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Útdráttur 
Skoðaðar verða niðurstöður spurningalistakönnunar fyrir ungmenni í 9. og 10. bekk árið 

1997 og 2006. Svarhlutfallið var 91% árið 1997 en 80,1% árið 2006. Notast var við 1157 

manna úrtak úr listanum árið 1997, en alls svöruðu 3872 B listanum sem notast var við i 

þessari könnun. En árið 1997 var A og B listi, en alls svöruðu 7785 nemendur báðum listum. 

Fyrir árið 2006 þá var aðeins einn listi og honum svöruðu 7430 nemendur. Notast var við 

1000 manna úrtak árið 2006, en mun á svarhlutfalli má rekja til þess að sumir skólar úti á 

landi vildu ekki taka þátt. 

Ofbeldi og afbrot hér á landi hafa áður verið skoðuð, en þessi rannsókn gengur út á að sjá 

hvort samband sé á milli þessarar frávikshegðunar og notkunar miðla ásamt öðrumfélagslegra 

þáttum. Einstaka sinnum kemur fram í fjölmiðlum að t.d. hryðjuverkamaður hafi horft mikið á 

ofbeldisfullar kvikmyndir eða spilað ofbeldisfulla tölvuleiki. Leitast er eftir að sjá hvort 

notkun miðla hefur svo sterk áhrif á hegðunina eða hvort aðrir félagslegir þættir hafa þessi 

áhrif. 

Marktækar niðurstöður sýna að notkun miðla árið 1997 hafi haft áhrif á ofbeldishegðun 

ungmenna. Því meiri notkun, því meiri líkur á að einstaklingur hafi beitt ofbeldi s.l. 12 

mánuði. Ekki fundust marktækar niðurstöður þegar athuguð voru áhrif af notkun miðla á 

ofbeldishegðun árið 2006 né áhrif af notkun miðla á afbrotahegðun árið 1997 og 2006. Aðrir 

félagslegir þættir voru hinsvegar marktækir og hafa meiri áhrif á hvort að einstaklingur hafi 

beitt ofbeldi eða framið afbrot s.l. 12 mánuði. 
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Þakkarorð 
Ég vil þakka fjölskyldu minni og vinum sem hafa hjálpað mér og stutt við bakið á mér, ekki 

aðeins við gerð þessarar ritgerðar heldur í gegnum alla mína skólagöngu. Ég vil þakka 

leiðbeinanda mínum Þorbirni Broddasyni bæði fyrir þau ár sem hann hefur kennt mér og fyrir 

þá aðstoð sem hefur verið mér ómetanleg þegar kom að þessari ritgerð. Án hans og hans 

umburðalyndis gagnvart mér hefði þetta aldrei klárast. Ég vil sérstaklega þakka foreldrum 

mínum fyrir að vera alltaf tilbúin í að bjóða fram sína aðstoð, og standa með mér sama hvað 

sem á bjátar. Ég vil þakka Norm, nemendafélagi félagsfræðinema fyrir að taka mér með 

opnum örmum og öllu því fólki sem ég hef kynnst í starfinu þar. Ég vil þakka Vöku og 

Vökuliðum sem ég hef fengið þann heiður á að kynnast á minni skólagöngu hér og hafa þau 

svo sannarlega mótað líf mitt undanfarin ár hér við Háskólann. Ég vil þakka Stúdentaráði og 

Stúdentaráðsliðum fyrir þá aðstoð sem þeir hafa veitt mér í gegnum árin. Ég vil einnig þakka 

samstarfsmönnum mínum og yfirmanni Helmut Grimm fyrir þann skilning sem hann hefur 

sýnt mér þegar kemur að því að sinna bæði skóla og vinnu. Þetta nám hefur stuðlað að góðum 

grunni til frekari menntunar á sviði félagsvísinda og mun þekking sem hefur myndast út frá 

því námi og þessari rannsókn vekja ánægjulegar minningar þegar horft verður til baka. 
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1 Inngangur 

Í þessari rannsókn verða ýmsir félagslegir þættir skoðaðir og hvernig þeir hafa áhrif á 

ofbeldis- og afbrotahegðun ungmenna í 9. og 10. bekk. Í nútímasamfélagi er gríðarlegur 

vöxtur í notkun hinna ýmsu miðla, svo sem tölva, sjónvarps, vídeós, dvd, veraldarvefsins, 

farsíma og spjaldtölva. Gríðarlegt magn af efni er aðgengilegt í gegnum veraldarvefinn og 

margt af því óæskilegt, bæði ofbeldisfullt og/eða klámfengið. Notast var við úrtak úr 

spurningalistum sem dreift var til flestra skóla á landinu árið 1997 og 2006, en þeir 

einstaklingar sem tóku þátt í rannsókninni voru þeir sem mættir voru í skólann þann dag og 

voru í 9. eða 10. bekk. 

Þær spurningar sem leitað verður svara við í þessari rannsókn koma að því hvort að notkun 

miðla hafi áhrif á ofbeldis- og afbrotahegðun ungmenna. Spurningarnar eru: 

• Eru meiri líkur á því að einstaklingur beiti ofbeldi eða fremji afbrot ef hann notast 

mikið við miðla? 

• Hafa aðrar félagslegar bakgrunnsbreytur svo sem aldur, kyn, sambúðarstaða foreldra, 

menntun foreldra eða tíðni drykkju meira um að segja hvort einstaklingur beiti ofbeldi 

eða fremji afbrot? 

• Hvernig hefur notkun miðla breyst frá árinu 1997-2006? Ef notkunin hefur aukist, 

hvaða áhrif hefur það haft á ofbeldis og afbrotahegðun? 

• Hvernig hafa aðrir félagslegir bakgrunnsþættir breyst milli áranna 1997 og 2006? Ef 

þeir hafa breyst, hversu mikil áhrif hafa þeir haft á ofbeldis- og afbrotahegðun 

ungmenna? 
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2 Greinar og rannsóknir um áhrif miðlanotkunar  

Aron Kipnis (1994) talar í grein sinni um karla, kvikmyndir og skrímsli. Hann leggur mikla 

áherslu á karlmennskuna og hvernig þá sérstaklega bandarískar kvikmyndir endurspegla þá 

sýn sem samfélagið hefur, á það hvernig karlmaður eigi að hegða sér. Eitt stærsta þema 

síðustu alda í sögusmíðum hefur verið hetjan að bjarga prinsessu úr klóm drekans. Þessi 

hlutverk þ.e.a.s hetjan, prinsessan og drekinn eru enn til staðar í samfélaginu í dag. Samt sem 

áður hafa þessi kynhlutverk verið að breytast undanfarið þar sem margar konur neita hlutverki 

sínu sem hjálparlaus fórnarlömb. Sögulega séð hafa menn fundið til bróðurkenndar með 

öðrum mönnum sem hugsa um sig sem hetjuna. Karlmenn eru mótaðir allt frá barnæsku. Af 

foreldrum, í skóla, í íþróttum og ýtt undir frumkvæði í starfi. Þeir eru mótaðir í form 

hetjunnar. Í sögum Grikkja af Herkúlesi var kallaður friðarfursti, sonur réttlætisins og ljós 

heimsins rétt eins og Jesús. Báðir slógust þeir við drottnara undirheima, risu upp frá dauðum 

og voru verðlaunaðir með ódauðleika. Þessar sögur hafa haft áhrif á hvernig við sjáum fyrir 

okkur vestræna karlmennsku þar sem karlmaðurinn á að passa inn í formið á 

bjargvættinum/riddaranum/hetjunni. 

Nú til dags er þetta form ódauðlegu hetjunnar mjög áberandi í kvikmyndum Hollywood. 

Það skiptir varla máli hvaða mynd er tekin, Rambo, Rocky, Terminator eða ofur kung fu 

lögga. Alveg eins og Herkúles þá sigrar karlkyns hetjan mótherja sinn sem að öllum líkindum 

sýnist vera ódrepandi. Hetjan tekst á við og sigrar fjöldann allan af illum, vel vopnuðum 

óvinum. Enginn ótti sést á andliti hetjunnar og veit hún alltaf hvað á til bragðs að taka. Hetjan 

verður fyrir miklum líkamlegum áverkum, langt yfir þolmörkum venjulegra manna, en samt 

sem áður kvartar hann aldrei útaf sárum, þreytu né aðstæðum sínum. Í flestum tilfellum 

bjargar hann konu úr nauð, annaðhvort er það aðalmarkmið hans eða á leið hans til annars 

markmiðs.  

En hvað er að því að vera hetja? Í sjálfu sér ekkert, einstaka sinnum. Öll þurfum við á 

einhverjum tíma í lífi okkar að takast á við mótlæti hvort sem það er til þess að ala upp barn, 

stofna fyrirtæki eða takast á við sjúkdóm. Vandamálið er samt sem áður að sumum mönnum 

þykir þeir þurfa að vera hetjur á öllum stundum. Fórn Krists inniheldur þá hugmynd að ekki 

sé hægt að vera betri en sá sem að fórnar lífi sínu fyrir aðra. Þessi sýn hefur leitt óteljandi 

kynslóðir í stríð. Kipnis tekur einnig fram að karlmenn af hans kynslóð hafi verið kallaðir 

heiglar fyrir að vilja binda enda á stríð með því að leggja niður vopn í stað þess að berjast 

fyrir friði. Riddarinn þarfnast brynju til að berjast en hann gleymir hvernig á að taka hana af 
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sér, hann festist í sínum eigin styrk og getur ekki gert að þeim sárum sem liggja undir 

brynjunni. Hann segir að við, líkt og hetjurnar á skjánum, getum ekki tengst öðrum þar sem 

við hugsum sem svo líkt og Bruce Willis í Die Hard að við og aðeins við getum leyst úr 

vandanum. Hetjur geta ekki beðið um hjálp þegar þær þurfa á henni að halda, þær eru 

þjálfaðar í þeirri hugsun að þær þurfi engan nema sig sjálfar. 

Í flestum sögum þarf hetjan að sigra skrímslið til þess að ná að bjarga kvenkyns 

fórnarlambinu. Sigur er samt sem áður ekki lausnin þar sem eins og svo margar 

hryllingsmyndir segja okkur þá er skrímslið oftast ekki sigrað heldur rís það aftur upp eða 

kemur í framhaldinu í einhverju formi. Kaldhæðnin er samt sú að fyrir nær ódrepanlega hetju 

til að drepa nær ódrepanlegt skrímsli þarf hetjan oftast að grípa til þeirra ráða að beita meira 

ofbeldi en skrímslið.  

Margir spyrja sig afhverju Bandaríkjamenn í dag séu svona ofbeldisfullir, eru þeir harðir 

eða er það kannski bara sjálfsmyndin? Ein hugsanleg ástæða er, að hver kynslóð 

Bandaríkjamanna, hvort sem þeir hafa farið í bardaga eður ei, hafa verið æfðir fyrir stríð. 

Bíómyndirnar með hetjunum okkar endurspegla í raun bara karlmenn að vera hermenn. Það er 

byrjað að herða stráka strax eftir fæðingu. Drengir fá minni ástúð frá mæðrum sínum en 

stúlkur, þeir eru minna snertir, minna talað við þá, þeir gráta meira og eru líklegri til að snúa í 

átt að umheiminum þegar haldið er á þeim. Stúlkubörn fá fyrr jákvæð viðbrögð þegar þær 

gráta eða kvarta yfir minniháttar meiðslum. Strákum er almennt meira ýtt út að vera 

sjálfstæðir og neita sársauka, sem getur jafnvel leitt til einangrunar. Þeim er kennt að slíta sig 

frá tilfinningum sínum. Flestum er sagt að ,,hætta að væla... stórir strákar gráta ekki... hvað, 

þetta er bara skráma". Í leikjum sem þeir stunda frá ungum aldri eiga þeir ekki að sýna 

veikleika né sársauka, ekki kippast við ef einhver bregður þeim, ekki hlaupa frá slagsmálum 

og ekki sýna hræðslumerki frammi fyrir hættulegum kringumstæðum. Í íþróttum eins og 

amerískum fótbolta  er ætlast til að þeir misþyrmi líkömum sínum á hetjulegan hátt til að 

vinna hugi kvenna og fá viðurkenningu eldri karlmanna. Þó svo að karlmenn séu 70% 

fórnarlamba í líkamsárásum, 80% fórnarlamba morðingja, 85% heimilislausra, 90% 

alnæmissjúkra, 93% þeirra sem deyja á vinnustað, 95% af föngum og 99% af fyrrverandi 

hermönnum þá er mikið meira fjallað um t.d. líkamsárásir í garð kvenna, bæði í rannsóknum í 

félagsfræði og sálfræði. Í kvikmyndum eru um 90% þeirra sem deyja karlmenn, samt sem 

áður eru áhyggjur almennings mun meiri þegar að kemur að kvenkyns fórnarlambi. Okkur 

finnst óþægilegt að hugsa um karlkyns fórnarlömb því þau brjóta þær hugsanir sem við höfum 

um karlmenn sem hetjur. 
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Könnun á því hversu mikið börn og unglingar sjá ofbeldismyndir, þar sem 50 myndir voru 

valdar út frá ýmsum flokkum, sýndi að 28% af unglingum á aldrinum 10-14 ára höfðu að 

meðaltali séð mjög ofbeldisfullar kvikmyndir. Kvikmyndin Scream var vinsælasta myndin á 

þessum tíma en tveir þriðju nemenda höfðu séð þá kvikmynd (Ahrens, M.B., Beach, M.L, 

Dalton, M.A., Heatherton, T.F., Sargent, J.D. og Tickle, L.J. 2000).  

En eru það aðeins sálfræðilegir og félagsfræðilegir þættir sem hafa áhrif á börn sem sjá 

ofbeldisfullar kvikmyndir? Ein grein fjallar um geðræna kvilla sem gæti haft áhrif á hvernig 

börn skynja ofbeldisfullar kvikmyndir. Hjá börnum með algengasta og oft ógreindan 

geðsjúkdóm ,,Disruptive Behavior Disorders" breytist hjartsláttur og önnur geðræn viðbrögð 

eiga sér stað þegar þau sjá ofbeldi í fjölmiðlum. Börn sem eru ekki með þennan geðsjúkdóm 

sýna ekki þessi viðbrögð. Viðbrögðin, eða skortur á þeim, gæti lýst viðbrögðum barna við 

ofbeldi í fjölmiðlum betur en aðeins hegðun þeirra. Leggja höfundar greinarinnar til að þessi 

geðrænu viðbrögð sem ofbeldisfullt sjónvarpsefni getur kallað fram í börnum verði rannsakað 

ítarlega (Bergen, L. og Grimes, O. 2004). 

Í grein einni voru þau kvikmyndaþemu sem græddu hvað mest árið 1994 tekin fyrir. Þau 

voru grín, drama og hasar. Búinn var til kvarði til þess að sýna fram á ofbeldi í kvikmyndum. 

Þau voru hversu vísvitandi ofbeldið er, hver tíðni þess er, hversu alvarlegt það er, hversu 

sýnilegt það er og hversu alvarlegt (hversu mikinn skaða hlýtur fórnarlambið). Þrátt fyrir að 

þeir sem að hefja ofbeldið í amerískum kvikmyndum noti í nær helmingi tilvika ofbeldi sem 

væri lífshættulegt í raunveruleikanum (banvænt ofbeldi), þá hlýtur fórnarlambið aðeins áverka 

í einu af hverjum tíu skiptum. Það er algengt að áhrif ofbeldisins séu aðeins notuð til þess að 

lýsa aðstæðum atriðisins og til að segja söguna, þó svo að klárlega sé um að ræða vísvitandi 

alvarlegt ofbeldi. Hollywood líkaminn er í raun óraunhæfur og aðeins til segja sögu.  

Einnig er skipt niður alvarleika ofbeldis í kvikmyndum. Lítið ofbeldi (ýtingar, slegið með 

opnum lófa, haldið aftur einhverjum, klípingar og eltingarleikir án vopna), Vægt ofbeldi (kýlt 

með lokuðum hnefa eða vopni, án þess að beita banvænu ofbeldi) og banvænt ofbeldi (ofbeldi 

sem leiðir eða gæti leitt til dauða). Í öllum flokkunum (hasar, grín, drama og öðrum) var 

banvænt ofbeldi langalgengast eða 44,1% af heildinni. Í hasarflokknum var 48,2% af öllu 

ofbeldi banvænt, 32,6% í grínflokknum og 45,3% í dramaflokknum. Í öllum flokkunum er 

lítið gert úr þessu banvæna ofbeldi. Í hasarflokknum sést ekki neinn skaði á fórnarlambinu í 

90% tilvika, svipað má segja um dramaflokkinn (86%) og grínflokkinn (85%) (Browne, N., 

Cook, B., Fisher, K., Kraus, J., McArthur, D., Peek-Asa, C. og Webb, T. 2002). 
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Phillip M. Tell og Margaret Hanratty Thomas (1974) gerðu rannsókn á áhrifum 

ofbeldiskvikmynda á 96 grunnnemum við háskóla. Hún var sett upp á þann hátt að 

þátttakendum var skipt upp í þrjá hópa. Einn þriðji þeirra sá ofbeldisfulla kvikmynd og var 

þeim sagt að myndin endurspeglaði raunverulega atburði, einum þriðja var sagt að myndin 

væri algjör tilbúningur en síðasti hópurinn sá enga mynd. Hverjum hópi var svo skipt í tvennt 

þar sem annar helmingurinn var reittur til reiði af einstaklingi sem sá um rannsóknina. Eftir 

kvikmyndina var þátttakendum í tilrauninni gert kleift að gefa einstaklingnum sem reitti 

annanhvorn hópinn til reiði stuð fyrir að svara röngum spurningum í prófi. Niðurstöðurnar 

voru þær að þeir sem voru reittir til reiði og héldu að myndin væri byggð á sönnum atburðum 

gáfu mesta stuðið.  

Thomas Riegler (2010) talar um hvernig Hollywood sér hryðjuverkamenn og hvort að 

hryðjuverkamenn endurspegli samfélagið. Hann tekur fyrir kvikmyndina Die Hard og segir að 

fjölmargar myndir fylgi sama söguþræði, einstaklingur sem sigrar hryðjuverkamennina þrátt 

fyrir ótrúlegt mótlæti. En áhugaverðast er að í breskum réttarhöldum yfir Al Qaeda liðsmanni 

árið 2006, þá er sýnd upptaka sem liðsmaðurinn átti þar sem kvikmyndin Die Hard with a 

Vengeance er í aðalhlutverki en eftir um 60 mínutur stoppar kvikmyndin og sýnir í stað fræg 

kennileiti í New York með sprengihljóðum í bakgrunninum. Riegler segir hryðjuverkamenn 

hafa notast við kvikmyndir til æfinga fyrir liðsmenn sína og jafnvel byggt hópinn upp líkt og í 

bíómynd. Þá er rökrétt að ætla að einstaklingar og hópar sem hafa í raun fullan ásetning í að 

fremja ofbeldisglæpi horfi frekar á ofbeldismyndir. Þá að orsakasambandið sé ekki að 

ofbeldismynd hafi áhrif á ofbeldishneigð, heldur að ofbeldishneigð hafi áhrif á áhorf 

ofbeldiskvikmynda.  

Gordon Dahl og Stefano DellaVigna (2008) spyrja í grein sinni hvort ofbeldi í 

kvikmyndum auki ofbeldishneigð. Þeir taka fyrst fram að niðurstöður sálfræðirannsókna sem 

gerðar hafa verið á rannsóknarstofum segi að ofbeldi í fjölmiðlum ýti undir skammtíma 

ofbeldishneigð. Þeir rannsökuðu hins vegar hvort að þetta ætti sér stað á vettvangi. Þeir tóku 

fyrir vinsælar kvikmyndir frá 1995 til 2004 og könnuðu áhrifin sem eiga sér stað samdægurs 

eftir áhorf. Þeir komust að þeirri niðurstöðu að hlutfall ofbeldisfullra glæpa minnki þegar 

stórir hópar fara í bíó á ofbeldisfulla kvikmynd. Áhrifin eru einkum þau að á milli klukkan 

18:00 og 24:00 eru um ein milljón manns að horfa á kvikmyndina svo að færri eru úti til að 

lenda í ofbeldisfullum aðstæðum. Einnig fundu þeir út að þetta minnkaði áfengisneyslu. Á 

þessum tíma minnkar ofbeldi um 1,1-1,3% en milli kl 24:00 og 6:00 þá minnkar ofbeldi 

ennfrekar. Telja þeir ástæðuna vera þá að einstaklingarnir hafi haldið sig frá þeim aðstæðum 
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sem gætu leitt til ofbeldisverka vegna þess að þeir voru í bíó. Á heildina litið segja þeir að 

ofbeldisfullar kvikmyndir minnki líkamsárásir um 1000 á meðal helgi í Bandaríkjunum, eða 

um 1,1% - 1,3%.  

Richard Rhodes (2000) gagnrýnir í grein í New York Times þá rannsakendur sem að halda 

því fram að skemmtanaiðnaðurinn hafi einhver áhrif á ofbeldishegðun. Hann heldur því fram 

að aldrei hafi komið fram orsakatengsl í neinum af þessum rannsóknum, stundum hafi þau 

komið fram en þversagnarkenndar niðurstöður hafi fylgt strax í kjölfarið eða jafnvel í sömu 

rannsókn. Hann tekur fyrir sagnfræðilega sjónarhornið og segir að eftir tilkomu sjónvarpsins 

hafi ofbeldi minnkað töluvert og líkamlegar refsingar barna sömuleiðis, en segir sjónvarpið 

ekki vera ástæðuna heldur beiting laga og gott aðgengi að lögreglu. Hann tekur dæmi um 

rannsókn sem skoðaði morðtíðni hjá hvítum einstaklingum í þremur löndum á milli 1945 til 

1974 og svo eignarhald sjónvarpstækja. Sjónvörp voru bönnuð í Suður Afríku til ársins 1975 

og hélst morðtíðnin sú sama, en í Bandaríkjunum og Kanada jókst hún. Niðurstöðurnar voru 

stórmerkilegar en samt tilgangslausar þar sem, eins og annar rannsakandi benti á, þá hélst 

morðtíðnin í Frakklandi, Þýskalandi, Ítalíu og Japan sú sama eða minnkaði á þessu tímabili. 

Hann bendir einnig á það að með aukinni notkun miðla s.s. internetsins og tölvuleikja hafi 

morðtíðnin í Bandaríkjunum snarlækkað á árunum fyrir aldamótin.  

Rhodes tekur einnig fyrir rannsóknir sem hafa verið gerðar á börnum, þar sem þeim er sýnt 

leikið ofbeldi (e. mock violence) sem leiðir svo í ljós að þau eru stundum æstari eftir 

sýninguna. Samt sem áður kemur stundum að samanburðarhópurinn sem átti að hafa séð 

sjónvarpsefni án ofbeldis reynist æstari en hópurinn sem sá ofbeldi og stundum er enginn 

munur á hópunum. Hann segir að eina rökrétta niðurstaðan sé sú að börn sem að horfa á 

sjónvarp verða æstari eftir áhorfið.  

Rannsókn ein var gerð fyrir utan kvikmyndahús til að kanna hvort að einstaklingar sem sáu 

ofbeldisfulla kvikmynd væru ólíklegri til að aðstoða manneskju sem hafði misst hækjurnar 

sínar og var í erfiðleikum með að ná þeim upp aftur. Kvikmyndahúsið var að sýna tvær 

bíómyndir, The Ruins (ofbeldisfull) og Nim's Island (ofbeldislaus). Rannsakandi var falinn og 

tók tímann með skeiðklukku hvað það tók langan tíma að hjálpa manneskjunni. Hann tók mið 

af kyni þeirra sem hjálpuðu og hversu margir mögulegir einstaklingar voru í grennd sem að 

gátu hjálpað. Einnig kastaði hann pening upp á hvort að manneskjan ætti að eiga í erfiðleikum 

fyrir eða eftir sýningu kvikmyndarinnar. Niðurstaða rannsakanda var sú að þeir sem höfðu séð 

ofbeldisfullu kvikmyndina voru 26% lengur að hjálpa en þeir sem sáu ofbeldislausu 

kvikmyndina (Anderson, C.A. og Bushman, B.J. 2009). 
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3 Tilgátur 

Í þessum kafla mun ég skýra hugtök og breytur sem munu koma fram í þessari rannsókn. Út 

frá þeim verða settar fram tilgátur um hverju má gera ráð fyrir þegar kemur að niðurstöðum. 

Þær spurningar sem valdar voru, eru ýmisleg félagsleg tengsl við foreldra og vini, ásamt 

því að skoða notkun miðla. Spurningarnar voru lagðar saman í mælingu fyrir bæði árið 1997 

og 2006. Þessi atriði voru skoðuð: 

1. Hversu miklum tíma einstaklingur eyðir í tölvunni, á internetinu, að horfa á sjónvarp, 

vídeó eða dvd. Ef einstaklingur eyðir miklum tíma í notkun miðla eru þá minni 

tækifæri til að fremja ofbeldi eða afbrot? Tilgátan sem sett verður fram er að því meiri 

tíma sem einstaklingur eyðir í notkun miðla, því minni líkur séu á því að hann beiti 

ofbeldi eða fremji afbrot.  

2. Hversu mikilvæg er samvera með fjölskyldunni? Skoðað verður hversu miklum tíma 

einstaklingur eyðir með fjölskyldu sinni, þá að horfa á sjónvarpið, spila á spil eða 

spjalla saman. Tilgátan sem sett verður fram er að því meiri tíma sem einstaklingur 

eyðir með fjölskyldunni, þeim minni líkur séu á því að hann beiti ofbeldi eða fremji 

afbrot.  

3. Samvera með vinum verður einnig skoðuð þar sem sömu spurninga er spurt eins og 

varðandi tímann sem einstaklingur eyðir með fjölskyldu sinni. Tilgátan sem sett 

verður fram er að því meiri tíma sem einstaklingurinn eyðir með vinum sínum, því 

líklegri sé hann til þess að fremja ofbeldi eða afbrot. Einstaklingurinn gæti haft fleiri 

tækifæri til afbrota og ofbeldis ef hann eyðir meiri tíma með vinum en fjölskyldu.  

4. Ef einstaklingur er undir miklu eftirliti og settar eru margar reglur varðandi hvenær 

hann eigi að koma heim eða hversu lengi hann má vera úti, er hann líklegri til þess að 

fremja ofbeldi og afbrot? Tilgátan sem sett verður fram er að reglulegt eftirlit foreldra 

minnki líkur á að einstaklingurinn beiti ofbeldi eða fremji afbrot. 

5. Hversu vel þekkja foreldrar ungmenna vini þeirra og foreldra? Hversu mikilvægt er 

tengslanetið í kringum ungmennið? Tilgátan sem sett verður fram er að því betra sem 

tengslanetið er í kringum einstaklinginn, því minni líkur séu á því að hann beiti ofbeldi 

eða fremji afbrot.  

Einnig verða skoðaðar ýmsar félagslegar bakgrunnsbreytur svo sem kyn, bekkur, menntun 

foreldra og sambúðarstaða foreldra. Drykkja ungmenna og bíóferðir eru einnig þættir sem 

geta haft áhrif á ofbeldis- og afbrotahegðun ungmenna svo ákveðið var að skoða áhrif þeirra. 

Þeir þættir sem skoðaðir eru: 
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1. Hversu mikil áhrif hefur drykkja ungmenna á ofbeldis- og afbrotahegðun þeirra. 

Skoðuð var spurningin hversu oft hefur þú orðið drukkin(n) á ævi þinni. Tilgátan sem 

sett var fram er sú að því oftar sem einstaklingur hefur orðið drukkinn þeim mun meiri 

líkur séu á því að hann hafi framið ofbeldi eða afbrot. 

2. Skoðað var hversu oft einstaklingur fer í bíó. Hafa bíóferðir áhrif á ofbeldis- eða 

afbrotahegðun ungmenna? Tilgátan sem sett verður fram er sú að einstaklingur sem fer 

oft í bíó sé síður líklegur til að fremja ofbeldi eða afbrot. Þar sem minni tækifæri til 

ofbeldis og afbrota eru ef einstaklingurinn er í kvikmyndahúsi. 

3. Vildi ég skoða hvort kynið væri líklegra til þess að fremja ofbeldi og afbrot. Tilgátan 

var sú að piltar séu líklegri en stúlkur til þess að fremja ofbeldi eða afbrot. 

4. Spurningalistakönnunin náði til einstaklinga í 9. og 10. bekk og skoðað verður hvor 

aldurshópurinn hafi framið meira ofbeldi og fleiri afbrot. Tilgátan hér er sú að eldri 

nemendur, þ.e.a.s. 10 bekkingar séu líklegri til þess að fremja ofbeldi og afbrot en 

einstaklingar í 9. bekk.  

5. Skoðað var hvort menntun foreldra hefði áhrif á ofbeldis- og afbrotahegðun 

ungmenna. Tilgátan sem sett verður fram er að því hærra menntastig sem móðir 

og/eða faðir hafi náð, því minni líkur séu á því að einstaklingurinn beiti ofbeldi og 

fremji afbrot.  

6. Spurt var um hverjir ættu heima á heimilinu. Vildi ég skoða hvort einstaklingar sem 

ekki búa með báðum foreldrum séu líklegri til þess að ofbeldis- og afbrotahegðunar. 

Tilgátan hér er sú að einstaklingar sem búa við annað fyrirkomulag en með báðum 

foreldrum, séu líklegri til þess að fremja ofbeldi og afbrot. 

4 Framkvæmd rannsóknar 

Gögnin sem stuðst er við í þessari rannsókn eru úr tveimur könnunum sem lagðar voru fyrir 

þá nemendur í 9. og 10. bekk um allt land árin 1997 og 2006. Spurningalistarnir voru lagðir 

fyrir þá nemendur sem mættir voru í skólann þann dag sem könnunin var gerð. 

Árið 1997 varu tveir spurningalistar lagðir fram, A og B listar. Hér verður aðeins stuðst við 

lista B þar sem hann kemur meira inn á ofbeldi og afbrot ásamt notkun miðla frekar en listi A, 

þar sem meira er spurt um vímuefnanotkun ungmenna og heilsu. Þessum tveimur 

spurningalistum var dreift til nemenda af handahófi en í þeim er spurt um tilfinningar í garð 

einstaklinga af öðru þjóðerni, hjúskaparstöðu foreldra, heimilisaðstæður, námsáhuga þeirra, 

líðan þeirra, þátttöku í félagsstörfum o.s.fr. Aðstoðarfólk sá um að leggja fyrir 



14 

spurningalistann á Akureyri og á höfuðborgarsvæðinu en út á landi sáu kennarar um fyrirlögn. 

Rík áhersla var lögð á að gæta ítrustu nafnleyndar. Samtals svöruðu 7785 nemendur listanum, 

þar af voru 3872 sem svörðu B listanum sem notaður er. Svarhlutfallið var 91%. Í þessari 

rannsókn var notast við 1157 manna úrtak úr þessu gagnasafni. 

Vorið 2006 var lögð könnunin Ungt fólk fyrir nemendur í 9. og 10. bekk í öllum 

grunnskólum landsins, 90% nemenda svöruðu könnunni. Spurningalistanum var dreift til 

þeirra nemenda sem mættir vöru í skólann daginn sem könnunin fór fram. Nemendur höfðu 

tvær kennslustundir í skólanum til þess að svara spurningunum. Nemendur fengu engin önnur 

fyrirmæli en að svara spurningalistanum eftir bestu getu. Að því loknu settu þeir könnunina í 

nafnlaust umslag. Alls fengust 7430 gild svör frá nemendum en reyndist heildarsvarhlutfallið 

vera 80,1%. Mun færri skólar tóku þátt þetta árið og útskýrir það mun á svarhlutfalli milli ára. 

Notast var við 1000 manna úrtak úr þessu gagnasafni til að vinna með í þessari rannsókn.  

5 Aðferð 

Til þess að sýna fram á tengsl milli notkunar miðla, ofbeldis- og afbrotahegðunar voru 

spurningar lagðar saman til að fá eina mælingu fyrir hvern flokk. Til þess að mæla 

ofbeldishegðun síðustu 12 mánuði voru lagðar saman fimm spurningar í eina mælingu. Þær 

spurningar voru hvort viðkomandi hafði: 

• Kýlt einhvern 

• Hrint einhverjum 

• Sparkað í einhvern 

• Slegið einhvern  

• Hvort viðkomandi hafði tekið einhvern hálstaki 

Svarmöguleikarnir í þessum spurningum voru aldrei, 1 sinni, 2-5 sinnum, 6-9 sinnum, 10-13 

sinnum, 14-17 sinnum og 18 sinnum eða oftar. Sömu spurningarnar voru notaðar bæði fyrir 

árið 1997 og 2006. Breytan ofbeldishegðun er því mæld með kvarða á bilinu einn til sjö þar 

sem einn stendur fyrir þá sem stunda aldrei ofbeldishegðun en sjö fyrir þá sem stunda mikla 

ofbeldishegðun. 

Á mynd 1 má sjá dreifingu breytunnar ofbeldishegðun, breytan er mjög jákvætt skekkt. Nær 

allir stunda enga ofbeldishegðun og það eru mjög fáir sem stunda mikla ofbeldishegðun.  
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*Mynd 1 - Ofbeldi síðustu 12 mánuði 1997 og 2006 í prósentum 

Til þess að mæla afbrotahegðun síðustu 12 mánuði voru fimm spurningar lagðar saman í 

eina mælingu, þær spurningar voru hvort viðkomandi hafði: 

• Stolið einhverju sem var minna virði en 5000 kr 

• Stolið einhverju sem var meira virði en 5000 kr 

• Beitt ofbeldi til að ræna 

• Brotist inn í byggingar eða bíla til að stela einhverju 

• Skemmt eða eyðilagt hluti sem ekki tilheyrðu þér 

• Hvort viðkomandi hafi beitt annarskonar ofbeldi 

Svarmöguleikarnir á þessum spurningum voru aldrei, 1 sinni, 2-5 sinnum, 6-9 sinnum, 10-

13 sinnum, 14-17 sinnum og 18 sinnum eða oftar. Sömu spurningar voru notaðar bæði í 

rannsókninni árið 1997 og 2006. Breytan afbrotahegðun er því mæld með kvarða á bilinu einn 

til sjö, þar sem einn stendur fyrir þá sem hafa aldrei brotið af sér en sjö fyrir þá sem brjóta oft 

af sér. 

Á mynd 2 má sjá dreifingu breytunnar afbrot síðustu 12 mánuða bæði fyrir árið 1997 og 

fyrir árið 2006. Breytan er mjög jákvætt skekkt. Margir stunda enga afbrotahegðun en mjög 

fáir stunda mikla afbrotahegðun.  
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*Afbrot síðustu 12 mánuði 

Til þess að mæla notkun miðla árið 1997 var ákveðið að leggja saman fimm spurningar í 

eina mælingu, þær spurningar voru hversu margar klukkustundir viðkomandi notaði 

eftirfarandi á viku: 

• Að nota internetið (t.d. veraldarvefinn eða spjallrásir) 

• Spila tölvuleiki 

• Aðra tölvunotkun 

• Að horfa á sjónvarp 

• Að horfa á vídeó 

Ekki var ákveðið að nota spurninguna hversu oft viðkomandi hlustaði á tónlist þar sem 

aðeins er verið að skoða sjónræna miðla. Svarmöguleikarnir árið 1997 voru enga, um hálftíma 

til klukkutíma, 2-3 tíma, 4-5 tíma, 6-9 tíma, 10-15 tíma og 16 tíma eða fleiri. Breytan notkun 

miðla fyrir árið 1997 er því mæld með kvarða á bilinu einn til sjö, þar sem einn stendur fyrir 

enga notkun miðla en sjö stendur fyrir mikla notkun miðla. Árið 2006 var breytt 

fyrirkomulaginu á spurningunum en þá voru fjórar spurningar lagðar saman í eina mælingu. 

Þær spurningar voru hversu miklum tíma viðkomandi eyddi í eftirfarandi að jafnaði á hverjum 

degi: 
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• Að horfa á sjónvarp/vídeó/DVD 

• Spila tölvuleiki 

• Vera á netinu(Veraldarvef eða spjallrásum) 

• Nota tölvur í annað en vera á netinu eða spila tölvuleiki 

Ekki var notast við spurningarnar hversu miklum tíma viðkomandi eyddi í að blogga eða 

lana, þar sem þær spurningar voru ekki í spurningalistanum frá 1997. 

Svarmöguleikarnir árið 2006 voru nær engum tíma, 1/2-1 klst., um 1 klst., um 2 klst., um 3 

klst., um 4 klst., um 5 klst. og 6 klst.eða fleiri. Breytan notkun miðla árið 2006 er því mæld 

með kvarða á bilinu einn til átta, þar sem einn stendur fyrir nær engin notkun en átta fyrir 

mjög mikla notkun. 

Á mynd 3 má sjá að breyturnar eru báðar báðar jákvætt skekktar. Flestir nota miðla lítið en 

fáir nota miðla mikið. Breytinguna á milli ára má e.t.v. skýra með breytingunni á kvarðanum 

milli ára, þar sem árið 1997 var breytan mæld á kvarðanum einn til sjö en árið 2006 var hún 

mæld á kvarðanum einn til átta.  

 

*Mynd 3 - notkun miðla 1997 á viku og 2006 á dag í prósentum 

Hér sjáum við aðferðafræðilega gildru, sem felst í því að spyrja um daga í annað skiptið en 

viku í hitt skiptið. 
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Einnig var ákveðið að skoða áhrif samveru með fjölskyldu, samveru með vinum, eftirlits 

foreldra og tengslanets á ofbeldis- og afbrotahegðun. Því var einnig stjórnað fyrir þessum 

breytum. 

Vildi ég kanna hvernig aðrir þættir en notkun miðla höfðu áhrif á ofbeldis- og 

afbrotahegðun. Til þess að mæla hversu mikil samvera viðkomandi með fjölskyldu sinni er 

árið 1997 var notuð spurningin Hversu oft gerir þú eftirfarandi með fjölskyldunni: 

• Horfi á sjónvarp eða vídeó 

• Stunda íþróttir eða útivist 

• Sæki sýningar eða aðra viðburði (t.d. bíó, leikhús, götuskemmtanir) 

• Fer í heimsókn til ættingja eða vina 

• Spila (t.d. á spil eða teningaspil) 

• Tala saman 

Svarmöguleikarnir voru aldrei, sjaldan, stundum og oft. Breytan fyrir samveru með 

fjölskyldu árið 1997 er því mæld með kvarða á bilinu einn til fjórir þar sem einn stendur fyrir 

viðkomandi eyði aldrei tíma með fjölskyldunni en fjórir fyrir að eyða mjög miklum tíma með 

fjölskyldunni. 

Árið 2006 var notuð spurningin hversu oft gerir þú eftirfarandi með fjölskyldunni: 

• Horfi á sjónvarp 

• Horfi á vídeó/DVD 

• Fer í bíó eða leikhús 

• Stunda íþróttir eða útivist 

• Spila tölvuleiki 

• Tala saman 

• Fer í ferðalög. 

Svarmöguleikarnir voru nær aldrei, sjaldan, stundum og oft. Breytan fyrir samveru með 

fjölskyldu árið 2006 er því mæld með kvarðanum einn til fjórir þar sem einn stendur fyrir að 

eyða nær engum tíma með fjölskyldunni og fjórir að eyða mjög miklum tíma með 

fjölskyldunni.  

Á mynd 4 má sjá dreifingu breytunnar samvera með fjölskyldu, breytan er normaldreifð 

þar sem flestir eyða sjaldan eða stundum tíma með fjölskyldu sinni en fáir sem eyða litlum 

eða mjög miklum tíma með fjölskyldunni.  
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*Mynd 4 - Samvera með fjölskyldu 1997 og 2006 í prósentum 

Til þess að mæla samveru með vinum árið 1997 var, líkt og með spurninguna um samveru 

með fjölskyldu, spurt um hversu oft viðkomandi gerði eftirfarandi með vinum sínum:  

• Horfi á sjónvarp eða vídeó, 

• Stunda íþróttir eða útivist 

• Sæki sýningar eða aðra viðburði (t.d. bíó, leikhús, götuskemmtanir) 

• Fer í heimsókn til ættingja eða vina 

• Spila (t.d. á spil eða teningaspil) 

• Tala saman. 

Svarmöguleikarnir voru aldrei, sjaldan, stundum og oft. 

Breytan fyrir samveru með vinum fyrir 1997 og fyrir 2006 er því uppbygð með sama hætti 

og breytan samvera með fjölskyldu. 

Á mynd 5 má sjá dreifingu breytunnar samvera með vinum bæði fyrir 1997 og 2006. 

Breytan er aðeins neikvætt skekkt en er hún meira neikvætt skekkt árið 2006 en 1997. Sem 

þýðir að flestir eyða tiltölulega miklum tíma með vinum sínum en samvera með vinum eykst 

milli 1997 og 2006.  
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*Mynd 5 - Samvera með vinum árin 1997 og 2006 í prósentum 

Til þess að mæla eftirlit foreldra voru fimm eftirfarandi spurningar lagðar saman í 

mælingu:  

• Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvað ég má gera heima,  

• Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvað ég má gera utan heimilis,  

• Foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvenær ég á að vera komin(n) heim á 

kvöldin,  

• Foreldrar mínir fylgjast með hverjum ég er á kvöldin og foreldrar mínir fylgjast 

með því hvar ég er á kvöldin.  

 

Spurningarnar voru eins bæði árið 1997 og 2006. Svarmöguleikarnir voru á mjög vel við 

um mig, á frekar vel við um mig, á frekar illa við um mig og á mjög illa við um mig. 

Breytan eftirlit foreldra er því mæld með kvarðanum einn til fjórir þar sem einn táknar að 

foreldrar hafi mjög mikið eftirlit með börnum sínum en fjórir tákna mjög lítið eftirlit foreldra 

með börnum sínum. 

Á mynd 6 má sjá dreifingu breytunnar eftirlit foreldra. Breytan er normaldreifð en aðeins 

jákvætt skekkt þar sem fleiri eru undir frekar miklu eftirliti en færri eru undir litlu eftirliti. 

Árið 1997 má sjá að aðeins minna eftirlit var til staðar en 2006. 
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*Mynd 6 - Eftirlit foreldra 1997 og 2006 í prósentum 

Til þess að mæla tengslanet var tveim eftirfarandi spurningum slegið saman í mælingu: 

• Foreldrar mínir þekkja vini/vinkonur mína(r) 

• Foreldrar mínir þekkja foreldra vina/vinkvenna minna. 

Spurningarnar voru eins árin 1997 og 2006. Svarmöguleikarnir voru á mjög vel við um 

mig, á frekar vel við um mig, á frekar illa við um mig og á mjög illa við um mig. 

Breytan tengslanet er í því mæld með kvarðanum einn til fjórir þar sem einn stendur fyrir 

mikið tengslanet sé á milli foreldra viðkomandi, foreldra vina/vinkvenna og vina/vinkvenna. 

En fjórir þar sem mjög lítið tengslanet sé til staðar. 

Á mynd 7 má sjá dreifingu breytunnar tengslanet árin 1997 og 2006. Breytan er jákvætt 

skekkt bæði árin en meira árið 2006. Það þýðir að betri tengsl séu á milli foreldra viðkomandi, 

foreldra vina/vinkvenna og vina/vinkvenna árið 2006 en árið 1997.  
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*Mynd 7 - Tenglsanet 1997 og 2006 í prósentum 

Til þess að fá sem besta yfirsýn yfir þá þætti sem hafa áhrif á notkun miðla, ofbeldis- og 

afbrotahegðun var áreiðanleikamæling framkvæmd til þess að sjá tengslin á milli þeirra 

spurninga sem eiga að mæla sama hugtakið. Verið er að skoða hvaða undirliggjandi þættir 

hafa áhrif á fylgni milli atriðanna sem verið er að mæla. Eins og tekið var fram hér á undan 

voru spurningar lagðar saman og er þáttagreining tæki til þess að sjá hvort verið sé að mæla 

sama hugtakið. 

Við úrvinnslu gagnanna var notað tölfræðiforritið SPSS. Notast var við Cronbach's alpha 

stuðulinn en var hann notaður áður en spurningarnar voru lagðar saman í eina mælingu til 

þess að skoða áreiðanleika og réttmæti mælinganna svo niðurstöðurnar okkar sýndu sem 

réttasta mynd.  

Í töflu 1 má sjá gildi sem Cronbach's alpha tekur og fjölda spurninga fyrir allar samanlögðu 

mælingarnar sem eru notaðar í þessari rannsókn fyrir árið 1997. Áreiðanleikamælingin sýnir 

að fyrir helstu breyturnar, þ.e.a.s. notkun miðla, ofbeldis- og afbrotahegðun s.l. 12 mánuði 

fást gildi yfir 0,7. Notkun miðla er með 0,743, ofbeldishegðun 0,907 sem er mjög gott og og 

0,803 fyrir afbrot sem er einnig mjög gott. Cronbach's alpha fyrir eftirlit foreldra er yfir 0,7 en 

þó svo gildin fyrir samveru með fjölskyldu og tengslanet séu undir 0,7 þá teljast þær samt 

ásættanlegar. Ég ákvað þrátt fyrir að gildi samveru með vinum væri lágt þá myndi ég samt 

sem áður notast við breytuna þar sem hún telst vera meðalsterk . 
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Tafla 1 - Lýsandi tölfræði árið 1997 

1997 Cronbach's 

Alpha 

Staðlað Cronbach's 

Alpha 

Fjöldi 

atriða 

    

Samvera með fjölskyldu 0,683 0,687 6 

Samvera með vinum 0,552 0,580 6 

Afbrot síðustu 12 mánuði 0,803 0,850 6 

Ofbeldi síðustu 12 mánuði 0,907 0,908 5 

Eftirlit foreldra 0,784 0,784 5 

Tengslanet 0,682 0,695 2 

Notkun miðla 0,743 0,741 5 

Í töflu 2 má sjá upplýsingar um Cronbach's alpha og fjölda spurninga sem notast er við í 

þessar rannsókn fyrir árið 2006. Gildin fyrir Ofbeldis- og afbrotahegðun s.l. 12 mánuði eru 

enn yfir 0,7, en gildið fyrir notkun miðla minnkar þónokkuð og er komið niður í 0,614 sem er 

þó ásættanlegt. Öll önnur gildi eru yfir 0,7 nema samvera með vinum sem hefur þó hækkað 

upp í 0,658 sem er ásættanlegt. Gildið fyrir ofbeldi hefur lækkað en telst þó ennþá vera mjög 

gott.  

Tafla 2 - Lýsandi tölfræði árið 2006 

2006 Cronbach's 

Alpha 

StaðlaðCronbach's 

Alpha 

Fjöldi 

atriða 

    

Samvera með fjölskyldu 0,704 0,705 7 

Samvera með vinum 0,658 0,689 7 

Afbrot síðustu 12 mánuði 0,704 0,777 6 

Ofbeldi síðustu 12 mánuði 0,897 0,899 5 

Eftirlit foreldra 0,820 0,820 5 

Tengslanet 0,764 0,773 2 

Notkun miðla 0,614 0,619 4 

 



24 

Til þess að fjölbreytuaðhvarfsgreiningin skilaði betri niðurstöðum voru nokkrar 

bakgrunnsbreytur teknar fyrir. Til þess að fá réttan samanburð voru búnar til dummy breytur 

fyrir kyn, bekk og sambúðarstöðu foreldra. Dummy breytur eru þar sem viðmiðunarbreytan 

hefur gildið 1 og samanburðarbreytur fá gildið 0. Fyrir breytuna kyn var ákveðið að stúlkur 

yrðu samanburðarbreytan en drengir fengju þá gildið 1. 9. bekkingar voru 

samanburðarhópurinn í breytunni fyrir bekk en 10. bekkingar fengu gildið 1. 

Svarmöguleikarnir fyrir hverjir búa á heimilinu eða sambúðarstöðu foreldra voru báðir 

foreldrar, móðir en ekki faðir, faðir en ekki móðir, móðir og sambýlismaður hennar, faðir og 

sambýliskona hans, ég bý á eigin vegum og ég bý við annað fyrirkomulag. Þegar dummy 

breyta var gerð fyrir þessa nafnbreytu var samanburðarhópurinn báðir foreldrar. En 

viðmiðunarbreytur voru móðir en ekki faðir, faðir en ekki móðir, móðir og sambýlismaður 

hennar, faðir og sambýliskona hans og annað fyrirkomulag. 

Einnig var ákveðið að skoða hvort menntun foreldra hefði áhrif í 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningu. Spurt var um menntun móður og menntun föður en 

svarmöguleikarnir voru lauk grunnskólaprófi eða minna, hóf framhaldsskólanám í 

menntaskóla eða iðnskóla, lauk framhaldsskóla í menntaskóla eða iðnskóla, hóf háskólanám, 

lauk háskólanámi og veit ekki, eða á ekki við. Ákveðið var að taka út svarmöguleikann veit 

ekki, eða á ekki við svo að því hærra sem viðkomandi svaraði, því hærra menntastig væri 

foreldrar viðkomandi á. Breytan varð því að kvarðanum einn til fimm þar sem einn stendur 

fyrir lauk grunnskólaprófi eða minna og fimm fyrir lauk háskólanámi.  

Þar sem verið er að skoða áhrif miðla á ofbeldis- og afbrotahegðun þá var ákveðið að taka 

fyrir spurningu um hversu oft viðkomandi færi oft í bíó. Svarmöguleikarnir voru nær aldrei, 

sjaldar en einu sinni í mánuði, 1-3 sinnum í mánuði, 1-3 sinnum í viku, 4 sinnum í viku eða 

oftar. Breytan var því á kvarðanum einn til fimm þar sem einn stendur fyrir að viðkomandi 

fari nær aldrei í bíó en fimm táknar að hann fari mjög oft í bíó.  

Einnig var ákveðið að skoða drykkju ungmenna. Grunaði mig að sterkt samband væri á 

milli ofbeldis- og afbrotahegðunar og drykkju ungmenna og var ákeðið að taka fyrir 

spurninguna hve oft hefur þú orðið drukkin(n) um ævina? Svarmöguleikarnir voru aldrei, 1-2 

sinnum, 3-5 sinnum, 6-9 sinnum, 10-19 snnum, 20-39 sinnum og 40 sinnum eða oftar. 

Breytan var því á kvarðanum einn til 7 þar sem einn stendur fyrir að hafa aldrei orðið 

drukkinn um ævina en sjö fyrir að hafa mjög oft orðið drukkinn. 
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6 Áhrif miðlanotkunar og félagstengsla á ofbeldis- og afbrotahegðun 
ungmenna í 9. og 10. bekk árið 1997 og 2006 

Ákveðið var að til þess að sjá áhrif hinna ýmsu félagstengsla á ofbeldi og afbrot að setja 

breyturnar upp í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu. Tafla 3 sýnir niðurstöður úr línulegri 

aðhvarfsgreiningu. Þar eru skoðuð áhrif eftirfarandi breyta á ofbeldi árin 1997 og 2006. En 

þær eru notkun miðla, samveru með fjölskyldu, samveru með vinum, eftirlit foreldra, 

tengslanet, drykkja, bíóferðir, kyn, bekkur, menntun móður og menntun föður. Einnig eru 

skoðuð áhrif frá breytunum um sambúðarstöðu foreldra, en þær eru bara móðir, bara faðir, 

móðir og sambýlismaður, faðir og sambýliskona og annað. Miðað er við 95% öryggisbil, en 

skoðum við hvort sambandið sé marktækt með því að sjá hvort að p-gildið sé undir 0,05.  

Sambandið á milli ofbeldis og notkun miðla er jákvætt marktækt árið 1997 sem þýðir að 

þegar notkun miðla eykst um eitt stig þá eykst ofbeldishegðun um 0,166 stig að meðaltali á 

ofbeldiskvarðanum. Einnig má túlka á þann hátt að þegar notkun miðla eykst um eitt 

staðalfrávik þá eykst ofbeldishegðun um 0,154 staðalfrávik að meðaltali. Fastinn á jöfnunni er 

0,894 árið 1997 en 0,358 árið 2006. Það er forspárgildið fyrir ofbeldishegðun einstaklings 

sem er með núll á öllum breytum. Það er besta spá fyrir stelpu í 9. bekk sem býr hjá báðum 

foreldrum, báðir foreldrar kláruðu grunnskólapróf eða minna, hún fer aldrei í bíó, drekkur 

aldrei, foreldrar hennar þekkja bæði vini hennar og foreldra vini hennar, hún eyðir nær engum 

tíma með vinum sínum, nær engum tíma með fjölskyldu sinni og notast nær ekkert við miðla. 

Samvera með fjölskyldu er neikvætt marktæk árið 1997 en ómarktæk árið 2006. Með 

öðrum orðum þá minnkar ofbeldishegðun um 0,294 stig að meðaltali á ofbeldiskvarðanum 

þegar samvera með fjölskyldu eykst um eitt stig. Samvera með vinum og eftirlit foreldra var 

hvorki marktækt 1997 né 2006. Tengslanet var ekki marktækt árið 1997 en var jákvætt 

marktækt árið 2006 þar sem þegar tengslanet foreldra eykst um eitt stig þá minnkar 

ofbeldishegðun um 0,061 stig að meðaltali á ofbeldiskvarðanum. Drykkja var jákvætt 

marktæk bæði árið 1997 og 2006. Þegar drykkja eykst um eitt stig þá eykst ofbeldishegðun 

um 0,158 stig að meðaltali á ofbeldiskvarðanum árið 1997. En þegar drykkja eykst um eitt 

stig þá eykst ofbeldishegðum um 0,177 stig að meðaltali á ofbeldiskvarðanum árið 2006. 

Áhrif bíóferða voru ómarktæk bæði árið 1997 og 2006. Kyn var bæði marktækt árið 1997 og 

2006. Ofbeldishegðun hækkaði um 0,536 stig að meðaltali á ofbeldiskvarðanum ef 

einstaklingurinn var karlkyns árið 1997. Ofbeldishegðun hækkaði um 0,626 stig að meðaltali 

á ofbeldiskvarðanum árið 2006. Breytan bekkur var neikvætt marktæk árið 1997 en ómarktæk 

árið 2006. Ofbeldishegðun hækkaði um 0,235 stig að meðaltali á ofbeldiskvarðanum ef 



26 

einstaklingurinn var í 9. bekk. Breyturnar menntun móður og menntun föður voru ómarktækar 

bæði fyrir árið 1997 og 2006. Breyturnar fyrir sambúðarstöðu foreldra bara móðir, bara faðir, 

móðir og sambýlismaður, faðir og sambýliskona og annað var allt ómarktækt, bæði árið 1997 

og 2006.  

Tafla 3 - Ofbeldi 9. og 10. bekkinga árin 1997 og 2006 

Ofbeldi 1997 2006 
 Óstöðluð 

hallatala 
Stöðluð 

hallatala 
Óstöðluð 
hallatala 

Stöðluð 
hallatala 

Notkun miðla 0,166 0,154 0,034 0,036 
Samvera með 
fjölskyldu 

0,204 -0,088 -0,107 -0,051 

Samvera með 
vinum 

0,045 -0,018 0,093 0,041 

Eftirlit foreldra 0,076 0,048 0,087 0,055 
Tengslanet 0,061 0,039 0,190* 0,121 

Drykkja 0,158 0,282 0,177* 0,172 
Bíóferðir -0,063 -0,039 0,081 0,061 

Kyn 0,536 0,236 0,626* 0,280 
Bekkur 0,235 -0,104 -0,098 -0,043 

Menntun móður -0,027 -0,032 0,040 0,052 
Menntun föður 0,031 0,034 -0,011 -0,014 

Sambúðastaða foreldra 
Bara móðir 0,195 0,052 0,080 0,019 
Bara faðir -0,519 -0,055 -027 -0,003 
Móðir og 

sambýlismaður 
0,177 0,048 0,082 0,022 

Faðir og 
sambýliskona 

0,011 0,001 0,160 0,015 

Annað -0,549 -0,031 0,032 0,004 
Fasti jöfnu 0,894  0,358  

R í öðru veldi 0,245  0,172  
*p < 0,05 (tvíhliðapróf) 

Því meira sem ungmenni notast við miðla svo sem, tölvur, internet, sjónvarp, vídeó og 

tölvuleiki því líklegra er að þau hafi framið einhverskonar ofbeldisverknað s.l. 12 mánuði árið 

1997. Ofbeldisverknaður er að hafa kýlt einhvern, hrint einhverjum, sparkað í einhvern, slegið 

einhvern eða tekið einhvern hálstaki. Tilgátan sem lögð var fram var á þá leið að því meira 

sem einstaklingur notaðist við miðla, því minni líkur yrðu á að sá hinn sami hafi stundað 

ofbeldishegðun s.l. 12 mánuði. Tækifærin fyrir ofbeldishegðun væru því færri. Rannsókn 

okkar skilar þá þeirri niðurstöðu að svo sé ekki. Ekki er hægt að fullyrða um sambandið milli 
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notkunar miðla og ofbeldishegðunar fyrir árið 2006 þar sem sambandið er ómarktækt þegar 

skoðuð er línuleg aðhvarfsgreining.  

Því meiri tíma sem ungmenni eyða með foreldrum sínum eftir skóla og um helgar því 

minni líkur eru að þau hafi framið ofbeldisverknað s.l. 12 mánuði árið 1997. Séu ungmenni 

meira með foreldrum því minni tækifæri hafa þeir til þess að fremja ofbeldisverknað. Tilgátan 

sem lögð var fram um var á þá leið að því meira tíma sem ungmenni eyða með foreldrum 

sínum, því minni ofbeldi hafi þau beitt s.l. 12 mánuði. Rannsóknin staðfestir tilgátu okkar 

fyrir árið 1997. Ekki er hægt að fullyrða um hvort að samvera með foreldrum hafi marktæk 

áhrif á ofbeldishegðun árið 2006 þar sem niðurstöður eru ómarktækar. 

Ef foreldrar ungmenna þekkja vini einstaklingsins og foreldra vina hans, þá eru minni líkur 

á ofbeldisverknaði s.l. 12 mánuði árið 2006. Aukið tengslanet foreldra hefur því góð áhrif á 

einstaklinginn, hann er því síður líklegur til þess að stunda ofbeldishegðun. Samkvæmt 

tilgátunni sem eru því minni líkur á því að einstaklingur hafi beitt ofbeldi s.l. 12 mánuði sem 

foreldrar þekkja betur vini barna sinna og foreldra þeirra,. Rannsókn okkar staðfestir tilgátu 

okkar fyrir árið 2006. Ekki er hægt að fyllyrða hvort að tenglsanet hefur áhrif á 

ofbeldishegðun ungmenna árið 1997 þar sem áhrifin eru ekki marktæk. 

Því oftar sem ungmenni hafa orðið drukkin, því meiri líkur er að þau hafi framið 

einhverskonar ofbeldisverknað s.l. 12 mánuði. Þessar niðurstöður eru marktækar bæði árið 

1997 og 2006. Spurt er um hversu oft einstaklingurinn hefur orðið drukkinn á ævi sinni og er 

hægt að gera ráð fyrir því að slík frávikshegðun geti útskýrt ofbeldishegðun einstaklingsins. 

Sterkari tengsl eru milli drykkju og ofbeldishegðunar árið 2006 sem þýðir að meiri líkur séu á 

því að einstaklingur hafi framið ofbeldisverknað s.l. 12 mánuði ef hann drekkur mikið árið 

2006 en árið 1997. Tilgátan sem lögð var fram um að aukin drykkja hafi áhrif á 

ofbeldishegðun ungmenna stenst fyrir bæði árin. 

Skoðað var hvort að tíðni bíóferða hafi áhrif á hvort einstaklingurinn stundi 

ofbeldishegðun. Tilgátan var að því meira sem einstaklingur fer í bíó, því minni líkur væru á 

því að hann stundaði ofbeldishegðun, þar sem hann hefði ekki tækifæri til þess að komast í 

aðstæður sem kröfðust ofbeldishegðunar. Ekki var hægt að fullyrða hvort þeir sem fara oft í 

bíó séu minna líklegir til þess að beita aðra ofbeldi þar sem niðurstöður úr línulegri 

aðhvarfsgreiningu fyrir 1997 og 2006 voru ómarktækar. 

Þegar breytan kyn er skoðuð og hennar áhrif á ofbeldishneigð fást marktækar niðurstöður 

bæði fyrir árið 1997 og 2006. Stúlkur beita marktækt mun minna ofbeldi en strákar árið 1997. 

Áhrif breytunnar kyn eru þó mun sterkari árið 2006 þar sem strákar stunda mun meiri 
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ofbeldishegðun en stelpur. Tilgátan sem við lögðum fram um að strákar séu líklegri til að 

beita ofbeldi stenst bæði fyrir árið 1997 og 2006.  

Breytan bekkur er marktæk árið 1997. Ungmenni í 10. bekk hafa marktækt stundað minni 

ofbeldishegðun s.l. 12 mánuði en ungmenni í 9. hafa marktækt stundað meira ofbeldi s.l. 12 

mánuði árið 1997. Tilgátan sem lögð var fram um að 10. bekkingar stunduðu meiri 

ofbeldishegðun s.l. 12 mánuði var ekki niðurstaðan og er tilgáta okkar þá felld. Niðurstöður 

um hvort 9. eða 10. bekkur væri líklegri til þess að hafa stundað einhverskonar 

ofbeldishegðun s.l. 12 mánuði voru ómarktækar fyrir árið 2006. 

Niðurstöður fyrir menntun foreldra eða breyturnar menntun móður og menntun föður voru 

ómarktækar bæði fyrir árið 1997 og fyrir 2006. Tilgátan sem lögð var fram var sú að því meiri 

menntun sem foreldrar ungmenna hafa, því minna ofbeldi höfðu þau athæfst s.l. 12 mánuði en 

við getum ekki fullyrt að svo sé.  

Þegar skoðaðar voru breyturnar fyrir sambúðarstöðu foreldra þ.e.a.s. einstæð móðir, 

einstæður faðir, móðir og sambýlismaður, faðir og sambýliskona og annað fyrirkomulag fyrir 

árið 1997 og 2006 þá kom í ljós að niðurstöðurnar voru ómarktækar fyrir bæði ár. Tilgátan 

sem lögð var fram var sú að annað fyrirkomulag en að ungmenni byggi með báðum 

foreldrum, myndi ýta undir ofbeldishegðun ungmenna. Þar sem niðurstöður beggja ára voru 

ómarktækar þá er ekki hægt að fullyrða að svo sé. 

Þegar við skoðum R í öðru fyrir töflu 3 þá sjáum við að þegar búið er að stjórna fyrir 

fyrrnefndum breytum þá drögum við úr forspárvillum um 24,5% árið 1997 en aðeins 17,2% 

árið 2006 þegar skoðuð er frumbreytan ofbeldi. R í öðru skýrir heildarbreytileika 

fylgibreytanna í hlutfalli frumbreytanna. Til þess að sjá niðurstöður enn betur þá reiknum við 

út jöfnu bestu línu fyrir fjölbreytuaðhvarfsgreininguna árið 1997, sem lítur svona út: 

(Ofbeldi) = 0,894 + 0,166(Notkun miðla) - 0,204(Samvera með fjölskyldu) + 

0,045(Samvera með vinum) + 0,076(Eftirlit) - 0,061(Tengslanet) + 0,158(Drykkja) - 

0,063(Bíóferðir) + 0,536(Karlkyn) - 0,235(9. Bekkur) - 0,027(Menntun föður) + 

0,031(Menntun móður) + 0,195(Bara móðir) - 0,519(Bara faðir) + 0,177(Móðir og 

sambýlismaður) + 0,011(Faðir og sambýliskona) - 0,549(Annað fyrirkomulag). 

Ákveðið var einnig að skoða áhrif fyrrnefndu breyta á afbrotahegðun ungmenna s.l. 12 

mánuða árið 1997 og 2006. Breyturnar voru settar upp í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu á 

samskonar hátt og gert var þegar skoðuð voru áhrif breytanna á ofbeldishegðun. Í töflu 4 má 

sjá niðurstöður úr línulegri aðhvarfsgreiningu. Miðað er við 95% öryggisbil, en við skoðum 

hvort sambandið sé marktækt með því að sjá hvort að p-gildið sé undir 0,05. 
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Sambandið á milli afbrotahegðunar s.l. 12 mánuði og notkunar miðla hjá ungmennum árið 

1997 og 2006 er ómarktækt í báðum tilvikum. Fastinn í jöfnunni er 0,898 árið 1997 en 1,022 

árið 2006. Er það forspárgildið fyrir afbrotahegðun einstaklings s.l. 12 mánuði sem er með 

núll á öllum breytum. Það er besta spá fyrir stelpu í 9. bekk sem býr hjá báðum foreldrum, 

báðir foreldrar kláruðu grunnskólapróf eða minna, hún fer aldrei í bíó, drekkur aldrei, 

foreldrar hennar þekkja bæði vini hennar og foreldra vini hennar, hún eyðir nær engum tíma 

með vinum sínum, nær engum tíma með fjölskyldu sinni og notast nær ekkert við miðla. 

Samvera með fjölskyldu er neikvætt marktæk árið 1997 og 2006. Þegar samvera með 

fjölskyldu eykst um eitt stig árið 1997, þá minnkar afbrotahegðun um 0,125 stig að meðaltali 

á afbrotakvarðanum. Árið 2006 dró úr sambandinu, en þegar samvera með fjölskyldu eykst 

um eitt stig árið 2006, þá minnkar afbrotahegðun um 0,084 stig að meðaltali á 

afbrotakvarðanum. Samvera með vinum, eftirlit foreldra og tengslanet voru ómarktæk bæði 

árin 1997 og 2006. Drykkja var jákvætt marktæk bæði árið 1997 og 2006. Þegar drykkja eykst 

um eitt stig, þá eykst afbrotahegðun um 0,098 stig að meðaltali á afbrotakvarðanum árið 

1997. Þegar drykkja eykst hinsvegar um eitt stig árið 2006 þá eykst afbrotahegðun um 0,089 

stig að meðaltali á afbrotakvarðanum. Áhrif bíóferða voru ómarktæk bæði árið 1997 og 2006. 

Kyn var marktækt bæði árið 1997 og 2006. Afbrotahegðun hækkaði um 0,143 stig að 

meðaltali á afbrotakvarðanum ef einstaklingurinn var karlkyns árið 1997. Afbrotahegðun 

hækkaði um 0,116 stig að meðaltali á afbrotakvarðanum ef einstaklingurinn var karlkyns árið 

2006. Áhrif breytunnar bekkur á afbrotahegðun var neikvætt marktækt árið 1997 en 

ómarktækt árið 2006. Afbrotahegðun hækkaði um 0,084 stig að meðaltali á afbrotakvarðanum 

ef einstaklingurinn var í 9. bekk. Þegar menntun foreldra var skoðuð, þ.e.a.s. menntun móður 

og föður kom í ljós að aðeins menntun móður árið 2006 var neikvætt marktæk en menntun 

móður 1997 og menntun föður árið 1997 og 2006 voru ómarktæk. Þegar menntun móður 

eykst um eitt stig þá eykst afbrotahegðun um 0,045 stig að meðaltali á afbrotakvarðanum árið 

2006. Næst voru skoðaðar breyturnar sem koma að sambúðarstöðu foreldra. Ef að 

einstaklingur bjó aðeins hjá móður sinni jókst afbrotahegðun um 0,129 stig að meðaltali á 

afbrotakvarðanum árið 1997 en niðurstöðurnar voru ómarktækar árið 2006. Ef að 

einstaklingur bjó aðeins hjá föður sínum jókst afbrotahegðun um 0,339 stig að meðaltali á 

afbrotakvarðanum 2006 en niðurstöðurnar fyrir 1997 voru ómarktækar. Ef að einstaklingur 

bjó hjá móður sinni og sambýlismanni hennar jókst afbrotahegðun um 0,109 stig að meðaltali 

á afbrotakvarðanum árið 2006 en niðurstöðurnar voru ómarktækar árið 1997. Niðurstöður 

fyrir hvort einstaklingur stundi meiri afbrotahegðun ef hann býr hjá föður sínum og 

sambýliskonu eða við annað fyrirkomulag voru ómarktækar bæði fyrir árið 1997 og 2006. 
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Tafla 4 - Afbrot 9. og 10. bekkinga árin 1997 og 2006 

Afbrot 1997 2006 
 Óstöðluð 

hallatala 
Stöðluð 

hallatala 
Óstöðluð 

hallatala 
Stöðluð 

hallatala 
Notkun miðla 0.034 

 

0.064 
 

0.023 
 

0.067 
 

Samvera með 
fjölskyldu 

-0.125* -0.106 -0.084* -0.107 

Samvera með 
vinum 

0.066 0.051 -0.037 -0.044 

Eftirlit foreldra -0.015 -0.019 -0.02 -0.034 
Tengslanet 0.052 0.067 0.008 0.013 

Drykkja 0.098* 0.349 0.089* 0.34 
Bíóferðir 0.015 0.018 0.033 0.067 

Kyn 0.143* 0.125 0.116* 0.138 
Bekkur -0.084* -0.074 0.001 0.001 

Menntun móður -0.025 -0.059 0.045* 0.16 
Menntun föður 0.021 0.046 -0.016 -0.053 

Sambúðastaða foreldra 
Bara móðir 0.129* 

 

0.068 
 

0.079 0.05 
Bara faðir 0.291 0.061 0.339* 0.092 
Móðir og 

sambýlismaður 
0.017 0.009 0.109* 0.076 

Faðir og 
sambýliskona 

-0.161 -0.032 0.085 0.022 

Annað -0.246 -0.028 0.204 0.062 
Fasti jöfnu 0,898  1,022  

R í öðru veldi 0,208  0,208  
*p < 0,05 (tvíhliðapróf) 

Því meiri tíma sem ungmenni eyða með fjölskyldu sinni því minni afbrot hafa þau framið 

s.l. 12 mánuði árin 1997 og 2006. Afbrot eru; stolið einhverju sem var minna virði en 5000 

kr., stolið einhverju sem var meira virði en 5000 kr., beitt ofbeldi til að ræna, brotist inn í 

byggingar eða bíla til að stela einhverju, skemmt eða eyðilagt hluti sem ekki tilheyrðu þér og 

annað afbrot. Tilgátan stóðst sem lögð var fram að því meiri tíma sem einstaklingur varði með 

fjölskyldu sinni því minni afbrotahegðun hafi einstaklingurinn athæfst samkvæmt niðurstöðu 

rannsóknarinnar.  

Breytan samvera með vinum var ómarktæk bæði árið 1997 og 2006. Ekki er hægt að 

fullyrða að tilgátan standist sem lögð var fram að einstaklingur sé líklegri til afbrotahegðunar 

ef hann umgengst vini sína mikið. 
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Eftirlit foreldra var einnig ómartækt bæði árið 1997 og 2006. Ekki er hægt að fullyrða að 

tilgátan standist sem lögð var fram að einstaklingur sem er undir miklu eftirliti foreldra sé 

ólíklegri en aðrirtil að stunda afbrotahegðun samkvæmt niðurstöðum rannsóknar. 

Tengslanet sem var marktækt fyrir ofbeldi er ómarktækt þegar kemur að afbrotahegðun 

bæði fyrir árið 1997 og 2006. Ekki er hægt að fullyrða að tilgátan standist sem lögð var fram 

að einstaklingur sem á foreldra sem þekkir vini hans og foreldra vina hans sé síður líklegur en 

aðrir til þess að hafa framið afbrot samkvæmt niðurstöðum rannsóknar. 

Því oftar sem ungmenni hafa orðið drukkin, því meiri líkur eru á að þau hafi framið afbrot 

s.l. 12 mánuði. Þessar niðurstöður eru marktækar bæði árið 1997 og 2006. Spurt er um hversu 

oft einstaklingurinn hafi orðið drukkinn á ævi sinni og er hægt að gera ráð fyrir því að 

frávikshegðun geti útskýrt afbrotahegðun hans. Minni tengsl eru á milli drykkju og afbrota 

árið 2006. Tilgátan sem lögð var fram stenst, bæði árið 1997 og 2006, þá samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar að drykkja hafi áhrif á afbrotahegðun ungmenna. 

Ekki er unnt að prófa þá tilgátu að því oftar sem einstaklingur færi í bíó því minni líkur 

væru á að einstaklingurinn hafi framið afbrot s.l. 12. Niðurstöður rannsóknarinnar voru 

ómarktækar bæði fyrir árið 1997 og 2006. 

Þegar breytan kyn er skoðuð og hennar áhrif á afbrotahegðun eru marktækar niðurstöður 

bæði fyrir árið 1997 og 2006. Ef að einstaklingurinn er karlkyns þá eru meiri líkur á því að sá 

hinn sami hafi framið afbrot á s.l. 12 mánuðum. Tilgátan sem við lögðum fram að karlar séu 

líklegri en konur til þess að hafa framið afbrot stenst út frá niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Breytan bekkur er marktæk árið 1997 en ekki 2006. Ef að einstaklingur er í 10. bekk þá eru 

minni líkur að hann hafi framið afbrot s.l. 12 mánuði. Tilgátan sem lögð var fram um að 10. 

bekkingar frömdu fleiri afbrot stenst því ekki samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar fyrir 

árið 1997.  

Breyturnar fyrir menntun foreldra eða menntun móður og menntun föður voru ómarktækar 

þegar skoðuð voru áhrif þeirr á ofbeldishegðun. En því menntaðari sem móðir er árið 2006 

því líklegri er einstaklingurinn til að hafa framið afbrot s.l. 12 mánuði. Tilgátan sem lögð var 

fram um að aukin menntun foreldra minnki líkurnar á afbrotahegðun stenst því ekki 

samkvæmt niðurstöðum rannsóknar árið 2006. Aðrar niðurstöður eru ómarktækar fyrir 

menntun móður og föður. 

Áhrif sambúðarstöðu foreldra á ofbeldishegðun voru einnig ómarktæk. En marktækar 

niðurstöður fundust þegar skoðaðar voru niðurstöður á áhrifum sambúðarstöðu foreldra á 

afbrotahegðun ungmenna. Ef að einstaklingur býr hjá einstæðri móður þá eru meiri líkur að 
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hann hafi framið afbrot s.l. 12 mánuði árið 1997 en niðurstöðurnar voru ekki marktækar fyrir 

árið 2006. Ef að einstaklingur býr hjá einstæðum föður þá eru meiri líkur að hann hafi framið 

afbrot s.l. 12 mánuði árið 2006 en niðurstöður fyrir árið 1997 voru ómarktækar. Ef að 

einstaklingur býr með móður sinni og sambýlismanni hennar þá eru meiri líkur á því að hann 

hafi framið afbrot s.l. 12 mánuði árið 2006 en niðurstöður fyrir árið 1997 eru ómarktækar. 

Samanburðarbreytan er sú að einstaklingur búi hjá báðum foreldrum. Breyturnar þar sem 

einstaklingur býr hjá föður og sambýliskonu hans og annað fyrirkomulag eru ómarktækar 

fyrir bæði árið 1997 og 2006. Tilgátan sem lögð var fram stenst um að einstaklingar sem búa 

við annað fyrirkomulag en með báðum foreldrum séu líklegri til að hafa framið afbrot. 

Þegar við skoðum R í öðru fyrir töflu 4 þá sjáum við að þegar búið er að stjórna fyrir 

fyrrnefndum breytum þá drögum við úr forspárvillum um 20,8% bæði árið 1997 og 2006, 

þegar skoðuð er frumbreytan ofbeldi. R í öðru skýrir heildarbreytileika fylgibreytanna í 

hlutfalli frumbreytanna. 
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7 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að tilgátan um að því meiri tíma sem ungmenni eyða í 

miðlanotkun, því minni ofbeldis og afbrotahegðun hafi þau stundað s.l. 12 mánuði. fellur 

þegar það kemur að ofbeldishegðun árið 1997. Þar kemur fram að því meiri tíma sem 

ungmenni eyða í miðlanotkun, því meiri líkur eru á því að þau hafi framið ofbeldi s.l. 12 

mánuði. 

Ekki er hægt að fullyrða hvort notkun þessara miðla fólst í áhorfi á ofbeldisfullt efni en 

samkvæmt rannsókn sem gerð var árið 2000, þá höfðu 28% af ungmennum á aldrinum 10-14 

ára séð mjög ofbeldisfullt efni. Einnig höfðu tveir þriðju ungmennana séð hryllingsmyndina 

Scream (Ahrens, M.B., Beach, M.L, Dalton, M.A., Heatherton, T.F., Sargent, J.D. og Tickle, 

L.J. 2000). Notendur þessara miðla hafa því fjölmörg séð ofbeldisfullt efni. 

En ekki er nóg að segja aðeins að ungmenni hafi séð ofbeldisfullt efni og þ.a.l. hafi það 

áhrif á ofbeldishegðun þeirra. Munur er á hvort að ungmenni sjá ofbeldi sem þau halda að 

byggt sé á raunverulegum atburðum eða hvort ungemenni skilja að um sé að ræða leikið 

ofbeldi. Ofbeldisfullt efni hefur meiri áhrif á ungmenni ef þau eru í þeirri trú að ofbeldið sé 

byggt á raunverulegum atburðum (Tell P.M. og Thomas M.H., 1974). Sem sýnir að ef að 

foreldrar kenna börnum sínum á sjónvarp með því að útskýra fyrir þeim að leikarar séu þarna 

á ferð og að Hollywood líkaminn sé aðeins tól rithöfundarins til þess að segja sögu þá hefur 

ofbeldisfullt efni e.t.v. minni áhrif á ofbeldishegðun (Browne, N., Cook, B., Fisher, K., Kraus, 

J., McArthur, D., Peek-Asa, C. og Webb, T. 2002). 

En þó svo að samband sé til staðar á milli miðlanotkunar og ofbeldishegðunar sýnir það 

ekki fram á orsakasamband. Thomas Riegler (2010) segir frá hryðjuverkamönnum og hvernig 

þeir nota ofbeldisfullar kvikmyndir til æfinga. Sem sýnir fram á að ofbeldisfullir afbrotamenn 

leita einnig til ofbeldisfullra miðla sem gæti útskýrt sambandið. Ekki er hægt að sýna fram á 

hvort kemur á undan, hænan eða eggið. 

Tilgátan að aukin samvera með fjölskyldu dragi úr ofbeldishegðun stóðst árið 1997. Einnig 

stóðst tilgátan að því leyti að aukin samvera með fjölskyldu dregur úr afbrotahegðun fyrir 

bæði árið 1997 og 2006. 

Fyrir hvorugt árið var unnt að sýna fram á marktækt samband milli samveru með vinum 

eða, eftirlits foreldra og ofbeldis- og afbrotahegðunar. 

Þegar félagslegir bakgrunnsþættir voru skoðaðir þá kom í ljós að drykkja hafði mikil áhrif 

á ofbeldis- og afbrotahegðun ungmenna. Tilgátan sem lögð var fram var sú að því oftar sem 
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ungmenni drekka því meiri líkur væru á því að þau beiti ofbeldi eða fremji afbrot, sú tilgáta 

stóðst. 

Niðurstöður um hvort að samband sé á milli fjölda bíóferða og ofbeldis- og 

afbrotahegðunar voru ómarktækar. Tilgátan sem sett var fram var sú að því oftar sem 

ungmenni fari í bíó, því minni líkur séu á því að þau beiti ofbeldi eða fremji afbrot. Sú tilgáta 

var sett fram út frá rannsókn Gordon Dahl og Stefano DellaVigna (2008). Þeir sýndu framá að 

auknar bíóferðir minnkuðu ofbeldi og áfengisneyslu í Bandaríkjunum þar sem fólk hafði ekki 

tækifæri til þess að fremja ofbeldi né afbrot meðan það var í bíó. 

Tilgátan sem lögð var fram um að drengir væru líklegri en stúlkur til þess að fremja ofbeldi 

og afbrot stóðst. Niðurstöður rannsóknar voru á þá leið að bæði árin þá voru drengir mun 

líklegri til þess að fremja ofbeldi eða afbrot. Samt sem áður voru minni tengsl á milli drengja 

og afbrota en drengja og ofbeldis. Sambandið á milli drengja of ofbeldishegðunar er sterkara 

en sambandið á milli drengja og afbrota, sem gefur í skyn að jafnara hlutfall afbrota sé framið 

af stúlkum og drengjum. 

Tilgátan að eldri nemendur væru líklegri til þess að hafa framið framið ofbeldi og afbrot 

s.l. 12 mánuði stóðst ekki. Tilgátan sem lögð var fram féll og voru 9. bekkingar líklegri til 

þess að hafa framið ofbeldi s.l. 12 mánuði. 

Menntun foreldra var skoðuð þar sem tilgáta var lögð fram um að því hærra menntastigi 

sem foreldrar ungmennis væru á, því minni líkur væru til að ungmennið hafi framið ofbeldi og 

afbrot s.l. 12 mánuði. Tilgátan féll þegar skoðað var samband menntun móður og 

afbrotahegðun s.l. 12 mánuði árið 2006. En niðurstöður leiddu í ljós að á því hærra 

menntastigi sem móðir væri á, því meiri líkur væru á því að ungmennið hefði framið afbrot 

s.l. 12 mánuði. 

Sambúðarstaða foreldra var einnig rannsökuð. Tilgátan sem lögð var fram er að ungmenni 

sem eiga heima við annað fyrirkomulag en að búa hjá báðum foreldrum eru líklegri til þess að 

hafa framið ofbeldi eða afbrot s.l. 12 mánuði. Niðurstöður fyrir samband á milli 

sambúðarstöðu foreldra og ofbeldis voru ómarktækar fyrir bæði árið 1997 og 2006. En 

hinsvegar var samband á milli sambúðastöðu foreldra og afbrota bæði árið 1997 og 2006. En 

ef að ungmenni átti aðeins heima með móður sinni var það líklegra til þess að hafa framið 

afbrot árið 1997. Þónokkuð sterkari tengsl voru 2006 ef að einstaklingur átti aðeins heima 

með föður sínum. Þar kom í ljós að ef að ungmenni eiga aðeins heima með föður sínum, þá 

eru þau líklegri til þess að hafa framið afbrot s.l. 12 mánuði. Minna samband var árið 2006 ef 

að ungmenni áttu heima með móður sinni og stjúpföður. En ef að einstaklingur átti heima með 
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móður sinni og stjúpföður árið 2006, þá var hann líklegri til þess að hafa framið afbrot s.l. 12 

mánuði. 

En ef að við horfum á samband allra þessa þátta og áhrif þeirra á ofbeldis- og 

afbrotahegðun þá skrifaði Kipnis (1994) að það væru fjölmargir félagslegir þættir sem byggja 

okkur upp. Þessir þættir útskýra e.t.v afhverju drengir eru ofbeldisfyllri en stúlkur. Drengir fá 

minni umhyggju frá foreldrum og er karlmennskan byggð upp í þeim frá unga aldri. Drengir 

eiga að harka af sér þegar þeir meiða sig og aldrei að hlaupa frá slagsmálum. Fjölmargar 

kvikmyndir og aðrir miðlar endurspegla þetta félagslega sjónarmið. Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýna að fjölmargir félagslegir bakgrunnsþættir svo sem kyn, aldur og 

tengslanet foreldra hafa meiri áhrif á ofbeldis- og afbrotahegðun en miðlanotkun. Kvikmyndir 

og aðrir miðlar endurspegla samfélagið. fögur af hverjum fimm fórnarlömbum í kvikmyndum 

eru karlmenn en það er allt í lagi þar sem karlmenn samkvæmt félagslegu normi eiga að harka 

það af sér. 
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