreldra sína, líður vel í skólanum og eiga góða vini. Í 
þessari skýrslu verður sjónum hins vegar beint að þeim börnum og unglingum sem hafa ekki nógu 
góð tengsl við foreldra, skóla eða vini. Til þess að greina aðstæður og líðan þeirra var notast við 
gögn frá stórri alþjóðlegri rannsókn sem nefnist Heilsa og lífskjör skólanema (Health and Behavior 
of School-Aged Children – HBSC) og er lögð fyrir á fjögurra ára fresti í rúmlega 40 löndum í Evrópu 
og Norður-Ameríku. Ísland hefur tekið þátt í rannsókninni frá árinu 2006 og var síðasta fyrirlögn 
veturinn 2018. Þessi skýrsla hefur eftirfarandi markmið: 
 

• Að meta hversu hátt hlutfall barna og unglinga býr við slök tengsl við foreldra, skóla 
og/eða vini 

• Að lýsa einkennum þessara hópa með tilliti til bakgrunnsþátta, eins og kyns, aldurs og 
efnahagsstöðu, og kanna sambandið á milli félagstengsla barna og ungmenna og hegðunar 
þeirra, líðanar og lífsánægju 

• Að skoða hvort góð tengsl á einu sviði (t.d. við vini) geti unnið gegn áhrifum slakra tengsla 
á öðru (t.d. við foreldra), en einnig hvort slök tengsl á fleiri en einu sviði tengist enn frekari 
skaða á heilsu og líðan barna og unglinga. 

 
Gæði félagstengsla voru metin út frá níu spurningum, þar sem ein sneri að foreldrum, fjórar að 
skólanum og fjórar að vinum. Í skýrslunni var börnum og unglingum, sem metin voru með slök 
félagstengsl skipt í þrjá hópa: 
 

• Þau sem hafa slök tengsl á einu sviði (við foreldra, skóla eða vini) 
• Þau sem hafa slök tengsl á tveimur sviðum (við foreldra og skóla, foreldra og vini eða skóla 

og vini) 
• Þau sem hafa slök tengsl á öllum þremur sviðum (við foreldra, skóla og vini) 

 
Þessir þrír hópar voru bornir saman við fjórða hópinn, sem er samansettur af þeim sem höfðu góð 
félagstengsl á öllum sviðum.  
 
Niðurstöður sýndu að um helmingur barna og unglinga telst hafa góð tengsl á öllum þremur 
sviðum. Tengslin voru best á meðal yngri barna, en sífellt fleiri mátu tengsl sín slök við ýmist 
foreldra, vini eða skóla eftir vaxandi aldri hópanna. Flest ungmenni sem á annað borð höfðu 
einhver slök tengsl, höfðu þau aðeins á einu sviði og þá oftast við vini. Afar sjaldgæft var að börn 
og unglingar upplifðu slök tengsl á öllum sviðum (3%). Sé miðað við þann fjölda sem stundar nám 
í 6.-10. bekk grunnskóla hverju sinni, sem voru tæplega 23.000 árið 2019 samkvæmt tölum 
Hagstofu Íslands, má gera ráð fyrir að tæplega 700 börn og unglingar í þessum aldurshópi búi við 
slök tengsl á öllum sviðum. Þessi ungmenni eru verulega illa stödd hvað varðar félagslega stöðu, 
heilsu, líðan og framtíðarhorfur. Því er mikilvægt að finna þau og aðstoða.   
 
Rúmlega 80% ungmenna áttu í góðum samskiptum við foreldra sína, þar af sögðust 54% eiga mjög 
auðveld samskipti við foreldra sína og 28% auðveld. Tæpur fimmtungur (18%) sagðist aftur á 
móti eiga erfið samskipti við foreldra sína. Tíðni erfiðra samskipta við foreldra var hærri á meðal 
eldri en yngri ungmenna eða 12% í 6. bekk, 16% í 8. bekk og 26% í 10. bekk. Stelpur voru helmingi 
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líklegri (21%) til að greina frá erfiðum samskiptum við foreldra sína en strákar (14%). Tíðnin var 
þó langhæst á meðal þeirra sem skilgreindu kyn sitt sem „annað“ eða 34%.  
 
Þegar tengsl barna og unglinga við skóla voru metin, kom í ljós að í 52% tilfella töldust þau mjög 
góð, góð hjá 26% hópsins en slök hjá 22%. Slök tengsl við skóla voru algengari hjá eldri 
ungmennum og sást mesta breytingin á milli 6. og 8. bekkjar. Á meðal 6. bekkinga töldust 13% 
hafa slök tengsl við skóla en í 8. bekk var hlutfallið komið upp í 24%. Á meðal 10. bekkinga var það 
27%. Munurinn á milli tengsla stráka og stelpna við skóla var ekki mikill, en ungmenni sem 
skilgreindu kyn sitt sem „annað“ voru mun líklegri til að upplifa þessi tengsl sem slök eða um 
helmingur. 
 
Þegar tengsl barna og unglinga við vini voru skoðuð, kom í ljós að í 40% tilfella töldust þau mjög 
góð og góð í 34%. Rúmur fjórðungur (27%) reyndist hafa slök tengsl við vini. Alls töldust 30% 
stráka og 22% stelpna eiga slök tengsl við vini, en það sama átti við um 49% þeirra sem skilgreindu 
kyn sitt sem „annað“. Slök tengsl við vini voru algengari á meðal eldri en yngri ungmenna, en 
hlutfallið var 23% í 6. bekk, 28% í 8. bekk og 29% í 10. bekk.  
 
Við aðhvarfsgreiningu kom í ljós að samskipti við foreldra höfðu mest áhrif á líðan, en tengsl við 
skóla mest áhrif á áhættuhegðun. Þau sem höfðu góð tengsl við foreldra voru mun ólíklegri til að 
greina frá sállíkamlegum einkennum (s.s. höfuðverk, depurð, kvíða og svefnerfiðleikum), 
einmanaleika og skorti á lífsánægju. Sterk tengsl við skóla drógu mjög úr líkum þess að hafa prófað 
rafrettur, sígarettur, áfengi og kannabis, sem og að hafa lent í slagsmálum sl. 12 mánuði. Bæði 
tengsl við foreldra og skóla höfðu þó áhrif á alla þessa þætti. Tengsl við vini höfðu vissulega áhrif 
á líðan, en mun minni en áhrif foreldra og athygli vekur að tengsl við vini höfðu engin marktæk 
áhrif á áhættuhegðun. Tengsl við vini höfðu hins vegar mest áhrif þegar kom að einelti, en þau sem 
áttu sterk vinatengsl voru mun ólíklegri til þess að hafa orðið fyrir eða lagt aðra í einelti.  
 
Efnahagsstaða foreldra, samkvæmt mati ungmenna, hafði mikil áhrif á tengsl á öllum sviðum. Mun 
hærra hlutfall barna og unglinga, sem upplifðu fjárhagslega stöðu fjölskyldu sinnar góða, sagðist 
eiga í góðum samskiptum við foreldra sína og vera í sterkum tengslum við bæði skóla og vini. Þau 
ungmenni sem sögðust búa við mjög slæman fjárhag höfðu öll einhver slök tengsl og þriðjungur 
til helmingur þeirra hafði öll tengsl slök. Þó ber að túlka þessar tölur með þeim fyrirvara að mjög 
fáir einstaklingar eru að baki þessum tölum. Engu að síður draga þessar niðurstöður fram 
mikilvægan ójöfnuð til heilsu og vellíðanar á meðal barna og ungmenna, sem gefa þarf nánari 
gaum. 
 
Á heildina sýndu niðurstöður að eftir því sem félagstengsl ungmenna voru slök á fleiri sviðum, 
þeim mun neikvæðari áhrif hafði það á heilsu þeirra og líðan. Þau sem höfðu ein slök félagstengsl 
voru mun betur stödd en þau sem höfðu slök tengsl á tveimur sviðum og þau sem voru með slök 
tengsl á öllum sviðum höfðu mun lakari útkomu en þau sem höfðu tvenn slök tengsl. Þau sem 
höfðu öll tengsl slök voru langtum líklegust til að vera einmana, hafa sállíkamleg einkenni, lenda í 
slagsmálum, leggja í einelti, vera lögð í einelti, drekka áfengi og reykja. Undantekningar frá þessu 
eru rafrettunotkun og kannabisneysla, en í þeim efnum virðast tveir síðarnefndu hóparnir álíka 
illa staddir. Þetta mætti túlka á þann veg að þótt ungmenni séu með slök tengsl á tveimur sviðum, 
þá réttir það hlut þeirra nokkuð á flestum mælingum ef tengslin eru að minnsta kosti góð á einu 
sviði. Þar virðast tengslin við foreldra skipta langmestu máli. 
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2. Inngangur 

Flest börn og unglingar á Íslandi búa við góðar aðstæður og gott atlæti. Rannsóknir sýna að flest 
þeirra eiga í góðum samskiptum við foreldra sína (Ársæll Arnarsson og Hermína Gunnþórsdóttir, 
2016), líður vel í skólanum og eiga marga vini. Það er engu að síður mikilvægt að vekja athygli á 
aðstæðum þeirra barna og unglinga sem falla utan þessa hóps. Þannig segja 10% af nemendum í 
10. bekk að þeim líði ekki vel í skóla, nærri þriðjungur er ekki ánægður með samskipti sín við vini 
og 10–20% eiga í erfiðum samskiptum við foreldra (Inchley o.fl., 2016). Þá er vert að geta þess að 
á síðustu árum hefur orðið fjölgun á tilkynningum til Barnaverndar. Þær voru 9.969 talsins árið 
2017, en það samsvarar 7% aukningu frá árinu á undan og 17% aukningu frá árinu 2015 
(Barnaverndarstofa 2018). 
 
Í þessari skýrslu verður sjónum beint að þeim börnum og unglingum sem líður ekki vel heima, í 
skólanum eða á meðal vina. Markmiðið er þríþætt. Í fyrsta lagi að kanna hversu hátt hlutfall barna 
og unglinga hefur slök tengsl við foreldra sína, skóla og/eða vini. Í öðru lagi að komast að því hvað 
einkennir börn og unglinga með slök félagsleg tengsl með tilliti til bakgrunnsþátta, hegðunar, 
líðanar og lífsánægju. Í þriðja lagi að kanna hvort góð tengsl á einu sviði geti unnið gegn áhrifum 
slakra tengsla á öðru, en einnig hvort slök tengsl á fleiri en einu sviði tengist enn neikvæðari þróun 
á hegðun og líðan barna og unglinga. Til þess notum við gögn frá HBSC-rannsókninni árið 2018. 
Um er að ræða þrjá aldurshópa barna og unglinga, 11–12 ára, 13–14 ára og 15–16 ára. 
 
 

2.1 Mikilvægi tengsla við foreldra 

Æskuárin eru tímabil sem einkennist af margs konar sálfræðilegum og félagslegum áskorunum, 
sem gjarnan fara vaxandi þegar á unglingsaldurinn er komið. Foreldrar gegna lykilhlutverki í að 
styðja börn sín í þessari viðureign, en það flækir nokkuð rannsóknir á þessu tímabili og áhrifum 
foreldra að meginbreytingin í lífi unglinga á þessum árum felst í sókn eftir meira sjálfstæði. 
Foreldrar hafa því jafnan minni aðkomu og áhrif á líf barna sinna eftir því sem þau verða eldri. 
Þessu aukna sjálfstæði fylgja oft einnig annars konar breytingar á sambandi foreldra og barna svo 
sem minni nánd. Hitt er ljóst að góð samskipti við foreldra á þessu tímabili hafa mikil áhrif á fjölda 
andlegra, líkamlegra og félagslegra þátta í lífi unglingsins (Bulanda og Majumdar, 2009). 
 
Jákvæð tengsl við foreldra felast í því að börn og unglingar upplifi sig elskuð, njóti umhyggju og 
séu metin að verðleikum (Foster o.fl., 2017). Mælingar á stuðningi foreldra hafa sýnt fylgni við 
ýmsa þætti tengda andlegri heilsu og vellíðan (Parker og Benson, 2004). Ungmenni sem búa við 
sterk og stöðug fjölskyldutengsl eru til að mynda mun ánægðari með lífið en jafnaldrar þeirra sem 
búa við slakari fjölskyldutengsl (Ward og Zabriskie, 2011). Papini og Roggman (1992) bentu á að 
gagnkvæmt traust og góð samskipti við foreldra gætu einnig mildað þá streitu sem gjarnan fylgir 
unglingsárunum. Gæði samskipta við foreldra geta haft mikil áhrif á þróun félagslegra gilda, auk 
þess að veita ungu fólki styrk til að fást við krefjandi aðstæður og sneiða hjá ýmsum neikvæðum 
þáttum, eins og reykingum, vímuefnanotkun og ofbeldi. Opin samskipti innan fjölskyldu tengjast 
einnig minni líkum á áhættusamri kynhegðun á unglingsaldri. Í þeim tilfellum þar sem samskipti 
við fjölskyldu eru lakari koma oft fram alvarlegar afleiðingar tengdar heilsu og vellíðan ungmenna 
(Brooks, 2016; Duncan o.fl., 2007; Whitaker og Miller, 2000). 
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Rannsóknir á Íslandi sýna að áfengisneysla á meðal unglinga hefur minnkað til muna síðustu tvo 
áratugi (Arnarsson o.fl., 2018) og virðast ástæðurnar helst liggja í meira eftirliti foreldra með 
börnum sínum. Þannig sögðu 25% unglinga sem voru í 10. bekk árið 1995 að foreldrar þeirra vissu 
næstum aldrei með hverjum þeir væru á kvöldin. Tuttugu árum síðar svöruðu aðeins 2% unglinga 
með þessum hætti. Það er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að jákvætt eftirlit foreldra byggist 
ekki á því að foreldrarnir þráspyrji börnin um ferðir þeirra og séu sífellt að stjórna þeim. Þvert á 
móti sýna rannsóknir að sú vitneskja sem foreldrarnir búa yfir um hagi barna sinna kemur að 
mestu leyti frá því sem unglingarnir segja þeim af sjálfsdáðum. Eftirlit foreldranna er því algjörlega 
háð gæðum samskipta þeirra við unglingana sjálfa (Kerr og Stattin, 2000; Stattin og Kerr, 2000). 
 
 

2.2 Mikilvægi tengsla við skóla 

Börn og unglingar verja talsverðum tíma í skólanum og kemur því ekki á óvart að rannsóknir leiði 
í ljós víðfeðm áhrif skólaumhverfisins á hugrænan, félagslegan og tilfinningalegan þroska þeirra 
(Wang og Dishion, 2012). Jákvæð skólatengsl (e. school connectedness) felast í þeirri upplifun 
nemenda að tilheyra og vera metnir að verðleikum í skólaumhverfinu, bæði námsmenn og 
einstaklingar (Resnick o.fl., 1997). Jákvæð reynsla barna og unglinga í skóla eflir vellíðan þeirra 
og heilbrigði, en neikvæð eykur á sálræn og líkamleg vandamál. Að líka vel í skólanum virðist 
þannig verndandi þáttur fyrir unglinga gegn ýmiss konar skaðlegri hegðun. Ef þeim hins vegar 
líkar miður eða finnst tengingin við skólann slök, þá eru þeir líklegri til að sýna af sér 
áhættuhegðun, meta heilsu sína lakari og hafa einkenni sálrænna og líkamlegra kvilla (Bond o.fl., 
2007).  
 
Í langtímarannsókn Loukas o.fl. (2010) var 476 unglingum fylgt eftir yfir þriggja ára tímabil. Hún 
leiddi í ljós að góð tengsl við skóla voru sérstaklega verndandi fyrir unglinga sem voru í slökum 
tengslum á öðrum sviðum (s.s. við foreldra og vini) og drógu til að mynda úr líkum á 
vímuefnanotkun. Þá sýndi rannsókn Foster o.fl. (2017) að góðum skólatengslum fylgdi betri líðan, 
jafnvel hjá þeim unglingum sem áttu slök vinatengsl. Sömuleiðis kom fram í rannsókn Animosa 
o.fl. (2018) að þeir unglingar sem höfðu sýnt af sér áhættuhegðun gátu snúið aftur á jákvæðari 
braut ef þeir höfðu stuðning foreldra og skóla.  
 
Íslenskum börnum og unglingum líkar almennt vel í skólanum. Það kemur skýrt fram í 
alþjóðlegum samanburði, en niðurstöður HBSC-rannsóknarinnar frá 2014 sýndu að íslenskum 
nemendum líkar betur í skólanum en jafnöldrum þeirra í öðrum löndum og munurinn varð enn 
meiri eftir því sem leið á skólagönguna (Inchley o.fl., 2016). Samkvæmt niðurstöðum 
rannsóknarinnar hér á landi árið 2018, var lítill munur á hlutfalli nemenda sem líkar vel í 
skólanum eftir aldri, en 91% nemenda í 6. bekk svöruðu því játandi og 87% nemenda í 10. bekk. 
Eins var lítill munur eftir kyni, en 88% drengja þvert á aldursskeið líkar vel í skólanum á móti 90% 
stúlkna. Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist kennurunum vera annt um þá sem 
einstaklinga, mátti hins vegar sjá talsverðan mun eftir aldri, þar sem mun fleiri nemendur í 6. bekk 
svöruðu þessu játandi (80%) en í 10. bekk (65%). Það sama á við um traust til kennara. Í 6. bekk 
sögðust 85% nemenda treysta kennurum sínum mjög vel en 64% í 10. bekk. Ekki var mikill munur 
á milli kynja hvað ofangreint varðar að 6. bekk undanskildum. Í þeim aldursflokki voru færri 
drengir en stúlkur sem fannst kennurunum vera annt um sig (78% á móti 84%) eða taka þeim 
eins og þeir eru (87% á móti 94%). Í öllum tilfellum átti þó langsamlegur meirihluti barna og 
unglinga í góðu og gefandi sambandi við kennara sína. 
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2.3 Mikilvægi tengsla við vini 

Vinátta skiptir miklu máli í lífi barna og unglinga. Á meðal vina fá þau tækifæri til að rækta með 
sér mikilvæga hæfni, eins og að treysta öðrum, leysa úr átökum, sýna samkennd og stjórna 
tilfinningum sínum (Hartup og Stevens, 1997). Góð vinatengsl felast í því að upplifa stuðning, 
kærleika og traust innan félagahópsins (Foster o.fl., 2017). Þessi tengsl hafa mikil áhrif á líkamlega 
og andlega heilsu barna og unglinga (Kerr o.fl., 2003). Þau sem finna fyrir stuðningi vina upplifa 
meiri vellíðan, sýna meiri félagshæfni og eru ólíklegri til að finna fyrir tilfinningalegri vanlíðan eða 
sýna óæskilega hegðun (Colaros og Eccles, 2003; Lenzi o.fl., 2012). Ýmsir þættir vináttu, eins og 
að tilheyra hópi og vera samþykktur af öðrum, hafa einnig sýnt jákvæða fylgni við aðlögun og 
árangur í skóla (Ladd, Kochenderfer og Coleman, 1997).  
 
Rannsókn Wagner (2019) sýndi að fjögur skapgerðareinkenni heilla unglinga sérstaklega í fari 
vina. Það eru skopskyn, heiðarleiki, vingjarnleiki og sanngirni. Unglingar leggja mun meira upp úr 
þessum einkennum en því til dæmis að eiga sameiginleg áhugamál. Þá finnst þeim þessi einkenni 
skipta mun meira máli en það hversu vinurinn er góður í íþróttum, vinsæll, aðlaðandi eða góður í 
skóla.  
 
Vinatengsl hafa áhrif á vellíðan fólks í gegnum allt æviskeiðið, en þýðing þeirra virðist ná hámarki 
snemma á unglingsárunum, bæði hvað varðar mikilvægi og tímanum sem eytt er í þau (Wagner, 
2019). Rannsóknir hafa einnig sýnt að stuðningur vina getur verndað gegn ýmsum streituvöldum 
í lífum ungmenna (Cohen og Wills, 1985; Wilkinson, 2004). Þannig draga til dæmis góð vinatengsl 
úr áhrifum heimilisaðstæðna á félagslega stöðu ungmenna. Vitað er að börn sem búa við erfiðar 
heimilsaðstæður eru líklegri til að verða fyrir einelti en önnur börn. Í ljós hefur þó komið að það á 
einungis við um þau sem eiga fáa vini (Schwartz o.fl., 2000). Það er því afar áríðandi að skilja betur 
hvernig vinatengsl efla vellíðan og félagslega stöðu barna og unglinga og hvernig megi virkja þau.  
 
 
 

3. Aðferð 

HBSC er fjölþjóðleg rannsókn, þar sem 11, 13 og 15 ára ungmenni eru spurð um ýmsa þætti 
varðandi heilsu, líðan og félagslegar aðstæður. Hér á landi gengur rannsóknin undir heitinu Heilsa 
og lífskjör skólanema og hefur verið lögð fyrir á fjögurra ára fresti eins og í hinum 
þátttökulöndunum frá árinu 2006 (Ársæll Arnarsson, 2016). 
 
Könnunin samanstendur af 112 atriðum og var hún lögð fyrir á tölvutæku formi í grunnskólum 
um allt land árið 2018. Fjöldi svarenda var 7.159, sem er 54% af þeim fjölda barna og unglinga 
sem stunduðu nám í 6., 8. og 10. bekk grunnskóla árið 2018. Svarhlutfallið skýrist af því að ekki 
kusu allir grunnskólar landsins að taka þátt, fremur en að einungis hluti nemenda hafi svarað í 
þeim skólum þar sem könnunin var lögð fyrir. Nemendur sem skilgreindu kyn sitt sem strákar 
voru 3.530 (49%) og stelpur 3.498 (49%), en 118 nemendur (2%) skilgreindu kyn sitt sem 
„annað“. Þrettán nemendur svöruðu ekki spurningu um kyn. Tafla 1 sýnir fjölda svarenda eftir 
aldri og kyni. 
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Tafla 1: Fjöldi þátttakenda eftir kyni og bekk. 

 Strákur Stelpa Annað Heild 
6. bekkur 1189 1138 30 2357 
8. bekkur 1255 1249 40 2544 
10. bekkur 1086 1111 48 2245 

 
             

3.1 Samskipti við foreldra 

Til þess að bera kennsl á þau börn og unglinga sem áttu í erfiðum samskiptum við foreldra sína, 
var notast við spurningu þar sem þau voru beðin um að meta hversu auðvelt eða erfitt þau eiga 
með að tala við föður sinn, móður sína, stjúpföður eða stjúpmóður um það sem veldur þeim 
áhyggjum. Svarmöguleikarnir voru fimm: 1) Mjög auðvelt, 2) Auðvelt, 3) Erfitt, 4) Mjög erfitt, 5) Á 
ekki eða hitti ekki viðkomandi. Svörin við spurningunum eru kóðuð þannig að gildið 1 táknar erfið 
samskipti og í þann flokk féllu börn og unglingar sem sögðust eiga erfitt eða mjög erfitt með að 
tala við foreldra sína. Þau sem sögðust ekki eiga eða ekki hitta foreldra sína voru einnig sett í 
þennan flokk. Þau sem sögðust eiga auðvelt með að tala við foreldra sína fengu gildið 2 sem táknar 
auðveld samskipti og ef samskiptin voru mjög auðveld fengu þau gildið 3.  
 
Áhrif samskipta við foreldra á ýmsa þætti tengda líðan og hegðun barna og unglinga voru síðan 
skoðuð. Kóðunin var aðallega gerð til þess að reikna út samtölu fyrir samskipti við foreldra, þ.e. 
að skoða ekki einungis áhrif eins foreldris, heldur tveggja eða fleiri þar sem það átti við. Í þeim 
útreikningi var stuðst við einfalda formúlu Andersen og Dæhlen (2017), þar sem gildin frá 1 upp 
í 3 eru lögð saman og deilt í með tveimur ef um tvo foreldra er að ræða, þremur ef foreldrarnir eru 
þrír og fjórum ef barnið eða unglingurinn hefur metið samskipti við föður, móður, stjúpföður og 
stjúpmóður. Það þýðir t.d. að barn eða unglingur sem á tvo foreldra og segist eiga auðveld 
samskipti við stjúpföður (gildið 2) og mjög auðveld samskipti við móður (gildið 3) fær samtöluna 
2,5. Barn eða unglingur sem á þrjá foreldra og segir samskipti við móður og stjúpmóður vera mjög 
auðveld (tvisvar sinnum gildið 3) en samskipti við föður erfið (gildið 1) fær samtöluna 2,3. Barn 
eða unglingur sem á tvö heimili með tveimur settum af foreldrum og metur t.d. samskipti við föður 
og stjúpmóður erfið (tvisvar sinnum gildið 1) en samskipti við móður og stjúpföður auðveld 
(tvisvar sinnum gildið 2) fær samtöluna 1,5.  
 
Samtölur undir 1,6 voru metnar sem merki um erfið samskipti við foreldra, á meðan þær sem 
lentu á milli 1,6 og 2,2 voru túlkuð sem auðveld samskipti. Allar samtölur yfir 2,2 voru skilgreindar 
þannig að barnið eða unglingurinn hefði mjög auðveld samskipti við foreldra sína. Í könnun sem 
þessari kemur það alltaf fyrir að svarendur sleppa því að merkja við einstakar spurningar. Í 
þessum niðurstöðum er þeim sem ekki merktu við neina svarmöguleika sleppt úr öllum 
tölfræðigreiningum.  
 
 

3.2 Tengsl við skóla 

Tengsl við skóla voru metin út frá fjórum spurningum. Þrjár voru fullyrðingar um kennara og áttu 
svarendur að segja hvort þeir væru „mjög sammála“ þeim, „sammála“, „hvorki sammála né 
ósammála“, „ósammála“ eða „mjög ósammála“. Fullyrðingarnar voru svohljóðandi: 1) Kennararnir 
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taka mér eins og ég er, 2) Mér finnst kennurunum vera annt um mig sem einstakling og 3) Ég 
treysti kennurunum mínum mjög vel. Svarið við hverri fullyrðingu var metið þannig að þau sem 
voru „mjög sammála“ voru metin í mjög góðum tengslum við skóla og fengu gildið 3 fyrir hvert 
svar. Þau sem sögðust vera „sammála“ voru metin í góðum tengslum við skóla og hvert slíkt svar 
fékk gildið 2. Börn og unglingar sem svöruðu með öðrum hætti voru hins vegar talin í slökum 
tengslum og fengu þau svör gildið 1. „Hvernig líkar þér í skólanum?“ var svo fjórða spurningin sem 
notuð var til að meta tengslin. Við henni voru gefnir fjórir svarmöguleikar: „Mér líkar mjög vel í 
skólanum“, „Mér líkar þokkalega í skólanum“, „Mér líkar ekki vel í skólanum“ og „Mér líkar alls 
ekki vel í skólanum“. Þegar þessi spurning var kóðuð fékk fyrsti svarmöguleikinn gildið 3, annar 
fékk gildið 2 en þriðju og fjórðu svarmöguleikarnir voru kóðaðir sem 1. 
 
Kóðunin var síðan notuð þess að reikna út samtölu fyrir tengsl við skólann. Í þeim útreikningi var 
stuðst við formúlu Andersen og Dæhlen (2017), þar sem gildin frá 1 upp í 3 eru lögð saman og 
deilt í með fjölda svara sem í flestum tilfellum voru fjögur. Samtölur undir 1,6 voru metnar sem 
merki um slök tengsl við skóla á meðan þær sem lentu á milli 1,6 og 2,2 voru metnar til vitnis um 
góð tengsl. Allar samtölur yfir 2,2 voru skilgreindar þannig að barnið eða unglingurinn hefði mjög 
góð tengsl við skólann sinn. Tengsl við skóla og áhrif þeirra á líðan og hegðun voru síðan skoðuð.  
 
 

3.3 Tengsl við vini 

Tengsl barna og unglinga við vini sína voru metin út frá afstöðu þeirra til fjögurra fullyrðinga: 1) 
Vinir mínir reyna virkilega að hjálpa mér, 2) Ég get treyst á vini mína þegar eitthvað fer úrskeiðis, 
3) Ég á vini sem deila með mér gleði og sorg og 4) Ég get talað við vini mína um mín vandamál. 
Svarið við hverri spurningu var sett upp á sjö stiga Likert-kvarða, þar sem „1“ táknaði „Mjög 
ósammála“ og „7“ þýddi „Mjög sammála“. Meðaltöl svara við spurningunum fjórum var reiknað og 
síðan endurkóðað, þannig að þau sem svöruðu þessum spurningum að meðaltali með 7 á Likert-
skalanum voru metin í mjög góðum tengslum við vini sína og fengu gildið 3. Ef meðaltalið var á 
milli 5 og 6 var litið svo á að um góð vinatengsl væri að ræða og kóðað sem 2. Ef meðaltalið úr 
svörunum var hins vegar 4 eða lægra, var það flokkað sem slök tengsl við vini og kóðað sem 1. 
Þessi kóðun frá 1 upp í 3 var gerð að fyrirmynd Andersen og Dæhlen (2017).  
 
 

3.4 Aðrar breytur 

Lífsánægja var metin með Cantril-kvarðanum (Cantril, 1965). Þátttakendum var sýnd mynd af 
stiga með 11 þrepum og gefin eftirfarandi fyrirmæli: „Hér er mynd af stiga. Efst í stiganum er talan 
‘10’ sem táknar besta hugsanlega lífið sem þú gætir átt og neðst er talan ‘0’ sem táknar versta 
hugsanlega lífið sem að þú gætir átt. Hvar í þessum stiga er líf þitt núna? Merktu í reitinn hjá þeirri 
tölu sem lýsir lífi þínu best.“  
 
Sállíkamlegar umkvartanir voru mældar með fjórum spurningum, þar sem þátttakendur voru 
beðnir um að svara því hversu oft síðastliðna sex mánuði þeir hefðu fundið fyrir eftirfarandi: a) 
höfuðverkjum, b) depurð, c) kvíða eða d) svefnörðugleikum. Svarmöguleikar við hverja spurningu 
voru: 1) Sjaldan eða aldrei, 2) Um það bil mánaðarlega, 3) Um það bil vikulega, 4) Oftar en einu 
sinni í viku og 5) Hér um bil daglega. Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir væru einhvern 
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tíma einmana. Svarmöguleikarnir við þeirri spurningu voru fjórir: 1) Já, mjög oft, 2) Já, oft, 3) Já, 
stundum og 4) Nei. 
 
Spurt var hvort þátttakendur hefðu einhvern tíma á ævinni reykt sígarettur, drukkið áfengi eða 
notað rafrettur eða kannabis. Svarmöguleikarnir voru: 1) Aldrei, 2) 1–2 sinnum, 3) 3–5 sinnum, 
4) 6–9 sinnum, 5) 10–19 sinnum, 6) 20–29 sinnum eða 7) 30 sinnum eða oftar. Í öllum greiningum 
þessarar skýrslu var svarendum skipt í tvo hópa, þ.e. þá sem höfðu aldrei á ævinni prófað og þá 
sem einhvern tíma höfðu gert það.  
 
Reynsla af einelti var mæld með eftirfarandi spurningum: „Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð 
í einelti í skólanum undanfarna mánuði?“ og „Hversu oft hefur þú tekið þátt í að leggja annan 
nemanda í einelti í skólanum á undanförnum mánuðum?“ Svarmöguleikarnir voru: 1) „Ég hef ekki 
verið lagður/lögð í einelti undanfarna mánuði“ eða „Ég hef ekki lagt annan nemanda í einelti 
undanfarna mánuði“, 2) „Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar“, 3) „2 eða 3 sinnum 
í mánuði“, 4) „Um það bil einu sinni í viku“ og 5) „Nokkrum sinnum í viku“. Í samræmi við 
réttmætisrannsóknir (Solberg og Olweus, 2003) var svarið „2 eða 3 sinnum í mánuði“ valið sem 
neðri mörk skilgreiningarinnar á einelti. Þátttakendur voru einnig spurðir hversu oft þeir hefðu 
lent í slagsmálum. Svarmöguleikarnir voru: Aldrei, einu sinni, tvisvar sinnum, þrisvar sinnum og 
fjórum sinnum eða oftar. 
 
Fjárhagsleg staða fjölskyldunnar byggði á svari við spurningunni „Hversu gott telur þú fjölskyldu 
þína hafa það fjárhagslega?“. Svarmöguleikar voru kóðaðir á fimm punkta kvarða frá „mjög slæmt“ 
til „mjög gott“. 
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4. Niðurstöður 

Rúmlega 80% barna og ungmenna töldust eiga góð eða mjög góð samskipti við foreldra sína, 78% 
góð tengsl við skóla og 74% við vini (mynd 1). Tæpur fimmtungur átti erfið samskipti við foreldra, 
22% töldust eiga í slökum tengslum við skóla og 27% í slökum tengslum við vini.  

 
Mynd 1: Heildaryfirlit yfir tengsl barna og unglinga við foreldra, skóla og vini 

Hér á eftir verður nánari sjónum beint að hverjum tengslaflokki eftir aldri barna og fylgni skoðuð 
við bakgrunnsþætti, hegðun, líðan og lífsánægju. Einnig verða niðurstöður skoðaðar eftir fjölda 
þeirra tengsla sem teljast slök í lífum barna og ungmenna. 

 

4.1 Samskipti barna og unglinga við foreldra 

Um 90% barna í 6. bekk sögðust eiga auðveld eða mjög auðveld samskipti við foreldra sína (sjá 
töflu 2). Þar af áttu tveir þriðju í mjög auðveldum samskiptum við foreldra sína og var hlutfall 
stráka þar aðeins hærra en stelpna. Hjá einum af hverjum tíu voru samskiptin hins vegar erfið. 
Börn sem ekki skilgreindu kyn sitt út frá tvíkosta kynjabreytu áttu mun síður mjög auðveld 
samskipti við foreldra sína eða aðeins tæpur helmingur. Þó ber að hafa í huga að afar fáir 
einstaklingar eru að baki þessum tölum. Þriðjungur þeirra sem skilgreindu kyn sitt öðruvísi en 
strákur eða stelpa áttu erfitt með samskipti við foreldra. 

Samskipti unglinga í 8. bekk við foreldra voru almennt erfiðari en hjá þeim yngri. Þó sögðust 84% 
unglinga í 8. bekk eiga auðveld eða mjög auðveld samskipti við foreldra sína. Hlutfallið var mun 
lægra á meðal þeirra sem skilgreindu kyn sitt utan tvíkosta kynjabreytu eða 68%. Um 20% stelpna 
í 8. bekk áttu erfið samskipti við foreldra sína en 12% stráka. Þriðjungur unglinga í 8. bekk sem 
skilgreindu kyn sitt öðruvísi en strákur eða stelpa, áttu erfitt með samskipti við foreldra sína, sem 
er sama hlutfall og í 6. bekk. 

Samskipti við foreldra voru lökust í 10. bekk, en þó sögðust enn þrír af hverjum fjórum unglingum 
eiga auðveld eða mjög auðveld samskipti við foreldra sína. Helmingi fleiri stelpur í 10. bekk 
sögðust eiga í erfiðum samskiptum við foreldra sína en í 8. bekk. Fleiri strákar í 10. bekk áttu 
einnig í erfiðari samskiptum við foreldra en í 8. bekk, en samskipti þeirra voru samt betri en 
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stelpna í öllum þremur aldurshópunum. Hlutfall þeirra sem sögðust eiga erfið samskipti við 
foreldra á meðal unglinga sem skilgreina sig hvorki sem strák eða stelpu var áfram um þriðjungur.  

  

Tafla 2. Gæði samskipta barna og unglinga við foreldra sína 

Skilgreina kyn sitt sem    strákar  stelpur  annað   heild 

6. bekkur Erfið samskipti   9%  13%  33%  12% 

  Auðveld samskipti  25%  26%  20%  26% 

  Mjög auðveld samskipti  65%  61%  47%  63% 

 

8. bekkur  Erfið samskipti   12%  20%  32%  16% 

  Auðveld samskipti  29%  29%  35%  29% 

  Mjög auðveld samskipti  59%  51%  32%  55% 

 

10. bekkur  Erfið samskipti   22%  29%  37%  26% 

  Auðveld samskipti  31%  30%  32%  30% 

  Mjög auðveld samskipti  47%  41%  32%  44% 

 
Hér á eftir verður greint frá niðurstöðum um hvernig gæði samskipta barna og unglinga við 
foreldra sína tengjast ýmsum heilsutengdum þáttum. Flestir þessara þátta eru þó mjög háðir aldri, 
þ.e.a.s. þeir koma ekki út með sama hætti í 6. bekk og þeir gera í 10. bekk. Í fyrsta lagi eru yngri 
börn líklegri til að meta samskipti sín við foreldrana með jákvæðum hætti. Í öðru lagi eru ýmsir 
þættir tengdir hegðun og líðan ólíkir eftir aldri. Eldri unglingar eru til dæmis líklegri til að reykja, 
drekka áfengi og finna fyrir einkennum kvíða og depurðar. Börn í 6. bekk eru hins vegar líklegri 
til að verða fyrir einelti, lenda í slagsmálum og meta fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar góða. Rétt er 
að taka fram að spurningar um kannabisneyslu og kynhegðun voru aðeins lagðar fyrir í 10. bekk.  

Á myndum 2–4 má sjá skýran mun á gæðum samskipta barna og unglinga við foreldra sína eftir 
efnahagsstöðu. Mun hærra hlutfall barna sem upplifa fjárhagslega stöðu fjölskyldunnar góða 
segjast eiga í góðum samskiptum við foreldra sína en á meðal þeirra sem meta fjárhagslega stöðu 
slæma (sjá mynd 2). Aðeins 7% barna sem meta fjárhagsstöðu fjölskyldunnar mjög góða segjast 
eiga erfið samskipti við foreldra sína á móti tæpum 70% þeirra, sem meta fjárhag fjölskyldunnar 
mjög slæman.  
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Mynd 2: Samskipti barna í 6. bekk við foreldra sína eftir efnahag fjölskyldu 

 

Svipaða stöðu mátti sjá í 8. og 10. bekk, þar sem hlutfall þeirra sem eiga í góðum eða mjög góðum 
samskiptum við foreldra sína lækkar jafnt og þétt eftir því sem unglingarnir meta efnahagsstöðu 
verr (sjá myndir 3 og 4). Þannig segjast 91% unglinga í 8. bekk sem meta fjárhag fjölskyldu sinnar 
mjög góðan, eiga góð eða mjög góð samskipti við foreldra sína á móti aðeins 30% þeirra sem meta 
fjárhag fjölskyldunnar mjög slæman.  

 

 

Mynd 3: Samskipti unglinga í 8. bekk við foreldra sína eftir efnahag fjölskyldu 
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Mynd 4: Samskipti unglinga í 10. bekk við foreldra sína eftir efnahag fjölskyldu 

Unglingar í 10. bekk sem eiga erfitt með samskipti við foreldra sína, eru mun líklegri til þess að 
hafa prófað að reykja sígarettur, notað rafrettur, drukkið áfengi og notað kannabis (sjá myndir 5–
7). Þannig hafði um helmingur þeirra sem átti erfitt með samskipti við foreldra prófað rafrettur 
og áfengi á móti 20–27% þeirra sem áttu í mjög góðum samskiptum við foreldra sína. Þau sem 
áttu í erfiðum samskiptum við foreldra voru jafnframt um þrisvar sinnum líklegri til þess að hafa 
prófað bæði sígarettur og kannabis. Þessi gögn voru ekki greind frekar eftir aldurshópum, því 
flestar spurninganna voru einvörðungu lagðar fyrir elsta hópinn. 

 

Mynd 5: Áhættuhegðun unglinga í 10. bekk eftir gæðum samskipta við foreldra 

Börn og unglingar sem eiga í erfiðum samskiptum við foreldra eru einnig líklegri til að hafa lent í 
slagsmálum og hafa verið lögð í einelti (sjá myndir 6–8). Á meðal yngri nemenda voru þeir sem 
áttu erfitt með samskipti við foreldra einnig helmingi líklegri til að hafa lagt aðra í einelti (sjá mynd 
5).  
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Mynd 6: Slagsmál og einelti á meðal barna í 6. bekk eftir gæðum samskipta við foreldra 

Í 8. bekk var minni munur á tíðni slagsmála eftir því hvort samskipti við foreldra voru góð eða 
slæm, en unglingar sem áttu mjög góð samskipti við foreldra sína voru þó mun síður líklegir til að 
hafa lent í slagsmálum (sjá mynd 7). Unglingar sem áttu erfitt með samskipti við foreldra sína voru 
áfram líklegri til að hafa verið lagðir í einelti eða lagt aðra í einelti  

 

 

Mynd 7: Slagsmál og einelti á meðal unglinga í 8. bekk eftir gæðum samskipta við foreldra 

 

Í 10. bekk mátti sjá svipaða stöðu, þar sem líkur á því að hafa lent í slagsmálum jukust eftir því 
sem samskipti við foreldra voru verri, en þó mátti ekki lengur sjá mun á hlutfalli þeirra sem höfðu 
lagt aðra í einelti eftir gæðum samskipta við foreldra (sjá mynd 8).  
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Mynd 8: Slagsmál og einelti á meðal unglinga í 10. bekk eftir gæðum samskipta við foreldra 

Börn og unglingar sem eiga erfið samskipti við foreldra eru mun líklegri til að finna fyrir 
höfuðverk, depurð, kvíða og svefnerfiðleikum. Þannig greina tæp 70% unglinga í 10. bekk sem 
eiga erfið samskipti við foreldra sína, frá einkennum kvíða á móti 36% þeirra sem eiga mjög góð 
samskipti við foreldra (sjá mynd 10). Tæp 60% þeirra sem eiga erfitt með samskipti við foreldra 
greina frá svefnerfiðleikum á móti 25% þeirra sem eiga mjög auðveld samskipti við foreldra.  

 

 

Mynd 9: Sállíkamleg einkenni á meðal barna í 6. bekk eftir gæðum samskipta við foreldra 
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Mynd 10: Sállíkamleg einkenni unglinga í 8. bekk eftir gæðum samskipta við foreldra 

 

 

Mynd 11: Sállíkamleg einkenni unglinga í 10. bekk eftir gæðum samskipta við foreldra 
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líklegri til þess að greina frá einmanaleika en þau sem áttu í mjög góðum samskiptum við foreldra. 
Átti þetta við í öllum aldurshópum. 
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Mynd 12: Einmanaleiki á meðal barna og unglinga eftir gæðum samskipta við foreldra 

Lífsánægja barna og unglinga (metin á kvarðanum 0–10) hafði einnig greinlega fylgni við það 
hvernig þau mátu samband sitt við foreldra (sjá mynd 13).  

 

Mynd 13: Lífsánægja barna og unglinga eftir gæðum samskipta við foreldra 

 

4.2 Tengsl barna og unglinga við skóla 

Þegar tengsl barna og unglinga við skóla voru skoðuð, kom í ljós að flest töldu þau góð eða mjög 
góð, en eins og sést í töflu 3 var talsverður munur eftir kyni og aldri. Í 6. bekk voru strákar líklegri 
en stelpur til að meta tengsl við skólann slök. Hlutfallið var þó langhæst á meðal þeirra sem 
skilgreindu kyn sitt með öðrum hætti, en aftur skal haft í huga að mjög fáir svarendur eru þar að 
baki.  
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Tengsl við skóla voru verri á meðal unglinga í 8. bekk, en þó meta þrír af hverjum fjórum tengsl 
sín við skóla góð eða mjög góð. Sáralítill munur var á því hvernig unglingar meta skólatengsl í 10. 
bekk miðað við 8. bekk. Strákar og stelpur í 10. bekk meta tengslin með mjög áþekkum hætti, en 
þau sem skilgreina kyn sitt með öðrum hætti eru enn með áberandi slökustu tengslin. Í heildina 
segjast 73% unglinga í 10. bekk vera í góðum eða mjög góðum tengslum við skólann sinn.   

 
Tafla 3. Gæði tengsla barna og unglinga við skóla 

Skilgreina kyn sitt sem    strákar  stelpur  annað   heild 

6. bekkur Slök tengsl   16%  10%  50%  13% 

  Góð tengsl   23%  18%  17%  20% 

  Mjög góð tengsl   62%  72%  33%  66% 

 

8. bekkur  Slök tengsl   25%  23%  50%  24% 

  Góð tengsl   30%  29%  35%  30% 

  Mjög góð tengsl   45%  48%  15%  46% 

 

10. bekkur  Slök tengsl   26%  27%  47%  27% 

  Góð tengsl   29%  29%  29%  29% 

  Mjög góð tengsl   45%  45%  24%  44% 

 
Mjög sterkt samband mátti sjá á milli skólatengsla og efnahagsstöðu í öllum aldurshópum (sjá 
myndir 14–16). Slök skólatengsl voru margfalt algengari á meðal þeirra sem minnst hafa á milli 
handanna. Þannig mátu 74% barna í 6. bekk sem töldu fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar mjög góða, 
tengsl sín við skólann mjög góð en aðeins 17% þeirra sem mátu fjárhagsstöðuna mjög slæma (sjá 
mynd 14). Aðeins 10% þeirra sem bjuggu við mjög góðan fjárhag höfðu slök skólatengsl á móti 
yfirgnæfandi meirihluta þeirra (75%) sem bjuggu við lökustu kjörin.  
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Mynd 14: Tengsl barna í 6. bekk við skóla eftir efnahag fjölskyldu 

Munurinn verður minni í 8. og 10. bekk, en er engu að síður mjög áberandi (sjá myndir 15 og 16). 
Fimmtungur unglinga í 8. bekk sem metur fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar mjög góða, hefur slök 
skólatengsl á móti 70% unglinga sem meta fjárhagsstöðuna mjög slæma. Enginn í þeim hópi 
reyndist vera með mjög góð tengsl við skólann sinn. 

 

Mynd 15: Tengsl unglinga í 8. bekk við skóla eftir efnahag fjölskyldu 
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Mynd 16: Tengsl unglinga í 10. bekk við skóla eftir efnahag fjölskyldu  

Jákvæð skólatengsl draga úr líkum á því að unglingar í 10. bekk hafi prófað sígarettur, rafrettur, 
áfengi og kannabis (sjá mynd 17). Sambandið á milli þessara þátta er svipað því sem kom fram 
varðandi tengslin við foreldra. Unglingar með slök skólatengsl eru tvisvar sinnum líklegri til að 
hafa drukkið áfengi og þrisvar sinnum líklegri til að hafa prófað sígarettur og kannabis, en þeir 
sem meta tengsl sín við skóla mjög góð.  

 

 

Mynd 17: Áhættuhegðun unglinga í 10. bekk eftir gæðum skólatengsla 

 
Í öllum aldurshópum voru börn og unglingar með slök skólatengsl líklegri til að hafa lent í 
slagsmálum og verið lögð í einelti (sjá myndir 18–20). Sterkara samband var á milli skólatengsla 
og slagsmála á meðal yngri hópanna en eldri, en þó alls staðar í sömu átt. Ungmenni með slök 
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skólatengsl voru einnig líklegri til að hafa lagt aðra í einelti bæði í 6. og 10. bekk, en sá munur kom 
ekki fram í 8. bekk.  
 

 

Mynd 18: Slagsmál og einelti á meðal barna í 6. bekk eftir gæðum skólatengsla 

 

 

Mynd 19: Slagsmál og einelti á meðal unglinga í 8. bekk eftir gæðum skólatengsla 
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Mynd 20: Slagsmál og einelti á meðal unglinga í 10. bekk eftir gæðum skólatengsla 

Á myndum 21–23 má sjá að slakari tengsl við skóla sýndu sterka fylgni við sállíkamleg einkenni á 
borð við höfuðverk, depurð, kvíða og svefnerfiðleika. Í kringum helmingur barna í 6. bekk, með 
slök tengsl við skóla, greindi frá því að finna fyrir þessum einkennum að minnsta kosti vikulega á 
móti fjórðungi til þriðjungs þeirra sem höfðu bestu tengslin við skóla.  
 
 

 

Mynd 21: Sállíkamleg einkenni á meðal barna í 6. bekk eftir gæðum skólatengsla 

Svipað mynstur mátti sjá á meðal unglinga í 8. og 10. bekk (sjá myndir 22 og 23). Unglingar í 8. 
bekk með slök skólatengsl voru nærri tvisvar sinnum líklegri til að upplifa einkenni kvíða og 
svefnerfiðleika og nærri þrisvar sinnum líklegri til að upplifa einkenni depurðar en unglingar með 
mjög góð skólatengsl.  
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Mynd 22: Sállíkamleg einkenni á meðal unglinga í 8. bekk eftir gæðum skólatengsla 

 

 
 
Mynd 23: Sállíkamleg einkenni á meðal unglinga í 10. bekk eftir gæðum skólatengsla 

Einmanaleiki var sömuleiðis þrefalt algengari hjá þeim sem telja sig í slökum tengslum við skóla 
miðað við þá sem telja tengslin mjög sterk (sjá mynd 24). Þá var fylgnin á milli skólatengsla og 
lífsánægju veruleg (sjá mynd 25). 
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Mynd 24: Einmanaleiki á meðal barna og unglinga eftir gæðum skólatengsla 
 

 

Mynd 25: Lífsánægja barna og unglinga eftir gæðum skólatengsla 

 
 

4.3 Tengsl barna og unglinga við vini 

Þrjú af hverjum fjórum börnum í 6. bekk mátu vinatengsl sín góð eða mjög góð (sjá töflu 4). Strákar 
voru nokkuð líklegri til að segja vinatengslin slök en stelpur. Einn af hverjum fjórum strákum í 6. 
bekk mat vinatengsl sín slök, samanborið við fimmtu hverja stelpu. Börn í hópi þeirra sem 
skilgreindu kyn sitt öðruvísi en sem strákur eða stelpa voru þó með slökustu tengslin á þessu sviði. 
Þó ber að taka þessum tölum með fyrirvara, þar sem fá börn eru að baki þessum tölum og því geta 
hlutföll breyst mikið við tilfæringar á örfáum einstaklingum. 
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Vinatengsl virtust versna þegar komið var upp í 8. bekk. Þessi breyting var þó ekki afgerandi, því 
um 72% svarenda í þessum aldurshópi sögðust eiga góð eða mjög góð tengsl við vini. Gæði 
vinatengsla breyttust lítið á milli 8. og 10. bekkjar. Athyglisvert er að sjá að í öllum þremur 
aldurshópunum eru stelpur mun líklegri en strákar til þess að segja að tengsl við vini séu mjög 
góð. Þeir unglingar sem hvorki skilgreina sig sem stelpur eða stráka upplifa mun slakari vinatengsl 
en hinir. Á meðal þeirra sem skilgreina kyn sitt sem „annað“ eru vinatengslin alltaf mun lakari, en 
um helmingur þessara krakka upplifir slök vinatengsl og tíðni þeirra eykst með hækkandi aldri.  
 
Tafla 4. Gæði tengsla barna og unglinga við vini 

Skilgreina kyn sitt sem    strákar  stelpur  annað   heild 

6. bekkur Slök tengsl   25%  20%  47%  23% 

  Góð tengsl   37%  30%  27%  33% 

  Mjög góð tengsl   39%  50%  27%  44% 

 

8. bekkur  Slök tengsl   33%  23%  44%  28% 

  Góð tengsl   34%  32%  19%  33% 

  Mjög góð tengsl   33%  46%  36%  39% 

 

10. bekkur  Slök tengsl   33%  24%  55%  29% 

  Góð tengsl   38%  33%  20%  36% 

  Mjög góð tengsl   28%  43%  25%  36% 

 
Myndir 26–28 sýna mun á gæðum vinatengsla eftir efnahagsstöðu. Mun hærra hlutfall barna í 6. 
bekk sem upplifa fjárhagslega stöðu fjölskyldunnar góða á í góðum vinatengslum (sjá mynd 26). 
Fimmtungur barna sem meta fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar mjög góða hefur slök tengsl við vini 
á móti heilum 83% þeirra sem meta fjárhag fjölskyldunnar mjög slæman. Einungis 16% barna sem 
búa við erfiðan fjárhag fjölskyldu meta vinatengsl sín góð eða mjög góð. 
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Mynd 26: Tengsl barna í 6. bekk við vini eftir efnahag fjölskyldu 

Í 8. bekk hefur staða unglinga sem búa við erfiða efnahagsstöðu versnað enn frekar. Aðeins 9% 
unglinga í þeim hópi eiga í góðum tengslum við vini á móti þremur af fjórum á meðal þeirra sem 
meta fjárhag fjölskyldunnar góðan eða mjög góðan (sjá mynd 27). Staðan er skást í 10. bekk, en 
áfram er gríðarlegur munur á vinatengslum unglinga eftir efnahagsstöðu (sjá mynd 28) og þrír af 
hverjum fjórum í efnaminnsta hópnum meta vinatengsl sín slök. 
 

 

Mynd 27: Tengsl unglinga í 8. bekk við vini eftir efnahag fjölskyldu 

 

19%
24%

33%
39%

83%

29%

40% 37%

26%

8%

52%

36%
30%

35%

8%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mjög góður
fjárhagur

Góður fjárhagur Miðlungs fjárhagur Slæmur fjárhagur Mjög slæmur
fjárhagur

Slök tengsl Góð tengsl Mjög góð tengsl

25%
28%

33%

44%

91%

27%

35%
39%

27%

0%

48%

37%

29% 29%

9%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Mjög góður
fjárhagur

Góður fjárhagur Miðlungs fjárhagur Slæmur fjárhagur Mjög slæmur
fjárhagur

Slök tengsl Góð tengsl Mjög góð tengsl



26 
 

 

Mynd 28: Tengsl unglinga í 10. bekk við vini eftir efnahag fjölskyldu 

Eins og sjá má á mynd 29 höfðu færri unglingar sem voru í mjög góður tengslum við vini sína, 
prófað sígarettur, áfengi og kannabis, en ekki mátti sjá jafn skýran mun hvað varðar rafrettur.  
 

 

Mynd 29: Áhættuhegðun unglinga í 10. bekk eftir gæðum tengsla við vini 

 
Skýr munur kemur fram á tíðni slagsmála og eineltis eftir gæðum vinatengsla. Börn í 6. bekk sem 
hafa slök tengsl við vini eru líklegri til að vera bæði þolendur og gerendur eineltis (sjá mynd 30).  
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Mynd 30: Slagsmál og einelti á meðal barna í 6. bekk eftir gæðum tengsla við vini 

Sömu niðurstöður mátti sjá í 8. og 10. bekk, þar sem unglingar með slök vinatengsl lentu oftar í 
slagsmálum og urðu frekar fyrir einelti en unglingar með sterkari tengsl við vini (sjá myndir 31 og 
32). Minni mun mátti sjá eftir gæðum vinatengsla á meðal gerenda eineltis, en þó voru þeir sem 
áttu í slökum tengslum við vini líklegri til að hafa lagt aðra í einelti en unglingar sem höfðu betri 
vinatengsl (sjá myndir 31 og 32).  
 

 

Mynd 31: Slagsmál og einelti á meðal unglinga í 8. bekk eftir gæðum tengsla við vini 
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Mynd 32: Slagsmál og einelti á meðal unglinga í 10. bekk eftir gæðum tengsla við vini 

 
Börn og unglingar með sterk vinatengsl voru síður líkleg til að upplifa depurð, kvíða, höfuðverk 
og svefnerfiðleika (sjá myndir 33–35). Börn í 6. bekk sem höfðu slök tengsl við vini, voru líklegri 
til að upplifa sállíkamleg einkenni af öllum toga en þau sem höfði sterkari vinatengsl. Mestan mun 
mátti greina þegar kom að depurð, þar sem börn með slök vinatengsl voru tvisvar sinnum líklegri 
til að finna fyrir einkennum depurðar en þau sem áttu mjög góð tengsl við vini.  
 

 
 
Mynd 33: Sállíkamleg einkenni á meðal barna í 6. bekk eftir gæðum tengsla við vini 

 
Þetta samband var svipað á meðal unglinga í 8. bekk að því undanskildu að lítill munur var á tíðni 
höfuðverkja eftir tengslum við vini. Áfram voru unglingar sem áttu í slökum vinatengslum tvisvar 
sinnum líklegri til að finna fyrir einkennum depurðar en þeir sem höfðu góð tengsl við vini. 
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Mynd 34: Sállíkamleg einkenni á meðal unglinga í 8. bekk eftir gæðum tengsla við vini 

 

Í 10. bekk var sambandið ekki eins sterkt á milli vinatengsla og sállíkamlegra einkenna, en þó var 
það ávallt þannig að unglingar sem áttu í slökum tengslum við vini greindu frekar frá slíkum 
einkennum en þeir sem áttu mjög góð tengsl við vini. Hinir fyrrnefndu voru mun líklegri til að 
greina frá depurð og svefnerfiðleikum en þeir síðarnefndu, en minni munur kom hins vegar fram 
á einkennum kvíða og höfuðverkja. 

 

Mynd 35: Sállíkamleg einkenni á meðal unglinga í 10. bekk eftir gæðum tengsla við vini 

Börn og unglingar sem höfðu slök vinatengsl voru næstum því þrefalt líklegri til að vera oft 
einmana en þau sem voru í mjög góðum vinatengslum (sjá mynd 36). Þetta kunna að hljóma sem 
sjálfsögð sannindi, en þess ber einnig að geta að rannsóknir hafa sýnt að einmana ungmenni hafa 
tilhneigingu til að telja tengsl sín slakari en vinir þeirra gera (Lodder o.fl., 2017). 
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Mynd 36: Einmanaleiki á meðal barna og unglinga eftir gæðum tengsla við vini 
 
Lífsánægja íslenskra unglinga virðist einnig háð tengslum þeirra við vini (sjá mynd 37), sem rímar 
við þá niðurstöðu Bukowski o.fl. (2011) að slík tengsl auki hamingju og vellíðan. 
 

 
 
Mynd 37: Lífsánægja barna og unglinga eftir gæðum tengsla við vini 

 

4.4 Samspil félagstengsla barna og unglinga 

Í köflunum hér á undan hafa tengsl unglinga við foreldra, skóla og vini verið greind sérstaklega 
eftir tengslum við ýmsa bakgrunns- og heilsutengda þætti. Í heildina teljast 54% barna og unglinga 
eiga mjög góð tengsl við foreldra sína og 28% góð tengsl en 18% slök tengsl við foreldra. Hvað 
skólanum viðkemur eiga 52% mjög góð tengsl við skóla, 26% góð en 22% slök. Vinatengsl teljast 
mjög góð í 40% tilvika, í 34% góð en í 26% slök.  
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Sú spurning hlýtur að vakna hvernig þessi tengsl fara saman. Hvort það sé svo að þau sem séu í 
slökum félagslegum tengslum á einu sviði séu það einnig á hinum sviðunum. Til þess að svara 
þessari spurningu voru ungmenni flokkuð eftir því hversu mörg slök tengsl þau höfðu og hvernig 
þau voru samansett.  
 
Af þeim 7.159 börnum og unglingum sem tóku þátt í HBSC-rannsókninni árið 2018, töldust 3.823 
eða 54% í góðum tengslum á öllum þeim sviðum sem spurt var um, þ.e. við foreldra, skóla og vini 
(tafla 5). Af þessum hópi töldust 1.324 eða 19% hafa mjög góð tengsl á öllum þremur sviðunum. 
Alls töldust 216 (3%) með öll tengsl slök. Ekki var sjáanlegur munur á milli stráka og stelpna í 
fjölda slakra tengsla. Hins vegar reyndust þau 115 ungmenni sem skilgreindu sig ekki eftir tvíkosta 
kynjabreytu hafa áberandi lakari tengsl en jafnaldrar þeirra.  
 
Þegar sjónum var beint eingöngu að þeim ungmennum sem höfðu ein slök félagstengsl, mátti sjá 
að tengslin voru oftast slök við vini (15%) en sjaldnast við foreldra (7%). Nokkur munur var á 
strákum og stelpum í þessum hópi, þar sem strákarnir voru líklegri til að eiga slakari tengsl við 
vini en stelpurnar við foreldra.  
 
Í hópi þeirra sem höfðu slök tengsl á tveimur sviðum, var algengast að þau væru bæði við skóla og 
vini (5%). Strákar voru líklegri en stelpur til að hafa slök tengsl við skóla og vini en stelpurnar 
líklegri til að hafa slök tengsl við foreldra og skóla.  
 
Tafla 5. Hlutfall ungmenna sem eiga í slökum tengslum flokkað eftir samsetningu 

Skilgreina kyn sitt sem    strákar  stelpur  annað   heild 

Engin slök tengsl    53%  55%  30%  54% 

Ein slök tengsl     33%  30%  28%  31% 

 Við foreldra    5%  9%  1%  7% 

 Við skóla    10%  9%  14%  10% 

 Við vini     17%  12%  13%  15% 

Tvenn slök tengsl    12%  12%  27%  12% 

 Við foreldra og skóla   3%  5%  10%  4% 

 Við foreldra og vini   3%  4%  7%  4% 

 Við skóla og vini   6%  3%  10%  5% 

Öll tengsl slök     3%  3%  15%  3% 

 

Niðurstöðurnar í töflu 5 benda alls ekki til þess að einstaklingar sem eigi í slökum tengslum á einu 
sviði eigi endilega í vandræðum á öðrum vettvangi. Langflestir sem upplifa slök tengsl segja að 
það sé einungis á einu sviði. Í flestum tilfellum er það bundið við vini. Afar fá börn og unglingar 
segjast eiga í slökum tengslum á öllum sviðum (3%).  
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Tilgangur þessarar skýrslu var ekki aðeins að skoða tengsl íslenskra unglinga við foreldra sína, 
skóla og vini, heldur einnig að skoða samspil þessara þátta. Þannig er áhugavert að skoða hvort 
góð tengsl á einu sviði (t.d. skóla) geti unnið gegn áhrifum slakra tengsla á öðru (t.d. vina), en 
einnig hvort slök tengsl á fleiri en einu sviði valdi enn frekari skaða á heilsu og líðan unglinga. 

Hér að framan var skoðað hvernig tengsl við foreldra, skóla og vini hafði áhrif á ýmsa heilsutengda 
þætti í lífi unglinga. Eftir að hafa séð hversu sterk og fjölþætt áhrif slök tengsl við foreldra, skóla 
og vini hafa á heilsu og líðan unglinga, hlýtur sú spurning að vakna hvort og þá hvernig þau áhrif 
spila saman. Það gæti t.d. verið að það nægi til að unglingur upplifi slök tengsl á einu sviði til þess 
að heilsa hans og vellíðan spillist. Einnig má vera að ef slök tengsl eru á fleiri sviðum, þá leggist 
áhrif þeirra saman eða jafnvel margfaldist.  

Hér á eftir verður skoðað hvaða áhrif fjöldi slakra félagstengsla (þ.e. við foreldra, skóla og eða vini) 
hafði á ýmsa heilsutengda þætti. Eins og sést hafði fjöldi slakra tengsla nær línulega fylgni við 
góðan fjárhag fjölskyldunnar (sjá myndir 38–40). Af þeim börnum og unglingum sem sögðu 
fjárhag fjölskyldunnar mjög góðan, voru nær engin með öll tengsl slæm. Þegar ungmenni sem 
bjuggu við mjög slæman fjárhag voru skoðuð, kom í ljós að þau höfðu öll einhver slök tengsl og 
þriðjungur til helmingur var með öll tengsl slök.  

 

 
Mynd 38: Fjöldi slakra félagstengsla á meðal barna í 6. bekk eftir efnahag fjölskyldu 
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Mynd 39: Fjöldi slakra félagstengsla á meðal unglinga í 8. bekk eftir efnahag fjölskyldu 

 

 

Mynd 40: Fjöldi slakra félagstengsla á meðal unglinga í 10. bekk eftir efnahag fjölskyldu 

Hvað áhættuhegðun áhrærir kom í ljós mjög sterk fylgni við fjölda slakra félagstengsla (sjá mynd 
41). Í spurningum um rafrettunotkun og kannabisneyslu má sjá að unglingar sem hafa tvenn slök 
tengsl eru miklu líklegri til að hafa prófað slíkt, en enginn munur er þó á þeim og hinum sem meta 
öll sín tengsl slök. 
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Mynd 41: Áhættuhegðun unglinga í 10. bekk eftir fjölda slakra félagstengsla 

Sterk jákvæð fylgni var einnig á milli fjölda slakra tengsla og slagsmála. Börn í 6. bekk voru tvisvar 
sinnum líklegri til að hafa lent í slagsmálum síðustu 12 mánuði ef öll félagstengsl þeirra voru slök 
en ef engin tengsl voru slök. Heil 70% af þeim fyrrnefndu höfðu lent í slagsmálum síðasta árið. 
Einnig mátti sjá að þau sem voru lögð í einelti eða lögðu aðra í einelti voru mun líklegri til að hafa 
slök félagstengsl (sjá myndi 42). 

 

Mynd 42: Slagsmál og einelti á meðal barna í 6. bekk eftir fjölda slakra félagstengsla 

Samskonar niðurstöður má sjá fyrir unglinga í 8. og 10. bekk. Tvöfalt fleiri unglingar með öll 
félagstengsl slök höfðu lent í slagsmálum en þeir sem höfðu engin slök tengsl (sjá myndir 43–44). 
Líkur á því að hafa verið lagður í einelti eða lagt aðra í einelti fóru sömuleiðis stigvaxandi eftir 
fjölda slakra félagstengsla. 
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Mynd 43: Slagsmál og einelti á meðal barna í 8. bekk eftir fjölda slakra félagstengsla 

 

 

Mynd 44: Slagsmál og einelti á meðal barna í 10. bekk eftir fjölda slakra félagstengsla 
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Mynd 45: Sállíkamleg einkenni á meðal barna í 6. bekk eftir fjölda slakra félagstengsla 

 

 
Mynd 46: Sállíkamleg einkenni á meðal unglinga í 8. bekk eftir fjölda slakra félagstengsla 
 

 

Mynd 47: Sállíkamleg einkenni á meðal unglinga í 10. bekk eftir fjölda slakra félagstengsla 
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Eins og mynd 48 sýnir hefur fjöldi slakra tengsla afar mikil áhrif á það hvort börn og unglingar 
upplifi sig oft einmana eður ei. Eins hefur fjöldi slakra tengsla gríðarlega mikil áhrif á lífsánægju, 
sérstaklega þeirra unglinga sem eiga í slökum tengslum á öllum sviðum (sjá mynd 49). 

 

 
Mynd 48: Einmanaleiki á meðal barna og unglinga eftir fjölda slakra félagstengsla 
 

 

Mynd 49: Einmanaleiki á meðal barna og unglinga eftir fjölda slakra félagstengsla 
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Tafla 6. Meðalskor lífsánægju eftir samsetningu tengsla og aldri 

      6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heild 

Engin slök tengsl    8,5  8,2  7,9  8,2 

Ein slök tengsl    

 Við foreldra    7,4  6,9  7,0  7,1 

 Við skóla    7,2  7,2  6,7  7,0 

 Við vini     7,8  7,7  7,7  7,7 

Tvenn slök tengsl    

 Við foreldra og skóla   5,5  5,4  5,9  5,7 

 Við foreldra og vini   6,6  6,4  6,4  6,4 

 Við skóla og vini   6,1  6,2  6,2  6,2 

Öll tengsl slök     4,1  5,3  4,6  4,8 

 

Af myndum 38–49 og töflu 6 má því ráða að eftir því sem tengslin eru slök á fleiri sviðum, þeim 
mun skaðlegri eru áhrifin á heilsu og vellíðan ungmenna. Þau sem eru með slök tengsl á öllum 
sviðum hafa lakari útkomu en þau sem hafa slök tengsl á tveimur sviðum í flestum mælingum. Þau 
eru enn líklegri til að vera einmana, hafa sállíkamleg einkenni, lenda í slagsmálum, leggja í einelti, 
vera lögð í einelti, drekka áfengi og reykja. Undantekningarnar frá þessu eru rafrettunotkun og 
kannabisneysla, en í þeim efnum virðast þessir hópar álíka illa staddir. Þetta mætti túlka á þann 
veg að þó að ungmenni séu með slök tengsl á tveimur sviðum, þá réttir það hlut þeirra nokkuð í 
flestum mælingum ef tengslin á þriðja sviðinu eru góð.  

Tafla 7 sýnir niðurstöður tvíkosta lógistískrar aðhvarfsgreiningar. Með henni er hægt að sýna 
hversu mikil áhrif breytileiki tengsla á hverju sviði (við foreldra, skóla og vini) hafði á hina ýmsu 
heilsutengdu þætti og hvort þau áhrif séu tölfræðilega marktæk. Þetta gerir einnig mögulegt að 
skoða hver áhrifin eru af sterkum tengslum á einu sviði þegar búið er að taka áhrifin af hinum 
tveimur með í reikninginn. Í slíkri greiningu táknar 1,00 að styrkur tengsla skipti engu máli fyrir 
útkomuna á þeim þætti. Öll gildi sem eru stærri en 1,00 merkja hins vegar auknar líkur vegna 
styrks tengsla, en gildi sem eru minni en 1,00 þýða að líkurnar minnka við tiltekinn styrk tengsla. 
Skýringar á táknum fyrir marktektarmörk (p-gildi) eru neðst í töflunni. Stýrt var fyrir áhrifum 
aldurs í þessum útreikningum. Nauðsynlegt er að setja varnagla við túlkun á öllum 
orsakatengslum, þar sem um þversniðsrannsókn er að ræða. 

Betri tengsl á öllum sviðum (við foreldra, skóla og vini) drógu úr líkum á því að unglingarnir væru 
einmana, lentu í slagsmálum eða væru lagðir í einelti. Fjárhagsstaða fjölskyldna var einnig tengd 
tengslum á öllum sviðum, sérílagi við foreldra. Betri tengsl við vini og skóla minnkuðu marktækt 
líkurnar á því að unglingar legðu aðra í einelti. Tengsl við foreldra virtust ekki skipta máli að þessu 
leyti.  

Tengsl við foreldra og skóla drógu marktækt úr líkum á því að unglingar hefðu einhvern tíma 
prófað að reykja. Vinatengsl höfðu hins vegar ekki tölfræðilega marktæk áhrif. Það sama átti við 
um líkurnar á því að hafa prófað rafrettur. Tengsl við foreldra og skóla drógu úr líkum á því að 
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unglingar prófuðu áfengi, en í þessu líkani reyndust áhrif vinanna engin. Það sama átti við um 
kannabisneyslu. Í raun má túlka niðurstöðurnar um áhættuhegðun á þann hátt að tengslin við 
skóla skipti mestu máli í öllum tilfellum.  

Þegar líkamlegar og andlegar umkvartanir voru skoðaðar út frá styrk tengsla, voru 
niðurstöðurnar fyrir öll einkenni nokkuð áþekkar. Sterk tengsl við foreldra, skóla og vini drógu úr 
líkum á depurð, kvíða og svefnerfiðleikum. Tengslin við foreldra réðu mestu en vinatengslin 
minnstu.   

Til þess að skoða lífsánægju með sama hætti, voru niðurstöður á Cantril-kvarðanum flokkaðar í 
tvo hópa; þeir sem merktu við 8 eða hærra (mikil lífsánægja) og þeir sem merktu við undir 8. 
Styrkur tengsla unglinga við foreldra og skóla tvöfaldaði líkurnar á mikilli lífsánægju, en sterkari 
vinatengsl gerðu hana helmingi líklegri. 

 

Tafla 7. Áhrif sterkra félagstengsla á hegðun, líðan og lífsánægju í 10. bekk 

Sterk tengsl við:      Foreldra Skóla  Vini 

Góður fjárhagur fjölskyldu    1,83***  1,29***  1,26*** 

Hafa reykt sígarettur     0,66***  0,55***  0,88 

Hafa notað rafrettur     0,71***  0,61***  1,12 

Hafa drukkið áfengi     0,70***  0,60***  1,00 

Hafa prófað kannabis     0,70***  0,55***  0,82 

Slagsmál sl. 12 mánuði    0,90**  0,61***  0,79*** 

Verið lögð/lagður í einelti    0,71***  0,60***  0,58*** 

Lagt aðra í einelti     0,91  0,61***  0,44*** 

Fær sjaldan höfuðverk     1,40***  1,35***  1,08 

Finnur sjaldan fyrir depurð    1,89***  1,56***  1,29*** 

Finnur sjaldan fyrir kvíða    1,64***  1,38***  1,10** 

Sjaldan svefnerfiðleikar    1,62***  1,40***  1,15*** 

Oft einmana      0,28***  0,38***  0,41*** 

Mikil lífsánægja (8 eða meira)    2,00***  1,98***  1,46*** 

*p<,05; ** p<,01; *** p<,001 

Góð tengsl við foreldra, skóla og vini hjálpa unglingum bæði félagslega og námslega og forða þeim 
frá ýmiss konar erfiðleikum (Holt o.fl., 2018). Öruggari tengsl leiða af sér aukna félagshæfni, sem 
er sú geta einstaklingsins að skapa og rækta náin og viðvarandi sambönd við annað fólk (Corcoran 
og Mallinckrodt, 2000). Unglingar sem hafa átt góð samskipti við foreldra byggð á umhyggju og 
trausti, eru líklegri til þess að yfirfæra sama mynstur á önnur sambönd. Önnur félagstengsl þeirra 
verða þannig einnig ánægjulegri og þeir verða sjaldnar einmana (Wei o.fl., 2005). Unglingar sem 
alast upp við traust tengsl standa sig yfirleitt mun betur í skóla, sem stafar ekki einungis af því að 
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þeir taka öllum áskorunum af meira öryggi, heldur veldur fyrri reynsla þeirra af uppbyggilegum 
samskiptum við foreldra því að þeir eru líklegri til að leita sér aðstoðar í skólanum (Newman, 
2000). Unglingar sem alast upp við slök tengsl eru á hinn bóginn líklegri til að finna fyrir 
einmanaleika og þunglyndi vegna þess að þeir líta á erfiðleika í samskiptum sem staðfestingu á 
vanhæfni sinni til að mynda náin tengsl. Auk þess býr neikvæð sjálfsmynd þeirra til væntingar um 
að aðrir hafni þeim (Bowlby, 1980).   

Samspil ofangreindra þátta skiptir vitanlega miklu máli og orsakirnar geta verkað á víxl. 
Sömuleiðis geta slök tengsl á fleiri sviðum breytt því hversu útsettir og næmir unglingar eru fyrir 
neikvæðum áhrifum. Til að mynda gæti unglingur sem hefur áður sýnt af sér andfélagslega 
framkomu og nýtur hvorki stuðnings foreldra eða skólans, verið líklegur til þess að sækja í aðra 
unglinga sem sýna samskonar hátterni. Unglingar sem þannig er ástatt um hafa kannski minni 
hömlur gagnvart slíkri hegðun og gera sér síður grein fyrir neikvæðum afleiðingum hennar. 
Þannig myndi sú ákvörðun að prófa að reykja ekki hafa í för með sér miklar vangaveltur um 
viðbrögð foreldra eða kennara ef upp kæmist. Þess í stað yrðu þeir kannski uppteknari af því að 
ganga í augun á hinum reykjandi vinum (Mrug og Windle, 2009).  

Í langtímarannsókn Gremmen o.fl. (2017), þar sem fylgst var með vinatengslum einmitt yfir það 
tímabil sem hér hefur mest verið til umfjöllunar, kom í ljós að námsárangur skólafélaga hafði mikil 
áhrif á það hverjir völdust saman sem vinir. Þeir unglingar sem áttu svipuðu gengi að fagna í skóla 
voru líklegri að mynda með sér vinskap. Átti þetta sérstaklega við um nemendur sem gekk illa. 
Rannsóknin leiddi í ljós að þetta val hafði jafnvel enn meiri áhrif á meðal eldri unglinga.   

Nokkrar rannsóknir hafa leitt í ljós að sterk tengsl við foreldra geta verndað börn frá neikvæðum 
afleiðingum þess að vera í slæmum félagsskap. Vitaro o.fl. (2000) sýndu fram á að árásarhneigð 
besta vinar jók líkur á hegðunarvandamálum á meðal stráka, en þá aðeins ef tengsl þeirra við 
foreldra voru slök. Harðneskjuleg beiting aga af hendi foreldra eykur einnig líkur á slíkri hegðun, 
en aðeins á meðal þeirra unglinga sem eiga andfélagslega vini (Lansford o.fl., 2003). Jákvæð 
beiting aga getur hins vegar dregið úr hegðunarvandamálum unglinga sem umgangast slíka vini 
(Galambos o.fl., 2003).   
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5. Umræða 

Þær niðurstöður sem hafa verið til umfjöllunar í þessari skýrslu undirstrika mikilvægi félagslegra 
tengsla fyrir heilsu, líðan og hegðun barna og ungmenna. Áberandi er hversu þungt tengsl og 
samskipti við foreldra vega í því sambandi, en jákvæð samskipti við foreldra voru sterkur 
verndandi þáttur gagnvart flestum þeim þáttum sem skoðaðir voru, sér í lagi hvað varðar andlega 
líðan, svefn og lífsánægju. Áhugavert er að samband við foreldra skiptir mun meira máli þegar 
kemur að einmanaleika barna og ungmenna en tengsl þeirra við vini.  

Fjöldi rannsókna hefur sýnt hvernig góð tengsl við foreldra hafa áhrif á andlega, líkamlega og 
félagslega farsæld (Bulanda og Majumdar, 2009; McGraw o.fl., 2008; Parker og Benson, 2004). 
Lífsánægja íslenskra unglinga sem eiga mjög auðveld samskipti við foreldra sína er til dæmis 
þriðjungi meiri en þeirra sem eiga erfið samskipti. Þetta rímar mjög vel við það sem aðrar 
rannsóknir hafa sýnt (Ward og Zabriskie, 2011). Þau tengsl sem komu fram á milli samskipta við 
foreldra og tóbaksnotkunar, áfengisdrykkju og kannabisneyslu ungmenna í þessari skýrslu eru 
mjög í samræmi við aðrar rannsóknir (Arnarsson o.fl., 2018). Ekkert virðist hafa meira 
forvarnargildi en einmitt þessi samskipti Sterkt samband á milli samskipta við foreldra og 
depurðar og kvíða hjá unglingum er einnig vel þekkt (Graham og Easterbrooks, 2000; Warren o.fl., 
1997).  

Þetta má þó ekki skilja sem svo að tengsl við vini og skóla skipti ekki máli. Allar gerðir félagstengsla 
höfðu mikil áhrif á líðan og hegðun ungmennanna í þessum niðurstöðum. Þar vekur einnig áhuga 
að tengsl við skóla skiptu mun meira máli þegar kom að áhættuhegðun unglinga en tengsl við vini. 
Í þeirri umræðu hefur gjarnan verið lögð mikil áhersla á áhrif félagahópsins, en þó er það svo að 
skólinn hefur viðamiklu hlutverki að gegna í lífi unglinga og mótar ekki aðeins þekkingu þeirra, 
heldur einnig viðhorf og hegðun. Jákvæð tengsl við skóla draga úr líkum á reykingum, 
rafrettunotkun, áfengisdrykkju og kannabisneyslu.  

Átakanlegt var að sjá hversu sterkt samband var á milli félagstengsla barna og ungmenna og 
fjárhagsstöðu fjölskyldna þeirra. Ungmenni sem mátu fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar góða voru 
mun líklegri til að greina frá góðum tengslum á öllum sviðum, en þó einkum við foreldra sína. 
Ungmenni sem mátu fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar slæma voru hins vegar líklegri til að hafa 
slæm tengsl á öllum þeim sviðum sem tekin voru til skoðunar. Er hér um að ræða mikilvægan 
ójöfnuð til heilsu og vellíðanar í lífum barna sem nauðsynlegt er að veita nánari gaum. Sambandið 
á milli fjárhagsstöðu og félagstengsla sýnir glögglega hvernig margföldunaráhrif koma fram bæði 
í meðbyr og mótlæti í lífum barna. Búi barn við erfiða efnahagsstöðu, með þeim skorti á efnislegum 
gæðum og tækifærum sem því fylgir, aukast einnig til muna líkur á því að barnið búi við slök tengsl 
við foreldra, skóla og vini. Börn sem búa við efnahagslegar hindranir eru þannig einnig líklegri til 
að búa við félagslegar hindranir í formi skorts á góðum samskiptum og traustum tengslum við 
aðra. Það er verulegt áhyggjuefni að börn sem koma frá efnaminni heimilum og eiga verra 
samband við foreldra sína, skuli jafnframt finna minni umhyggju frá kennurum sínum, upplifa 
minna traust gagnvart þeim og finnast þeir síður metnir að verðleikum.  

Sömuleiðis var átakanlegt að sjá hversu mikinn mun mátti sjá á tengslum barna og ungmenna við 
foreldra sína, vini og skóla eftir því hvernig þau skilgreindu kyn sitt. Þau sem skilgreindu sig utan 
við hefðbundna kynjaflokkun voru margfalt líklegri til að eiga í erfiðum samskiptum við foreldra 
sína, en einnig að eiga slök tengsl við vini og skóla. Hér er annar hópur ungmenna sem mikilvægt 
er að gefa gaum, bæði í æskulýðsrannsóknum og inngripum sem miða að því að styðja við börn og 
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unglinga í viðkvæmri stöðu. Nauðsynlegt er að efla umræðu í samfélaginu um fjölbreytileika kyns 
og kynhegðunar og skapa umhverfi þar sem öllum börnum og ungmennum finnst þau tilheyra.  

 

5.1 Félagstengsl, heilsa og vellíðan íslenskra barna og unglinga 

Ef horft er til þeirrar heildarmyndar sem birtist af heilsu og vellíðan íslenskra barna og unglinga 
árið 2018, má sjá bæði jákvæð og neikvæð teikn á lofti. Afar fátítt er að ungmenni reyki, drekki, 
noti kannabis eða hafi nokkuð með einelti að gera. Almennt séð eru flest þeirra ánægð með lífið. 
Hins vegar er nokkuð stór hluti þeirra sem greinir frá depurð, kvíða og svefnerfiðleikum. Nokkur 
hluti upplifir einnig einmanaleika og lendir í slagsmálum. Að lokum er algengi þess að hafa notað 
rafrettur vaxandi áhyggjuefni. 

Þær breytingar sem sjást á hegðun og líðan ungmenna frá 6.–10. bekk má skýra með samspili 
kynþroska og þeirra félagslegu aðstæðna sem þau búa við, einkum í tengslum við foreldra, skóla 
og vini (Bronfenbrenner, 2005). Aukinn skilningur á þessu samspili og hvernig það breytist í 
gegnum unglingsárin er mikilvægur til að skilja þá einstaklingsbundnu og félagslegu þætti sem 
hafa áhrif á hegðun og líðan ungmenna (Peters o.fl., 2009). Niðurstöðurnar sem hér hafa verið 
kynntar benda til þess að tengsl við foreldra skipti mestu máli þegar kemur að tilfinningalegri 
líðan unglinga. Góð foreldratengsl draga mikið úr einmanaleika, depurð, kvíða, svefnerfiðleikum 
og verkjum. Góð tengsl við skóla hafa einnig áhrif á þessa þætti, en mest eru áhrifin á 
áhættuhegðun, eins og reykingar, áfengisneyslu og aðra vímuefnanotkun. Tengsl við skóla hafa 
sterkari áhrif á slíka hegðun en tengsl við bæði vini og foreldra, þó þau síðarnefndu séu einnig 
talsverð. Vinatengslin skipta aftur á móti mestu máli þegar kemur að einelti og slagsmálum, en 
áhrif þeirra á áhættuhegðun eru ekki merkjanleg.  

Í alþjóðlegum samanburði HBSC-rannsóknarinnar frá 2014 kom í ljós að íslenskir unglingar voru 
ólíklegri en aðrir til að telja tengsl sín við vinina vera sterk, þrátt fyrir að eyða frekar miklum tíma 
með vinum sínum (Inchley o.fl., 2016). Í þessu hafa komið fram ákveðin mynstur. Til dæmis sést 
að hlutfall sterkra vinatengsla helst nokkuð stöðugt í gegnum unglingsárin, sem er ólíkt því sem 
gerist með tengsl við foreldra sem fer hrakandi yfir sama tímabil. Eins virðast stelpur í öllum 
tilfellum vera í sterkari tengslum við vini sína en strákar, þrátt fyrir að strákar verji yfirleitt meiri 
tíma með vinum sínum. Sá tími virðist hins vegar ekki skila sér í sterkari tengslum. Eins og fram 
hefur komið í þeim niðurstöðum sem hér hafa verið kynntar, er þó ástæða til að hafa mestar 
áhyggjur af vinatengslum þeirra, sem og félagstengslum almennt, sem skilgreina kyn sitt utan við 
hefðbundna mælikvarða. 

 

5.2 Efling foreldratengsla 

Þróun, vöxtur og breytingar á samskiptum unglinga við foreldra sína gerast ekki í tómarúmi, 
heldur mótast í gegnum venjur, vafstur og vandamál hversdagsins. Þessi tengsl eru hluti af stærra 
neti sem nær til ættingja, vina, nágranna og margra fleiri. Ýmsir utanaðkomandi þættir hafa áhrif, 
eins og hvar einstaklingarnir búa, hvernig þeir verja tíma sínum og við hverja þeir eiga samskipti. 
Einnig skiptir máli hvort foreldrar eru öryggir eða kvíðnir í sínu hlutverki, hvernig 
samverustundum er varið, hvaða venjur eru viðhafðar í daglegu lífi og hver áhrif nútímatækni eru 
á tengslin við unglingana (Pekel o.fl., 2015).  
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Samskipti við foreldra skipta höfuðmáli á nær öllum sviðum í lífi unglinga og hafa gríðarmikil áhrif 
á heilsu og vellíðan á þessu aldursskeiði. Rannsóknir sýna að ef foreldrar setja skýrar reglur og 
hafa miklar væntingar til unglinganna í bland við hlýju, virðingu og opin samskipti, þá leiðir það 
til meiri áhuga og árangurs í námi (Steinberg o.fl., 1992), en einnig til minni hættu á depurð, kvíða 
og afbrotahegðun (Gray og Steinberg, 1999; Lamborn o.fl., 1991).  

Góð samskipti hjálpa unglingum að þroska eigið sjálf, móta líf sitt og læra hvernig best sé að eiga 
í samskiptum við annað fólk. Samkvæmt Pekel o.fl. (2015) hafa slík samskipti fimm einkenni: 

1. Sýna kærleika: Unglingar þurfa að finna fyrir því með skýrum hætti að foreldrunum sé 
annt um þá og óski þeim alls hins besta. Foreldrar þurfa einnig að hafa athyglina í lagi 
þegar þeir eru í samskiptum við unglingana og vera tilbúnir til þess að eyða tíma og orku 
í að gera hluti fyrir þá og með þeim. Það er líka mikilvægt að gefa sér tíma til að skilja það 
hvaða manneskju unglingurinn hefur að geyma og hvað skiptir hann máli. Að sjálfsögðu 
skiptir það höfuðmáli að foreldrar séu áreiðanlegir og traustsins verðir.   
 

2. Glæða þroska: Foreldra ættu ekki að veigra sér við að gera kröfur til unglinga. Gott líf krefst 
þess að einstaklingurinn sé sífellt að vaxa, þroskast og verða betri. Á unglingsárunum 
gegna foreldrar lykilhlutverki í því að hvetja unglingana áfram til þess að verða besta 
útgáfan af sjálfum sér. Foreldrar þurfa að hjálpa unglingum að sjá framtíðarmöguleika 
sína, því framtíðin er oft í þeirra augum flókin og full af hindrunum. Í þessu efni, eins og 
flestum öðrum, er nauðsynlegt að taka tillit til hugmynda unglinganna og hæfni þeirra, um 
leið og foreldrar reyna að styrkja hvort tveggja. Til að glæða þroska er einnig mikilvægt að 
unglingar séu gerðir ábyrgir fyrir því að fara eftir reglum og virða mörk. 
 

3. Veita stuðning: Foreldrar þurfa að vera duglegir við að hrósa fyrir viðleitni og árangur. Oft 
þurfa unglingar á aðstoð og endurgjöf foreldra sinna að halda til þess að ljúka verkefnum 
og ná markmiðum sínum. Foreldrar verða líka að vera tilbúnir til að taka upp hanskann 
fyrir unglingana þegar það á við, til dæmis ef aðrir fullorðnir eru ekki að veita nægilegan 
stuðning. Stuðningurinn felst þó ekki einvörðungu í þessu, heldur verða foreldrar einnig 
að gera sér grein fyrir mikilvægi sínu sem fyrirmyndir.  
 

4. Deila ákvarðanavaldi: Það skiptir miklu máli að hlustað sé á unglinga og að þeir fái að taka 
þátt í ákvarðanatöku. Foreldrar eiga að taka unglinga alvarlega og koma fram við þá af 
sanngirni. Þeir verða að skilja og aðlaga sig að þörfum þeirra, áhuga og hæfni.  
 

5. Auka möguleika: Nauðsynlegt er að sjóndeildarhringur unglinga verði sífellt víðari og 
þeim sé veittur aðgangur að nýjum tækifærum. Foreldrar gegna lykilhlutverki í því að 
kynna unglingum nýjar upplifanir, hugmyndir og staði. Þeir þurfa einnig að hjálpa þeim að 
yfirvinna nýjar hindranir.  

Sé þessum aðferðum beitt, ættu þær að kenna unglingum að taka ábyrgð, stjórna tilfinningum 
sínum, sýna náminu áhuga, ljúka verkefnum og láta sig varða velferð annarra. Allt eru þetta þættir 
sem skipta máli fyrir velfarnað þeirra í framtíðinni (Pekel o.fl., 2015).   
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5.3 Efling skólatengsla 

Unglingar eyða sífellt meiri tíma í skólanum eftir því sem þeir eldast. Það er því afar brýnt að þeir 
hafi jákvæða reynslu af skólastarfi, þar sem rannsóknir hafa leitt í ljós að slíkt hefur sterka fylgni 
við þroska þeirra á margvíslegum sviðum. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin hefur lagt ríka áherslu 
á mikilvægi skólans í heilsueflingu ungs fólks. Í fjölda vísindagreina hefur verið sýnt fram á áhrif 
heilsueflandi verkefna í skólum, einkum og sér í lagi þeirra sem beinlínis breyta því sem fer fram 
innan veggja hans (Stewart-Brown, 2006). Niðurstöðurnar sem áður hafa verið kynntar sýna mjög 
sterka stöðu íslenskra skólakerfisins. Bæði má benda á að íslenskum unglingum líkar betur í 
skólanum en jafnöldrum þeirra í flestum samanburðarlöndum og einnig er ljóst að mörg mikilvæg 
verkefni innan skólans hafa styrkt stöðu nemenda. Nægir þar að nefna eineltismál sem tekin hafa 
verið föstum tökum innan íslenska skólakerfisins og mælist tíðni eineltis lægst á Íslandi í 
samanburði við önnur þátttökulönd HBSC-rannsóknarinnar (Inchley o.fl., 2016).  

Unglingar hafa ríka þörf til þess að tengjast öðru fólki, vaxa með hjálp þess og auka sjálfstæði sitt. 
Þegar þeir eru sjálfir inntir eftir því hvað kennarar þurfi að gera til að hjálpa þeim að mæta þessum 
þörfum, kemur í ljós að tími og athygli skipta mestu máli. Unglingar sem upplifa það að kennarinn 
taki eftir þeim og taki jafnt mið af námsþörfum þeirra og tilfinningum, tengjast honum, bekknum 
og skólanum í heild sterkari böndum. Kennarar sem taka sér tíma til að ræða við unglinga á 
jafningjagrunni, auka þar með sjálfstæði þeirra og hæfni. Slíkar samræður eru í eðli sínu styðjandi 
en líka krefjandi fyrir unglinginn og skapa þannig tækifæri fyrir hann til að leggja sitt til málanna, 
læra og vinna með sjálfstæðum hætti að viðfangsefnum sem skipta hann máli (Niemiec og Ryan, 
2009; Yu o.fl., 2018). Sömuleiðis hafa rannsóknir leitt í ljós að unglingar verða áhugasamari í 
skólanum ef kennarar beita aðferðum sem hjálpa þeim að þroska sjálfsmynd sína. Það gerist með 
samskiptum og tengslum við kennara og skólafélaga, en einnig með því að öðlast reynslu af 
velgengni eða erfiðleikum í náminu sjálfu eða félagslegum samskiptum í skólanum. Þá skiptir 
miklu máli að nemendur fái tækifæri til að spreyta sig á því sem þeir eru góðir í og/eða hafa mikinn 
áhuga á (Cooper, 2014).   

Sýnt hefur verið fram á að kennarar sem reyna að mynda persónuleg tengsl við nemendur sína 
auka til muna áhuga þeirra á náminu sem og tilfinningalega vellíðan utan hans (Roeser o.fl., 2000). 
Þar með er þó ekki sagt að hvert einasta augnablik í samskiptum kennara við nemendur þurfi að 
vera barmafullt af djúphyggni og andlegum vexti. Styrk tengsl á þessu sviði einkennast miklu 
fremur af „litlum sigrum“ endrum og sinnum yfir lengri tíma (Rhodes o.fl., 2006). Jafnvel 
hversdagsleg samskipti, eins og að spyrja unglingana álits á viðfangsefninu eða tala um daginn og 
veginn, geta skipt máli. Unglingar eru nokkuð naskir á hvort kennurunum líki við þá og eru 
sérstaklega þakklátir fyrir það ef þeir finna fyrir raunverulegum tengslum og að kennararnir hugsi 
um þá sem einstaklinga en ekki bara nemendur í bekk. Allir þessir þættir hjálpa unglingunum að 
sjá kennarana sem styðjandi, leiðandi og trausta (Allen o.fl., 2013). Í rannsókn Park og Peterson, 
(2006) kom í ljós að unglingar kunna best að meta kennara sem sýna leiðtogahæfni, sanngirni, 
sjálfstjórn, varfærni og fyrirgefningu. Hins vegar kemur nokkuð á óvart að eiginleikar eins og 
mannúð, ástúð, vinsemd og félagsgreind virðast ekki skipta máli. 

Á grundvelli alls þess sem komið hefur fram hér að framan, er ljóst að skapa verður betri tækifæri 
fyrir kennara að eiga einstaklingsmiðaðri samskipti við unglinga. Þeir þurfa að hafa rými til þess 
að tengjast nemendum sínum í gegnum samskipti á jafningjagrunni, bæði um það sem tengist 
náminu en líka í hversdagslegu spjalli. Þannig geta þeir lært meira um afstöðu þeirra til námsins 
og lífsins almennt og komist að raun um bakgrunn þeirra, áhuga og markmið. Í venjulegu 
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skólastarfi er líklega ógjörningur að halda sama kennara í sama bekk yfir margra ára tímabil, en 
tíð kennaraskipti grafa auðvitað undan tengslunum. Hugsanlega mætti hins vegar byggja brýr á 
milli aldursstiga innan skólans, þannig að kennarar á eldri stigum fengju tækifæri til að kynnast 
yngri nemendum áður en þeir tækju við þeim inn í bekk. Á sama hátt mætti búa til tækifæri fyrir 
kennara á yngri stigum til að viðhalda tengslunum eftir að þeir hafa skilað nemendum af sér upp 
í efri deildir. Menntun kennara verður að miða að yfirgripsmiklum skilningi á sálfræðilegum 
þroska unglinga. Kennarar sem búa yfir slíkri þekkingu eru færari um að setja hana í samhengi við 
skólaumhverfið og skapa tækifæri til betra náms. Bæði kennsla og nám eiga mikið undir því 
andrúmslofti sem ríkir á milli nemenda og kennara. Það er því alveg jafn mikilvægt fyrir 
stjórnendur að þróa sterk tengsl á milli nemenda og kennara eins og það er að sýna fram á árangur 
á prófum (Allen o.fl., 2011; Hargreaves, 2000; Yu o.fl., 2018). Í raun má halda því fram að allt sem 
dregur úr því fyrrnefnda eigi á endanum eftir að skaða það síðarnefnda. 

 

5.4 Efling vinatengsla 

Þau gögn sem kynnt hafa verið í þessari skýrslu benda ótvírætt til mikilvægis vinatengsla fyrir 
vellíðan unglinga, þótt þau hafi yfirleitt ekki vegið jafn þungt og tengslin við foreldra eða skóla. 
Sterkustu áhrif vinatengsla mátti sjá þegar kom að einelti, en það að eiga góð tengsl við vini dró 
mjög bæði úr líkum þess að verða fyrir og að leggja aðra í einelti. Það er því mikilvægt að stigin 
séu skref til þess að efla jákvæð félagstengsl og vináttufærni barna og ungmenna. Í skólum og 
hvers konar æskulýðs- og íþróttastarfi gefast margvísleg tækifæri til að þroska vináttu og tengsl á 
milli barna. Mikilvægt er að vinna á markvissan hátt að því að efla félags- og tilfinningafærni barna 
og ungmenna í skólum með gagnreyndum aðferðum og að nemendum gefist næg tækifæri til 
samvinnu og samræðna. Góð samskipti og vináttufærni þarf að æfa rétt eins og aðra færni.  

Sveitarfélög þurfa að gæta þess að bjóða upp á rými og tíma fyrir börn og unglinga til þess að 
kynnast og eiga í samskiptum á fjölbreyttum vettvangi. Vert er að hafa í huga að þrátt fyrir að 
íþróttastarf höfði til meirihluta barna á Íslandi, þá hentar það ekki öllum og mikilvægt er að sem 
flest ungmenni geti fundið sér uppbyggileg áhugamál og tómstundir í nærumhverfi án tillits til 
efnahags. Til þess að styðja við jákvæð félagstengsl á milli ungmenna þarf að skapa umhverfi sem 
er öruggt, uppbyggilegt og að einhverju leyti undir umsjón fullorðinna (Inchley o.fl., 2016).  

Unglingar nota gjarnan netið til samskipta og því er mikilvægt að kenna þeim hvernig það er gert 
á heilbrigðan og ábyrgan hátt. Þannig má vinna gegn netvandamálum sem tengjast til dæmis 
ofnotkun og neteinelti. Einnig þarf stöðugt að minna unglinga á neikvæðar afleiðingar sem óábyrg 
netnotkun getur haft í för með sér. Þeir þurfa að vita að það sem við setjum á netið verður þar um 
ókomna tíð. Sömuleiðis er gott að efla gagnrýna hugsun á meðal ungmenna gagnvart þeim 
skilaboðum sem finnast í netheimum. Upplýsingar sem ganga manna á milli á samfélagsmiðlum 
eru ekki alltaf í takti við raunveruleikann og sú mynd sem fólk býr til af eigin lífi er yfirleitt mjög 
einfölduð og fínpússuð (Inchley o.fl., 2016). Mikilvægt er að kenna börnum og unglingum að varast 
að bera saman sína innri líðan við yfirborðið í lífi annarra. Ekki er síður mikilvægt að fullorðna 
fólkið í lífum ungmenna ― foreldrar, kennarar, þjálfarar og aðrar fyrirmyndir ― gangi á undan með 
góðu fordæmi hvað umgengni við samfélagsmiðla varðar. 
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