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Útdráttur 

Könnun var lögð fyrir ungmenni í 9. og 10 bekk árið 1997 þar sem svarhlutfallið var 91% og 

2006 þar sem svarhlutfallið var 80,1%. Í þessari rannsókn verður unnið með gögn úr þessum 

tveimur könnunum og gerður samanburður á afbrotum og ofbeldi meðal ungmenna á milli 

þessara ára.  

Afbrot og ofbeldi meðal ungmenna hefur verið rannsakað í gegnum tíðina og þá oftar en 

ekki í ljósi kenningar Hirschi um félagslegt taumhald. Góð og jákvæð tengsl ungmenna við 

foreldra sína hafa lengi verið talin vera góð forvörn gegn því að þau leiðist út á braut 

afbrotanna. Það sama má segja með aðrar félagslegar stofnanir sem ungmenni eru í einna 

sterkustu tengslum við á þessum árum, t.d. skólann.   

Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða breytingar á félagslegu taumhaldi og frávikum á 

milli áranna 1997 og 2006. Athuga á hvort hægt sé að skýra breytingar á ofbeldi og afbrotum 

meðal ungmenna á milli þessara tveggja tímapunkta með breytingum á fjölskyldu- og 

skólatengslum. 

Niðurstöðurnar sýna að breytingar áttu sér stað á afbrotahegðun ungmenna á milli ára. 

Afbrotahegðun er marktækt minni árið 2006 en árið 1997 sem má skýra með því að jákvæð 

aukning er á tengslum ungmenna við fjölskylduna, auk þess sem líðan þeirra í skóla er betri 

og áhugi í námi hefur aukist. Ekki urðu marktækar breytingar á ofbeldi meðal ungmenna á 

milli þessara tímapunkta.  
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Inngangur 

Flestir brjóta af sér á unglingsárunum og má það rekja til þess að þau teljast vera 

mjög viðkvæm ár í lífi einstaklinga. Tilhneiging ungmenna til afbrota er sveiflukennd 

og eldist oftast af þeim (Siegel og Welsh, 2009: 211). Ungmenni reyna að átta sig á 

hver þau eru í samanburði við aðra, ásamt því að líkaminn og andlegur þroski tekur 

miklum breytingum og getur valdið tilvistarkreppu hjá sumum. Sjálfsmyndin er 

mikilvæg og er það hlutverk fjölskyldunnar að móta hana en segja má að 

sjálfsmyndin móti atferli einstaklinga. 

 Ýmsar kenningar hafa komið fram á sjónarsviðið um ástæður frávikshegðunar 

líkt og afbrot og ofbeldi ungmenna, til dæmis kenning Travis Hirschi (1969) um 

félagslegt taumhald og félagsnáms kenning Sutherlands (1939) þar sem áhersla er 

lögð á að frávikshegðun sé lærð í samskiptum við aðra.   

Hér verður fjallað um afbrot ungmenna, nánar tiltekið um ofbeldi og almenn 

afbrot (þjófnaði, innbrot og fl.) á árunum 1997 og 2006 og athugað hvort það hafi 

orðið einhver marktæk breyting á milli þessara tveggja tímapunkta. Skoða á hvort 

tengsl ungmenna við foreldra sína tengist afbrota- og ofbeldishegðun þeirra, ásamt 

því hvort tengsl þeirra við skóla hafi áhrif á slíka hegðun. Að lokum verður athugað 

hvort breytingar á afbrotum og ofbeldi milli fyrrgreindra ára megi skýra með 

breytingum á félagslegum tengslum.  
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1 Kenningar og fræðileg umfjöllun 

Ýmsar kenningar hafa komið fram um ofbeldi og afbrot í gegnum árin. Nálgun 

rannsakenda á aðstæður ungmenna með hegðunarvandamál og hver sé tilgangur 

þeirra þegar kemur að afbrotum og annarri frávikshegðun er áberandi. Yngra fólk er 

líklegra til að fremja afbrot og beita ofbeldi en afbrotatíðni ungmenna er mest á 

aldrinum 15-21 árs samkvæmt opinberum gögnum og fer svo minnkandi eftir því sem 

einstaklingar eldast (Siegel, 2009: 51-52). 

 Frávikshegðun líkt og afbrot og ofbeldi tengjast mismunandi þáttum, t.d. 

hópþrýstingi frá jafnöldrum, félags- og fjölskyldutengslum og stöðu ungmenna í 

nærumhverfinu (Jón Gunnar Bernburg, 2004). Verkhyggjusjónarhornið gerir ráð fyrir 

að stofnanir samfélagsins hafi það verkefni að vinna að sameiginlegum markmiðum 

sem leiðbeini einstaklingum á rétta braut í samræmi við viðmið samfélagsins. 

Durkheim áleit frávik vera nauðsynleg, ef ekki félagslega staðreynd því þau finnast í 

hverjum krók og kima samfélagsins (Giddens, 2010, tilv. í Jón Gunnar Bernburg, 

2004 og tilv. í Siegel, 2009: 8). Frávik knýja fram breytingar og sýna að grunnur 

samfélagsins er sveigjanlegur. Ef afbrotatíðnin er há segir það okkur að það sé 

vandamál í samfélaginu og að breytinga sé þörf.  

1.1 Kenning Hirschi um félagslegt taumhald 

Hirschi (1969) taldi að allir einstaklingar hafi tækifæri til að fremja afbrot af 

einhverju tagi en flestir nýta sér það þó ekki og má rekja það til þeirra sterku 

félagslegu afla sem umlykja einstaklingana í samfélaginu. Siðferðisgildin eru alin upp 

með fólki frá fæðingu og reynist einstaklingum það almennt erfitt að víkja frá þeim 

siðum og gildum sem eru ríkjandi hverju sinni. Telur Hirschi að það séu fjórir 

meginþættir sem tengja einstaklinginn við samfélagið og viðhalda ákveðnu taumhaldi 

þegar kemur að því að víkja frá viðmiðum þess. Í fyrsta lagi eru félagstengsl (e. 

attachment) einstaklinga við aðra einstaklinga. Ungmenni mynda sterk tengsl við 

foreldra sína og vilja síður valda þeim vonbrigðum, þau eignast vini, bera sig saman 

við jafningja, ásamt því mætti telja að skólinn sé sterkur áhrifaþáttur þar sem 

ungmenni rækta vitsmunagáfur sínar og móta sjálfsmynd sína í samanburði við 

jafnaldra. Ungmenni sem eru í góðum félagstengslum við foreldra sína eru ólíklegri 

til að eignast vini sem sýna af sér frávikshegðun og því eru minni líkur á að þau sjálf 

leiðist út á braut afbrota (Warr, 1993a).  
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Í öðru lagi leggja flestir einstaklingar hart að sér til að ná markmiðum sínum 

og það tekur sinn tíma að ná þeim. Fólk skuldbindur (e. commitment) sig til að 

standast væntingar samfélagsins með því að mennta sig, þróa með sér 

atvinnuhæfileika, halda vinnu og skapa sér jákvætt orðspor bæði utan og innan 

vinnumarkaðar. Fórnarkostnaðurinn sem fylgir því að tapa öllu þessu er mikill og því 

er skuldbindingin ansi sterk hvað varðar brot á bæði skráðum og óskráðum lögum 

samfélagsins. Áhrif jafnaldra vega oft þyngra þegar kemur að frávikshegðun 

ungmenna en þau ungmenni sem hafa sterk tengsl við foreldra sína eru síður líkleg til 

að samþykkja eða viðhalda slíkri hegðun (Hirschi, 1969 og Warr, 1993a). Kenningin 

er að foreldrarnir eru á staðnum siðferðilega þegar kemur að því að halda aftur af 

ungmennum, það er að segja að þau hugsa þá um hverjar afleiðingarnar eru þegar þau 

eru í félagsskap jafnaldra sem eru að brjóta af sér. Þau eru ekki að fara að hætta á að 

missa tengslin og traustið við foreldra sína og eru því líklegri til að sleppa því að sýna 

af sér frávikshegðun í samfloti við jafnaldra. 

Í þriðja lagi telur Hirschi að þátttaka (e. involvement)  fólks í hefbundnum 

athöfnum samfélagsins dragi úr afbrotum, þar sem tími þeirra fer í að sinna öðrum 

áhugamálum. Ungmenni athafna sig oftast undir eftirliti foreldra eða annarra ráðandi 

aðila, svo sem skóla og vinnu, en það kemur að mörgu leyti í veg fyrir að ungmenni 

sýni af sér frávikshegðun (Hawdon, 1999). Að lokum nefnir Hirschi trú (e. belief) 

fólks á siðferðisleg gildi félagslegra reglna. Þegar kemur að ungmennum má segja að 

þau hafi jákvætt viðhorf gagnvart því að fara eftir lögum og reglum og ásamt því að 

þau beri virðingu fyrir bæði lögreglunni og skráðum lögum samfélagsins (Hawkins, 

1999, Gottfredsson og Hirschi, 1990 og Jón Gunnar Bernburg, 2004).. Hirschi telur 

að sterk tengsl einstaklinga við samfélagið komi að mörgu leyti í veg fyrir að þeir 

leiðist í afbrot. Séu félagstengsl þeirra veik við helstu stofnanir samfélagsins er 

líklegra að fólk brjóti af sér eða beiti ofbeldi til að ná sínu fram  

Braithwaite (Giddens, 2009 og Thio 2010) telur að samfélagið stjórni 

einstaklingum með smánun, en það felur í sér að brot á reglum samfélagsins veldur 

vanþóknun á gjörðum þeirra í þeim þannig að þeir skammast sín og sjá eftir 

verknaðinum. Hann skilgreinir tvær gerðir smánunar en önnur þeirra er sú að 

einstaklingar eru stimplaðir og þeim hafnað af samfélaginu. Hin leiðin er jákvæðari 

þar sem ætlast er frekar til þess að einstaklingar sjái eftir verknaðinum, þeim sýndur 

skilningur og fyrirgefið, en þá leið fara foreldrar oftar en ekki þegar kemur að 
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ofbeldis- og afbrotahegðun barna sinna (Hirschi, 1969). Skólinn hefur einnig ábyrgð 

þegar kemur að frávikshegðun ungmenna og viðbrögðin sem kennarar og aðrir 

leiðbeinendur sýna nemendum sínum hefur mikið að segja þegar vandamál koma 

upp. Beri nemendur ekki virðingu fyrir kennaranum og skólastofnuninni er það 

vísbending um að þeir telji sig ekki skuldbundna til að framfylgja þeim reglum sem 

skólinn setur.  

1.2 Félagsnámskenningar Sutherlands  

Samkvæmt kenningu Edwin Sutherland o.fl. (1939) er frávikshegðun lærð í gegnum 

samskipti við aðra og er þá hægt að gera ráð fyrir því að ungmenni sem eiga vini sem 

sýna af sér frávikshegðun er líklegra að þau sjálf sýni af sér slíka hegðun til að falla 

inn í hópinn. Hægt er að vísa að einhverju leyti í kenningar Hirschi um félagstengslin 

og segja að því veikari tengsl sem ungmenni hafa við foreldra sína og skóla því 

líklegri eru þau til að lenda í slæmum félagsskap. Hirschi og Gottfredson (1990) 

hafna þó kenningu Sutherlands þar sem hún er í andstæðu við rannsóknir hans (Warr, 

1993b). Að mati Akers og Burgess hafði Sutherland ekki tekist að skilgreina hvað 

fælist nákvæmlega í lærdómsferlinu. Þeir bættu kenningu hans og sögðu að 

einstaklingar fái hvatningu til að viðhalda hegðun sinni sé þeim umbunað fyrir 

verknaðinn en dragi í land sé þeim refsað (Akers og fleiri, 1979 og Thio, 2010). 

Mikilvægustu hóparnir sem ungmenni hafa samskipti við eru jafnaldrar, fjölskyldan, 

jafnframt skólastofnanir. Hegðun ungmenna, hvort sem hún sé siðsamleg eða frávik, 

eflist í samskiptum þeirra við fyrrgreinda hópa. 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Matsueda (1982) eru kenningar 

Sutherlands meira í samræmi við sambærilegar niðurstöður annarra rannsókna en 

kenningar Hirschi. Það getur verið flókið að staðhæfa um orsakir og afleiðingar, enda 

er erfitt að átta sig á því hvort að ungmenni sem beita ofbeldi eða fremja afbrot í 

samfloti með öðrum hefðu viðhaldið slíkum viðhorfum áður en bera fór á 

frávikshegðun eða eftir að kunningsskapurinn hófst.  

  Börn sem beita ofbeldi eru líklegri til að hafa alist upp við aðstæður þar sem 

ofbeldi er beitt á heimilinu eða í nærumhverfi þess (Siegel, 2009: 199). Börn eru 

viðkvæm fyrir höfnun foreldra og jafningja sinna og því er líklegra að að þau brjóti af 

sér eða beiti aðra ofbeldi séu þær væntingarnar bornar til þeirra. Þau nota ofbeldi í 

misjöfnum tilgangi, hvort sem þau sækjast eftir einhverju sem þau vilja og bregðast 
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illa við hvers konar áreiti. Ungmenni sem finna sig í ofangreindum aðstæðum 

misskilja oft stöðu annarra og bregðast ókvæða við minnsta áreiti með ofbeldi auk 

þess sem þau eru meira á tánum í hinum ýmsu félagslegu aðstæðum. 
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2 Fyrri rannsóknir 

2.1 Íslenskar rannsóknir 

Undanfarin ár hafa rannsóknir á frávikum og afbrotum ungmenna farið fjölgandi og 

eru spurningalistakannanir þar efst á lista (Jón Gunnar Bernburg, 2004). Opinber 

gögn og önnur skráð gögn eru ekki nægilega lýsandi og gefa ekki rétta mynd af 

afbrotum í samfélaginu og því hefur verið litið á spurningalistakannanir sem álitlegan 

kost til að kanna umfang frávika og annarra afbrota. Opinber gögn geta þó gefið 

vísbendingu um þann fjölda ungmenna sem kemst í kast við lögin.   

Hérlendis hafa ekki verið framkvæmdar rannsóknir tengdar afbrotum 

ungmenna á tveimur tímapunktum eins og hér verður gert. Íslenskar rannsóknir hafa 

þó verið framkvæmdar um sama efni og hafa niðurstöður sýnt fram á að ungmenni 

sem beita ofbeldi eru líklegri til að fremja önnur afbrot (Jón Gunnar Bernburg og 

Þórólfur Þórlindsson, 1997, 1999 og 2001). Ungmenni sem hafa veik tengsl við 

félagslegar stofnanir, svo sem fjölskyldu og skóla, eru líklegri til að sýna af sér 

frávikshegðun. Það er að segja eyði ungmenni minni tíma með fjölskyldunni og hafa 

lítil tengsl við skólann er líklegra að þau taki þátt í afbrotum og beiti ofbeldi. 

Ungmenni sem búa hjá einstæðum foreldrum eru jafnframt líklegri en aðrir jafnaldrar 

sem búa hjá báðum foreldrum sínum til að sýna af sér afbrotahegðun. Eigi þau erfitt 

með að nálgast andlegan stuðning frá foreldrum sínum, telja það skipta minna máli að 

geta rætt við þá um ýmis málefni og eyða að jafnaði minni tíma með þeim um helgar, 

er líklegra að þau beiti ofbeldi. Fylgist foreldrar ekki með hegðun barna sinna, sýni 

þeim litla athygli og umhyggju aukast líkurnar á því að börn þeirra sýni af sér 

frávikshegðun (Þórólfur Þórlindsson, 1998). 

 Tengsl eru á milli sambýlisstöðu foreldra og ofbeldishegðunar ungmenna. 

Ungmenni sem búa hjá einstæðu foreldri eða foreldri og stjúpforeldri eru líklegri til 

að beita ofbeldi en þau sem búa hjá báðum foreldrum (Þórólfur Þórlindsson og Jón 

Gunnar Bernburg, 2004 og Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007). 

Ungmenni sem búa í nærsamfélagi þar sem heimili einstæðra foreldra eru fleiri, eru 

líklegri til að eiga samneyti við önnur ungmenni sem sýna af sér frávikshegðun og 

skiptir þá engu máli hver sambýlisstaða foreldra er á þeirra heimili (2004). Þar af 

leiðandi eru þau einnig líklegri til að taka þátt í afbrotum. Sömu niðurstöður má sjá 
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þegar horft er til skólans, en eftir því sem nemendur standa verra að vígi þegar kemur 

að námsárangri, því líklegra er að þeir beiti ofbeldi. 

Rannsóknir hafa sýnt að jafningjaþrýstingur skiptir máli þegar kemur að 

ofbeldi og afbrotum meðal ungmenna (Warr, 1993a; 1993b). Niðurstöður rannsóknar 

Jón Gunnars Bernburg og Þórólfs Þórlindssonar (2001) sýnir þó fram á að 

félagstengsl ungmenna hafi mikið að segja þegar kemur að slíkri hegðun. Eftir því 

sem tengsl ungmenna við foreldra sína og skóla eru sterkari, dregur úr áhrifum 

jafnaldra þegar kemur að afbrotahegðun (Warr, 1993a). Séu tengsl ungmenna við 

foreldra og skóla sterk og viðvarandi í gegnum uppeldi þeirra, dregur úr því að þau 

eignist vini sem viðhalda óæskilegri hegðun eða leiðist út í afbrot á lífsleiðinni. Þetta 

styður kenningu Sutherlands (1939) um að afbrotahegðun sé lærð í samskiptum við 

aðra.   

 Uppbygging og einkenni samfélagsins hafa áhrif á afbrotahegðun ungmenna 

og móta ákveðin ferli þegar kemur að félagslegu taumhaldi. Niðurstöður rannsóknar 

hérlendis (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007) sýndi fram á að 

félagslegur óstöðugleiki hefur jákvæð áhrif á afbrotahegðun ungmenna, það er afbrot 

aukast meðal ungmenna við þær aðstæður. Góð félagstengsl milli ungmenna og 

foreldra draga hins vegar úr afbrotahegðun ungmenna á sama tíma og félagslegt 

umrót á sér stað. Það sama má segja ef það eru samskipti á milli foreldra ungmenna í 

samfélaginu, en þau viðhalda ákveðnu taumhaldi þegar kemur að frávikshegðun. 

Þekki foreldrar vini barna sinna og foreldra þeirra, eru meiri líkur á því að ungmenni 

umgangist vini innan þess tengslanets.  

Það hefur sýnt sig að drengir eru líklegri en stúlkur að beita ofbeldi.  

Skilningur á félagslegum normum meðal jafningahópsins og innan skólans hefur 

mikil áhrif á ofbeldishegðun ungmenna (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2005). Þetta bendir til þess að þeir beiti ofbeldi ekki einungis til að 

bregðast við ógnun á félagslegri stöðu sinni innan vinahópsins heldur jafnframt til að 

reyna að verja orðspor sitt innan samfélagsins. Niðurstöðurnar sýna þó einnig að 

ofbeldi á sér oft stað meðal stúlkna innan skólasamfélagsins.  

Gera má ráð fyrir að þessi rannsókn muni sýna fram á svipaðar niðurstöður og 

fyrri rannsóknir. Áætla má að ungmenni sem hafa veik tengsl við foreldra sína og 

skóla eru líklegri til að að brjóta af sér. Sé tengslanetið sterkt og ungmenni hafi góð 
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samskipti við foreldra sína er hægt að draga úr áhættu þess að ungmennin hegði sér 

óæskilega og hafi samskipti við vini sem viðhalda sömu gildum. Búi ungmenni á 

eigin vegum eða hjá einstæðu foreldri má telja að þau beiti oftar ofbeldi og brjóti af 

sér þar sem félagslegt taumhald sé líklega af skornum skammti.  

2.2 Rannsóknir 

Opinber gögn hérlendis og víða erlendis sýna fram á að afbrotatíðni meðal ungmenna 

er hærri en í öðrum aldursflokkum. Óháð kyni, kynþætti, búsetu, fjárhag, 

hjúskaparstöðu og fleiri félagslegum einkennum, þá eru töluvert meiri líkur á að 

ungmenni fremji afbrot en eldri einstaklingar og hafa rannsóknir stutt þá staðreynd í 

gegnum tíðina. Ungmenni eru handtekin hlutfallslega oftar þegar mið er tekið af 

mannfjölda hvers samfélags fyrir sig (tilv. í Siegel, 2009: 52). Afbrotatíðni ungmenna 

undir 18 ára aldri telur allt að 6% af heildarfjölda skráðra afbrota í Bandaríkjunum. Í 

25% tilvika er ungmenni handtekin fyrir mjög alvarleg afbrot og eru þau um 17% af 

heildinni þegar kemur að handtökum. Afbrotatíðnin nær hápunkti hjá ungmennum 

um 16 ára aldur en 18 ára þegar kemur að ofbeldi. 

Afbrotafræðingar eru sammála um að afbrotum fer fækkandi eftir því sem 

einstaklingar eldast og opinber gögn styðja við þá kenningu. Að mati Roberts 

Agnews (Burt, Simmons og Simmons, tilv. í Siegel, 2009) mætti rekja aukningu 

afbrota meðal yngra fólks til nútíma iðnaðarsamfélags þar sem þau hafa ýmis réttindi 

og skyldur sem hér áður fyrr voru almennt á herðum fullorðinna. Það er að almennt 

hefur dregið úr eftirliti foreldra með börnum sínum, samfélagið hefur kallað eftir 

aukinni menntun og félagsstarfi sem er í sífellt meiri mæli innan veggja skólans eða 

félagsmiðstöðva. Ungmenni finna sig í stóru og fjölbreyttu samfélagi þar sem 

jafningjaþrýstingurinn er mikill, langanir þeirra í forréttindi fullorðinna hefur aukist 

og dregið hefur úr möguleikum ungmenna að fást við aðstæður löglega. 

Samfélagslegur þrýstingur getur einnig valdið því að þau sækist eftir því að leysa 

vandamál sín á ólögmætan eða ofbeldisfullan hátt.  

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli gæða fjölskyldulífsins og 

frávikshegðun ungmenna (Hawkins, 1999 og Siegel, 2009: 199). Ungmenni sem 

halda aftur af sér eða neita að ræða mikilvæg málefni við foreldra sína eru líklegri en 

önnur að sýna frávikshegðun. Börn sem eiga erfitt heima fyrir hafa oftar lægra 

sjálfsálit og því líklegri til að sýna andfélagslega hegðun. Hér er til að mynda vísað til 



9 

þeirra foreldra sem telja að yfirráðandi vald sitt sé eina leiðin til að ala börnin upp og 

að þau eigi að fara eftir því sem sagt er við þau án vandkvæða. Viðhorf eins og hér er 

nefnt sem dæmi ,,svo lengi sem þú býrð undir mínu þaki ferðu eftir mínum reglum” 

(Siegel, 2009: 199) hjálpar lítið og er líklegt að ungmenni geri uppreisn og gangi 

gegn þeim reglum sem settar eru. Foreldrar sem veita ástríkt uppeldi, styðja börnin 

sín á jákvæðan hátt og leiðbeina börnun sínum án þvingana og kúgunar, draga úr 

neikvæðum áhrifum umhverfisins og líklegra er að með því geti þau komið í veg fyrir 

að þau leiðist út á braut afbrota og ofbeldis (Lögregluvefurinn, 2011). Því meiri tími 

sem foreldrar eyða með börnum sínum utan skólans, það er á kvöldin og um helgar, 

er líklegt að það dragi úr afbrotahegðun þeirra sem og áhrifum jafnaldra. Ekki er hægt 

að segja að tengsl ungmenna við foreldra sína útiloki alfarið áhrifin en þau geta þó 

komið í veg fyrir að ungmennin sækist í að umgangast þá sem sýna af sér 

afbrotahegðun (Warr, 1993a).  

Ungmenni sem sýna af sér andfélagsleg hegðun, eiga vini sem víkja frá hinum 

félagslegu viðmiðum, einangra sig frá öðrum og eiga við hegðunarvandamál að stríða 

eru líklegri en önnur til að fremja afbrot (Umboðsmaður barna, e.d.). Þau eru 

einangruð frá daglegri rútínu og aðhaldi foreldra sem gefur þeim aukin tækifæri á að 

brjóta af sér (Hawkins, 1999). Ungmenni sem taka frekar þátt í athöfnum meðal 

jafnaldra en að eyða tíma með fjölskyldunni eru líklegri til að fremja afbrot af 

einhverju tagi (Cohen og Felson, 1979). Séu þau hins vegar í nánum tengslum við 

foreldra sína er ólíklegra að þau setji sig í þá stöðu þar sem hætta er á að þau sýni af 

sér frávikshegðun (Hirschi, 1969 og Warr, 1993a).  

Frávikshegðun ungmenna má teljast vera eðlilegur hluti á unglingsárunum er 

þau reyna að átta sig á hver þau eru í samanburði við aðra. Áhrif jafnaldra vega 

þungt, þá sérstaklega ef jafningjahópurinn hafnar almennum siðferðisgildum 

samfélagsins. Á sama tíma eru ungmenni sífellt að verða sjálfstæðari og fráhverfari 

foreldrum og öðrum fullorðnum einstaklingum sem reyna að ala upp með þeim 

skynsamlega hegðun og framkomu sem er almennt viðurkennd af samfélaginu 

(Hawdon, 1999 og Siegel, 2009: 273). Sjálfsmynd einstaklinga fullmótast á 

unglingsárunum og fylgja ungmenni þeim viðhorfum sem haldið er að þeim á þessum 

árum (Hirschi, 1969). Væntingar ungmenna til foreldra sinna eru miklar og sækja þau 

sína fyrirmynd til þeirra. Því er mikilvægt að foreldrar séu meðvitaðir um stöðu sína 

gagnvart börnum sínum.  



10 

Ólögleg atferli foreldra og forsjármanna spilar veigamikinn þátt þegar kemur 

að afbrotum og ofbeldishneigð barna þeirra. Foreldar sem fremja afbrot og beita 

ofbeldi eru ólíklegri til að eiga gott og náið samband við börn sín og viðhalda hegðun 

sem ekki er talin æskileg að börn læri. Erfitt er að sýna fram á hvert orsakasamhengið 

er en samkvæmt niðurstöðum rannsóknar Smith og Farrington (tilv. í Siegel, 2009) 

má sjá að hegðun foreldra í uppeldislegu ljósi getur skýrt margt, en þeir foreldrar sem 

viðhalda andfélagslegri hegðun eru líklegri til að eiga börn sem hegða sér eins. 

Einnig mætti rekja orsökina til ákveðinnar smánar eða neikvæðs orðspors sem fylgir 

fjölskyldunni, það er eigi foreldrar og/eða börn sögu um frávikshegðun (Goffman, 

1963). Börnin lifa því eftir þeim væntingum sem samfélagið ber til þeirra og hegða 

sér í samanburði við þær. 

Börn sem búa á skilnaðarheimilum eru líklegri til að sýna af sér andfélagslega 

hegðun, þá sérstaklega þegar ósætti ríkir á milli kynforeldra. Ungmenni sem búa á 

heimili einstæðrar móður og þau sem búa við ósætti á milli foreldra eftir skilnað, eru 

líklegri til að leiðast út í afbrot og rannsóknir gefa til kynna að þau eiga erfiðara með 

að stofna til félagslegra tengsla við jafnaldra (Demo og Acock, 1988). Rofin 

fjölskyldubönd, ófullnægjandi eða óstöðugt húsnæði, námserfiðleikar eða aðrar 

truflandi ástæður geta leitt fólk út í afbrot (Umboðsmaður barna, e.d.). Ungmenni 

sem búa við slíkar aðstæður eru líklegri til að fremja afbrot. 

Persónuleg vandamál barna og ungmenna, svo sem erfiðar heimilisaðstæður, 

fylgja þeim oftar en ekki í skólann og mikill þrýstingur innan skólasamfélagsins getur 

bæði leitt til sálrænna og félagslegra vandamála (Siegel og Welsh, 2009: 376). Hafa 

hinar ýmsu stofnanir og hópar í Bandaríkjunum reynt að endurskipuleggja 

menntakerfið í þeim tilgangi að mæta betur þörfum nemenda og þannig draga úr 

óæskilegri hegðun á meðal þeirra (Siegel og Welsh, 2009: 390). Átak sem nefnist 

,,Jákvæð viðbrögð” [e. Positive Action] hefur verið tekið í notkun innan nokkurra 

skóla og í því felst að fullorðnir aðilar, kennarar, námsráðgjafar, foreldrar og fleiri 

sem koma að verkefninu, hvetja til heilbrigðra og jákvæðra viðbragða þegar kemur að 

neikvæðri hegðun ungmenna innan skólans. Má nefna þar helst kennara í þessu 

samhengi en þeir eru lykilþátturinn í að hvetja til jákvæðrar hegðunar og réttra 

viðbragða þegar kemur að neikvæðri hegðun barna og ungmenna. Eins og gefur að 

skilja eyða börn meira og minna öllum sínum tíma yfir daginn í skólanum og má því 
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segja að skólinn sé einn mikilvægasti uppeldisaðili þeirra. Samvinna heimilis og 

skóla er því mikilvæg þegar kemur að félagslegu taumhaldi. 

Eitt meginhlutverk foreldra er að hvetja börnin sín áfram og vekja áhuga 

þeirra á námi, en með því að sýna áhuga á því sem börnin fást við í skólanum er verið 

að færa þeim jákvæð skilaboð um mikilvægi námsins (Heimili og skóli, e.d.). Stuðli 

nærumhverfið að öryggi og vellíðan, sem og tryggir ungmennum góð 

uppvaxtarskilyrði, hefur það gott forvarnargildi þegar kemur að ofbeldi og afbrotum. 

Viðvarandi andfélagsleg hegðun ungmenna innan skóla er áhættuþáttur þegar kemur 

að afbrotum sem og skortur á félagstengslum við skólann. Gangi ungmennum illa að 

læra og námsárangurinn er lélegur, aukast líkurnar á að þau brjóti af sér (Hawkins, 

1999). Ungmenni sem eiga við námserfiðleika að stríða skilja oft ekki tilgang þess að 

undirbúa sig fyrir skólann og frammistaða þeirra fer versnandi (Salts og fl. tilv. í Jón 

Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 1997). Samkvæmt niðurstöðum Felson 

o.fl. (tilv í Jón Gunnar Bernburg og Þórólf Þórlindsson, 1997: 67-68) hafa neikvæð 

viðhorf gagnvart náminu ákveðið forspárgildi þegar kemur að ofbeldi, afbrotum og 

vandræðahegðun í skóla, líkt og Hirschi myndi búast við.  
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3 Tilgátur 

Í þessum kafla verður greint frá þeim mælikvörðum sem stuðst er við í þessari 

rannsókn, hugtökum og settar fram tilgátur um hvað gera má ráð fyrir að 

niðurstöðurnar muni sýna.  

Spurningarnar sem valdar voru, eru mælingar á tengslum ungmenna við 

foreldra sína, líðan þeirra í skóla og viðhorf þeirra til námsins. Þeir þættir sem 

skoðaðir eru:  

1. Tími sem ungmenni eyða að heiman á kvöldin og um helgar (Jón Gunnar 

Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2001). Með því er verið að skoða hvaða 

tækifæri ungmenni hafi til að fremja afbrot.  

2. Eftirlitsleysi foreldra með börnum sínum, með áherslu á að skoða reglur innan 

og utan heimilis í sambandi við útivistartíma. Þekkingu þeirra á hvaða 

einstaklinga þau eru að umgangast, hvar þau eru og hvað þau eru að gera utan 

heimilis (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007).  

3. Tengslanet umhverfis ungmennin, þ.e. þekkja foreldar þeirra vini barna sinna 

eða foreldra vina þeirra.  

4. Hve auðvelt ungmenni eiga með að nálgast andlegan stuðning frá foreldrum 

sínum.  

5. Aðstæður nemenda í skólanum t.d. líðan nemenda í skóla og hvaða viðhorf 

þau hafa til námsins. 

Ofbeldi er mjög huglægt hugtak og hefur margvíslegar birtingamyndir, t.d. 

líkamlegt, andlegt og kynferðislegt (Björn Harðarson og Eygló Guðmundsdóttir, e.d). 

Líkamlegt ofbeldi er þegar líkamlegu afli er beitt til þess að skaða aðra einstakling/a. 

Ofbeldið getur orsakast vegna árásarhneigðar eða tilviljanna og er árásarhneigð 

skilgreind sem ásetningur einstaklings til að skaða aðra í kringum sig. Á það bæði við 

um líkamlegt sem og andlegt ofbeldi en hér verður aðeins fjallað um líkamlegt 

ofbeldi meðal ungmenna. Ungmenni eru að ganga í gegnum miklar breytingar, bæði 

andlegar og líkamlegar. Þau reyna að skilgreina hver þau eru í samskiptum við aðra 

og nánasta umhverfi.  

 Afbrot er það sem samfélagið dæmir sem brot á almennum hegningarlögum 

eða eins og afbrotafræðingar hafa skilgreint sem frávik frá hinum skráðu og óskráðu 

viðmiðum samfélagsins (sjá Jón Gunnar Bernburg, 2004). Íbúar samfélagsins hafa 
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komið sér saman um skilgreind viðmið og frávik frá þeim veldur ákveðnum 

viðbrögðum frá almenningi. Frávik eru skilgreind á mismunandi hátt á milli 

samfélaga og geta bæði verið jákvæð og neikvæð en áherslan á hin neikvæðu frávik 

eru mun sterkari hvað varðar viðbrögð samfélagsins. Hinar skráðu reglur 

samfélagsins eru ákveðnar af ráðamönnum þess (af framkvæmdarvaldinu, 

löggjafarvaldinu og dómsvaldinu) en hinar óskráðu reglur eru félagsleg viðmið sem 

notuð eru til að lýsa hegðun annarra. 

 Samkvæmt enskri orðabók er afbrot skilgreint: sem ólöglegt athæfi og brot á 

reglum, í þessu tilfelli brot á skráðum reglum og lögum sem skilgreind eru innan 

samfélagsins. Aftur á móti er óknyttir (e. delinquency) skilgreindir sem: smáglæpir 

sem eru sérstaklega framdir af ungum einstaklingum, félagslegar ástæður/orsakir 

afbrota og óknyttir. Hér verður einungis fjallað um ungt fólk, afbrot og ofbeldi og því 

gengið út frá skilningnum á hugtakinu óknyttir.  Þeir þættir sem hér verða mældir eru: 

1. Líkamlegt ofbeldi meðal ungmenna.  

2. Afbrot ungmenna, það er þjófnaðir, innbrot, skemmdarverk og annað. 

Áhersla verður lögð á að skoða ofbeldi og almenn afbrot ungmenna t.d. innbrot, 

þjófnaði, eyðileggingu eigna og fleira á árunum 1997 og 2006. Skoða á hvort það sé 

marktækt samband á milli ofbeldis eða afbrota og tengsla ungmenna við foreldra sína 

annars vegar og viðhorf til námsins og líðan ungmenna í skóla hins vegar. Í lokin 

verða skoðuð áhrif annarra bakgrunnspurninga, það er kyn svarenda, samanburð á 

milli ungmenna í 9. eða 10. bekk og hjúskaparstöðu foreldra á lögheimili. 

Samanburður verður gerður á milli þessara ára til að sjá hvort einhverjar breytingar 

hafa átt sér stað þegar kemur að afbrotatíðni og ofbeldi meðal íslenskra ungmenna. 

Tilgátur: 

1. Er marktæk breyting á ofbeldi og afbrotum meðal ungmenna á milli áranna 

1997 og 2006? 

2. Eru tengsl á milli foreldra og ungmenna að breytast? 

3. Er breyting á líðan nemenda í skóla og áhuga þeirra í námi? 

4. Ef einhverjar breytingar eiga sér stað á afbrota- og ofbeldishegðun ungmenna, 

eru breytingar á félagstengslum að skýra þær breytingar? 
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4 Framkvæmd 

Gögnin sem stuðst er við í þessari rannsókn eru fengin úr  tveimur könnunum sem 

lagðar voru fyrir ungmenni í 9. og 10 bekk um land allt árin 1997 og 2006. 

Spurningalistarnir voru lagðir fyrir þá unglinga sem mættir voru í skólann daginn sem 

könnunin fór fram.  

Árið 1997 voru tvær útgáfur af spurningarlistum lagðar fram, A og B, en hér 

verður einungis stuðst við lista B þar sem hann kemur meira inn á þætti tengda 

ofbeldi og afbrotum en listi A, sem fjallar meira um vímuefni og heilsutengd atriði. 

Úgáfunum af spurningalistunum var dreift til nemenda af handahófi en í þeim er spurt 

um hina ýmsu þætti er varða lífshætti og nánasta umhverfi ungmenna, svo sem 

skólagöngu, hreyfingu, tengsl við foreldra, líðan í skóla og ýmis konar frávikshegðun 

eins og afbrot og ofbeldi.  

 Spurningalistarnir voru sendir í alla grunnskóla landsins þar sem kennarar sáu 

um fyrirlögn í skólum út á landi en aðstoðarfólk sá um að leggja þá fyrir og aðstoða 

kennara á Akureyri og á höfuðborgarsvæðinu. Þegar nafnleyndar er gætt í könnunum 

meðal ungmenna breytir það ekki svörum þeirra við viðkvæmum spurningum hvort 

sem kennarar eða aðstoðarfólk sjái um fyrirlögn (Þóroddur Bjarnason, 1995). Samtals 

svöruðu 7785 nemendur listunum árið 1997, þar af voru 3.872 sem svöruðu B-

listanum sem er notaður við gerð þessarar skýrslu. Svarhlutfallið var 91%.  

 Könnunin Ungt fólk var lögð fyrir nemendur í 9. og 10. bekk í mars árið 2006. 

Spurningarlistarnir voru sendir í alla grunnskóla á landinu þar sem kennarar sáu um 

fyrirlögn. Ítrekað var fyrir nemendum að skrifa hvorki nafn né kennitölu svo að 

svörin yrðu ekki rekjanleg til þeirra. Allir nemendur sem mættir voru í skólann þann 

daginn tóku þátt í könnuninni en alls fengust 7.430 gild svör frá nemendum, þar af 

3.620 stúlkum og 3.612 drengjum og reyndist heildarsvarhlutfallið vera 80,1%. 

Munurinn á svarhlutfalli milli þessara ára má skýra á fjölda skóla sem tóku þátt, en 

árið 2006 voru mun færri skólar sem samþykktu þátttöku.  
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5 Aðferðafræði 

Hér verður skýrt frá niðurstöðum þátta- og atriðagreiningar. Þannig er notagildi 

niðurstaðanna sem best sundurgreinanlegt og betri heildarmynd fæst af afbrotum og 

ofbeldi ungmenna. Þáttagreining er framkvæmd til að sjá tengslin á milli þeirra 

spurninga sem eiga að mæla sama hugtakið og hvaða undirliggjandi þættir hafa áhrif 

á fylgni milli atriðanna sem verið er að mæla. Hér verða mæld nokkur hugtök og 

lagðar saman spurningar sem nauðsynlegt er að gera til að fá sem besta yfirsýn yfir þá 

þætti sem hafa áhrif á ofbeldi og afbrot meðal ungmenna.    

Við úrvinnslu gagnanna var notað tölfræðiforritið SPSS en ákveðið var að búa 

til fimm breytur sem mæla mismunandi tengsl ungmenna við foreldra sína. Áður en 

spurningarnar voru lagðar saman í eina breytu var reiknað út áreiðanleiki og réttmæti 

mælinganna svo niðurstöðurnar sýndu sem réttasta mynd. Hér mun vera stuðst við 

Cronbach’s alpha stuðulinn, en hann gefur okkur að breyturnar séu áreiðanlegar og sé 

gildið yfir 0,7 er há innbyrðis fylgni milli atriðanna og má gera ráð fyrir því að það sé 

í lagi að leggja þær saman í eina breytu. 

Tafla 5-1 Lýsandi tölfræði árið 1997 

1997 Cronbach’s 
Alpha 

Staðlað Cronbach’s 
Alpha 

Fjöldi atriða 

Eftirlitsleysi 0,774 0,774 5 

Tengslanet 0,658 0,676 2 

Andlegur stuðningur 0,814 0,817 5 

Samvera  0,745 0,748 2 

Að heiman 0,776 0,779 2 

Námsáhugi 0,830 0,830 4 

Líðan í skóla 0,790 0,790 4 

Afbrot síðustu 12 

mánuði 

0,785 0,833 6 

Ofbeldi síðustu 12 

mánuði 

0,910 0,911 7 

 

Eins og sjá má í töflu 5.1 þá telst áreiðanleikamælingin vera góð árið 1997 hjá öllum 

breytunum nema þá breytu sem mælir tengslanet en þá eru mælingin rétt undir 0,7, 

eða 0,658 sem er þó ásættanlegt. Í töflu 5.2 er að sjá niðurstöður 
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áreiðanleikamælingarnar fyrir árið 2006 í samanburði og teljast allar mælingarnar 

vera ásættanlegar við atriðagreiningu. Segja mætti að áreiðanleikinn sé á mörkunum 

að verða of mikill fyrir breytuna ofbeldi bæði árin þar sem chronbach’s alpha er yfir 

0,9. 

Tafla 5-2  Lýsandi tölfræði árið 2006 

2006 Cronbach’s 
Alpha 

Staðlað Cronbach’s 
Alpha 

Fjöldi atriða 

Eftirlitsleysi  0,814 0,814 5 

Tengslanet 0,729 0,740 2 

Andlegur stuðningur 0,858 0,862 5 

Samvera 0,769 0,769 2 

Að heiman  0,740 0,740 2 

Námsáhugi 0,777 0,777 4 

Líðan í skóla 0,782 0,782 4 

Afbrot síðustu 12 

mánuði 

0,727 0,791 6 

Ofbeldi síðustu 12 

mánuði 

0,904 0,905 7 

 

Fyrsta breytan var lögð saman úr spurningum sem taldar eru vera góður 

mælikvarði á eftirlitsleysi foreldra með ungmennum úr báðum listunum. Þar voru 

settar fram staðhæfingarnar a) foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvað ég má 

gera heima, b) foreldrar mínir setja ákveðnar reglur um hvað ég má gera utan 

heimilis, c) foreldrar mínir setja ákveðnar reglur hvenær ég á að vera komin/n heim á 

kvöldin, d) foreldrar mínir fylgjast með því með hverjum ég er á kvöldin. 

Svarmöguleikarnir eru með 4 punkta kvarða (1= á mjög vel við um mig, 2= á frekar 

vel við um mig, 3= á frekar illa við um mig, 4= á mjög illa við um mig). Í 

þáttagreiningu kom fram einn þáttur með eigin gildi yfir 1 sem mælir hugtakið 

eftirlitsleysi og skýrir hann 52,7% af heildardreifingu atriðanna árið 1997 og 57,5% 

fyrir árið 2006. Áreiðanleikamælingin var ásættanleg eins og kemur fram í töflum 5.1 

og 5.2 og ekki var mögulegt að auka áreiðanleikann með því að sleppa einstaka 

atriðum.  
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Samvera ungmenna með foreldrum sínum getur verið mismunandi en 

spurningarnar sem mæla þætti er tengjast samveru eru t.d. hversu oft ungmenni eyða 

tíma með foreldrum utan skóla á virkum dögum og um helgar. Spurningarnar voru á 

5 punkta raðkvarða (1=nær aldrei til 5= nær alltaf). Þáttagreining dró út einn þátt sem 

skýrði 79,8% af heildardreifingunni árið 1997 og 81,2% árið 2006.  

Ungmenni hafa mismunandi tækifæri til að brjóta af sér eða beita ofbeldi og 

má því telja að eftir því sem þau eyða meiri tíma að heiman á kvöldin og sjaldan með 

foreldrum sínum séu auknar líkur á að þau beiti ofbeldi og/eða fremji afbrot (Jón 

Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2001). Spurt var hversu oft síðastliðna 

viku ungmenni hefðu verið heima hjá sér heilt kvöld og hve oft þau hefðu verið að 

heiman eftir klukkan tíu að kvöldi. Svarmöguleikarnir í báðum listum voru á 8 punkta 

kvarða ( frá 1= aldrei til 8= 7 skipti). Við þáttagreiningu spurninganna er varða 

tækifæri ungmenna til að brjóta af sér kom fram einn þáttur sem skýrði 81,9% 

heildardreifingar árið 1997 en snúa þurfti svarmöguleikum við fyrri spurningunni. 

Árið 2006 var einnig dreginn út einn þáttur sem mælir hugtakið tækifæri og skýrði 

hann 79,4% heildardreifingarinnar. Ekki þótti ástæða til að taka út atriði til að auka 

áreiðanleikann 

Þriðja breytan kemur inn á hið félagslega tengslanet sem umlykur ungmenni, 

en þá er spurt hvort foreldrar þekki vini barna sinna og hvort foreldrar þekki foreldra 

vina þeirra (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007). Svarmöguleikarnir 

voru á 4 punkta kvarða (1= á mjög vel við um mig, 2= á frekar vel við um mig, 3= á 

frekar illa við um mig, 4= á mjög illa við um mig). Þáttagreining sýndi einn þátt sem 

skýrði 75,5%% af heildardreifingu spurninganna árið 1997 og 79,4% árið 2006. 

Chronbach’s alpha gildið árið 1997 var aðeins 0,620 og möguleiki á að auka 

áreiðanleikann ef spurningunni: foreldrar mínir fylgjast með hvernig mér gengur í 

skólanum, er sleppt. Ákveðið var að hafa taka þá breytu út þar sem einnig kom í ljós 

að þessi spurning var ekki í listanum árið 2006. Staðlað Chronbach’s alpha jókst þá í 

0,676 sem má teljast vera ásættanlegt.  

Umhyggja og hlýja foreldra er eitthvað sem börn og ungmenni ættu að hafa 

greiðan aðgang að og skapar það bæði traust og gagnkvæma virðingu á milli þeirra. 

Því var ákveðið að bæta við fjórðu breytunni sem kemur inn á viðhorf ungmenna um 

hversu auðvelt eða erfitt það sé fyrir þau að fá umhyggju og hlýju frá foreldrum 

sínum, nálgast þá um persónuleg málefni, fá ráðleggingar varðandi námið eða önnur 
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verkefni og  aðstoð við ýmis verk. Svarmöguleikarnir voru á 4 punkta kvarða 

(1=Mjög erfitt, 2=frekar erfitt, 3=frekar auðvelt, 4=mjög auðvelt). Atriðin voru sett 

upp í þáttagreiningu og sýndi fram á einn þátt sem skýrir 57,8% af heildardreifingu 

þeirra í listanum árið 1997 og 64,6% árið 2006. Atriðin voru lögð saman í eina 

mælingu sem talið er skýra andlegan stuðning. 

Sýnt hefur verið fram á tengsl milli líðan nemenda í skóla og námsáhuga á 

afbrotahegðun og ofbeldi meðal ungmenna (Þórólfur Þórlindsson og Jón Gunnar 

Bernburg, 2004). Ákveðið var því að skoða þá þætti í þessari rannsókn. 

Svarmöguleikar staðhæfinganna voru á 5 punkta kvarða og atriðin sem reiknað var 

með að mæli námsáhuga voru: Mér finnst námið tilgangslaust, ég finn fyrir 

námsleiða, mér finnst ég illa undirbúin/n fyrir kennslustundir og mér finnst ég ekki 

leggja nægilega rækt við námið. Þáttagreining dró út einn þátt sem mælir hugtakið 

námsáhugi og skýrir hann 66,4% af skýrðri dreifingu atriðanna árið 1997 og 60,1% 

árið 2006. Til að mæla líðan nemenda í skóla voru lagðar saman staðhæfingarnar: 

Mér líður illa í skólanum, mig langar að hætta í skólanum, mig langar að skipta um 

skóla,  mér semur illa við kennarann. Þáttagreining sýndi einn þátt bæði árin  sem 

skýrði 61,5% árið 1997 og 60,8% heildardreifingar atriðanna árið 2006.  

Rannsóknir hafa sýnt tengsl á milli félagslegra stofnana, svo sem fjölskyldu 

og skóla, á afbrot og ofbeldi meðal ungmenna (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2007). Í báðum könnunum var að finna margþættar spurningar og 

staðhæfingar sem eru notaðar til að mæla afbrot og ofbeldi og því mikilvægt að skoða 

atriðin í þáttagreiningu líkt og með breyturnar hér að ofan. Til að fá betri heildarmynd 

af afbrotatíðni ungmenna var spurt hversu oft þau hefðu síðastliðna 12 mánuði stolið 

einhverju sem var minna virði en 5000kr, stolið einhverju sem var meira virði en 

5000kr, beitt ofbeldi til að ræna, brotist inn í byggingar eða bíla til að stela einhverju, 

skemmt eða eyðilagt hluti sem þau áttu ekki sjálf og önnur afbrot sem ekki eru talin 

upp. Svarkvarðinn er 7 punkta raðkvarði (1= aldrei, 2= 1 sinni, 3= 2-5 sinnum, 4= 6-9 

sinnum, 5= 10-13 sinnum, 6=14-17 sinnum og 7= 18 sinnum eða oftar). Þáttagreining 

dró fram einn þátt fyrir öll atriðin sem skýrði 55,1% af heildardreifingunni árið 1997 

og 49,3% árið 2006.  

Að lokum voru teknar saman ýmsar spurningar sem tengjast ofbeldi síðustu 

12 mánuði áður en könnunin var lögð fram (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2005). Valdar voru 7 spurningar í þáttagreiningu sem komu fram á 
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báðum spurningalistunum. Spurt var hvort þau hefðu beitt einhvern ofbeldi síðustu 12 

mánuði, hvort hann hefði kýlt, hrint, sparkað, slegið, tekið einhvern hálstaki og hótað 

einhverjum ofbeldi. Svarmöguleikarnir við þessum spurningum eru þeir sömu og við 

afbrotaspurningunum. Þáttagreiningin tók ofangreind atriði og flokkaði þau í einn 

þátt í báðum spurningalistum og skýrði hann 65,4% heildardreifingarinnar árið 1997 

og 64,1% árið 2006.  

Til þess að fá góðar og gildar niðurstöður úr fjölbreytuaðhvarfsgreiningunni  

voru nokkrar bakgrunnsbreytur teknar með í dæmið. Til að fá samanburð varð að búa 

til dummy breytur þar sem viðmiðunarbreytan hefur gildið 1 og 

samanburðarbreyturnar gildið 0. Þær breytur sem ákveðið var að hafa með var kyn, 

þar sem kvk var samanburðarbreytan, bekkur, þar sem 9. bekkur var 

samanburðarbreyta og sambúðarstaða foreldra, þar sem samanburðarhópurinn var 

báðir kynforeldrar búa á heimilinu. Viðmiðunarbreyturnar voru ungmenni sem 

bjuggu annað hvort á heimili móður eða föður, móður og sambýlismanns, föður og 

sambýliskonu, á eigin vegum eða við annað fyrirkomulag. Til þess að hægt var að 

gera samanburð á milli áranna 1997 og 2006 þurfti að sameina gagnasöfnin og gera 

dummy breytu fyrir árin, en ákveðið var að hafa árið 1997 sem viðmiðunarbreytu 

sem fékk gildið 1. Eftir að vinnslu breytanna var lokið voru þær settar upp í 

fjölbreytuaðhvarfsgreiningu til að sjá hvort að samband væru á milli þeirra og 

ofbeldis og afbrota, enn fremur hvort þær skýra breytingar á frávikshegðun 

ungmenna á milli þessara tímapunkta.  
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6 Niðurstöður 

Tafla 6.1 sýnir lýsandi niðurstöður, meðaltal, staðalfrávik og spönn fyrir allar þær 

breytur sem notaðar eru í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu bæði árið 1997 og 2006. 

Einnig má sjá samanburð á milli meðaltala og hvort munurinn sé marktækur á milli 

áranna.  

Tafla 6-1 Dreifing úrtaks árið 1997-2006 

1997 
Meðaltal  

1997 

Meðaltal 

2006 

Staðalfrávik 

1997 

Staðalfrávik 

2006 

P-gildi Spönn 

Eftirlitsleysi 2,42 2,17 0,710 0,705 298,37* 3,00 

Tengslanet 1,85 1,86 0,723 0,731 1,26 3,00 

Andlegur 
stuðningur 

3,39 3,43 0,580 0,593 16,93* 3,00 

Samvera  2,89 3,06 1,050 0,990 66,87* 4,00 

Að heiman  4,46 3,86 1,855 1,766 271,52* 7,00 

Námsáhugi 3,15 3,45 0,905 0,799 307,23* 4,00 

Líðan í skóla 3,82 4,31 0,958 0,828 766,90* 4,00 

Afbrot síðustu 
12 mánuði 

1,25 1,18 0,588 0,464 42,11* 6,00 

Ofbeldi síðustu 
12 mánuði 

1,69 1,67 1,078 1,059 0,79 6,00 

*p < 0,05. Marktektarpróf á samanburði milli meðaltala 

Niðurstöður marktektarprófana á milli meðaltala þýða að eftirlitsleysi foreldra sé 

markækt minna árið 2006, það er að eftirlit hefur aukist á milli þessara tveggja 

tímapunkta. Tengslanetið helst nánast alveg óbreytt, enda er munurinn ómarktækur, 

andlegur stuðningur er örlítið meiri árið 2006 og samveran hefur aukist marktækt. 

Dregið hefur úr tækifærum ungmenna til að beita ofbeldi og brjóta af sér, en svo 

virðist sem ungmenni haldi sig meira heima á kvöldin.  Námsáhuginn hefur aukist og 

ungmennum líður betur í skólanum. Dregið hefur heldur úr afbrotum á milli áranna 

en breyting í ofbeldi er ómarktæk við 95% öryggisstig en eins og sést í töflu 6.1 þá er 

nánast enginn munur á milli meðaltalanna. 
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6.1 Áhrif félagstengsla á frávikshegðun ungmenna 

Til að sjá hver áhrif félags- og skólatengsla eru á ofbeldi og afbrot var ákveðið að 

setja breyturnar upp í fjölbreytuaðhvarfsgreiningu. Tafla 6.1.1. sýnir niðurstöður 

línulegrar aðhvarfsgreiningar fyrir áhrif breytanna eftirlitsleysi, að heiman, 

tengslanet, andlegan stuðning, samvera, námsáhugi og líðan í skóla og annarra 

bakgrunnbreyta á ofbeldi fyrir árið 1997 og 2006. Niðurstöðurnar sýna að sambandið 

á milli eftirlitsleysi foreldra og ofbeldis er marktækt árið 1997 en ómarktækt miðað 

við 95% öryggisstig árið 2006. Breyturnar tengslanet og andlegur stuðningur eru 

báðar ómarktækar árið 1997 en sambandið er jákvætt marktækt fyrir tengslanet árið 

2006 sem þýðir að ef foreldrar ungmenna þekkja ekkert eða lítið til vina barna sinna 

og foreldra þeirra aukast líkurnar á því að ungmennin beiti ofbeldi. Andlegur 

stuðningur er enn ómarktækur árið 2006.  

Tafla 6-2  Ofbeldi ungmenna á árunum 1997 og 2006 

Ofbeldi   1997     2006  

    Óstöðluð  Stöðluð   Óstöðluð  Stöðluð

    Hallatala  hallatala   hallatala  hallatala 

Eftirlit sleysi   0,048*  0,032     0,009    0,006   

Að heiman   0,067*  0,117     0,075*   0,128  

Tengslanet   0,041   0,028     0,128*   0,091 

Andlegur stuðn. -0,034  -0,019    -0,018   -0,010 

Samvera  -0,053* -0,052    -0,032*  -0,031  

Námsáhugi  -0,134* -0,113    -0,142*  -0,109  

Líðan í skóla  -0,194* -0,175    -0,220*  -0,174 

Kyn   -0,668* -0,319    -0,582*   0,284  

Bekkur  -0,109* -0,052     0,028    0,014 

Sambýlisstaða  

Móðir    0,152*  0,045     0,012    0,004 

Faðir   -0,185  -0,020    -0,282*  -0,034  

Móðir og sambm.  0,160*  0,051     0,009    0,003  

Faðir og sambk.  0,124   0,014     0,013    0,002  

Eigin vegum   1,044*  0,043     1,931*   0,059   

Annað fyrirkl.  0,195   0,017     0,077     0,010  

Fasti í jöfnu   2,862       2,992 

R
2
     0,272       0,220  

*p < 0,05 (tvíhliðapróf).  
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 Eyði ungmenni meiri tíma með foreldrum sínum á daginn eftir skóla og um 

helgar dregur marktækt úr ofbeldishegðun þeirra bæði árin. Séu  ungmenni að heiman 

á kvöldin og um helgar án foreldra sinna hafa þau frekari tækifæri til að beita ofbeldi 

og er því líklegra að þau geri það þar sem línulegt samband aðhvarfsgreiningar er 

marktækt jákvætt árið 1997 en sambandið er sterkara árið 2006.  

Ungmennum sem líður almennt vel í skóla eru síður líklegri til að beita aðra 

ofbeldi og það sama má segja um námsáhuga, það er ef ungmenni eru áhugasöm 

gagnvart náminu því minni líkur eru á að þau beiti aðra ofbeldi. Sambandið á milli 

námsáhuga og líðan í skóla er marktækt neikvætt og er sambandið nokkuð svipað á 

milli áranna en er heldur sterkara árið 2006. 

 Þegar bakgrunnsbreyturnar eru skoðaðar má sjá að stúlkur beita marktækt 

minna líkamlegu ofbeldi en strákar sem er í samræmi við fyrri rannsóknir (Björn 

Harðarson og Eygló Guðmundsdóttir, e.d. og Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 1997). Ungmenni í 10. bekk beita marktækt minna ofbeldi en þau sem 

eru í 9. bekk árið 1997 en sambandið er ómarktækt árið 2006 sem segir okkur það að 

það er ekkert samband á milli þess að vera 15 eða 16 ára þegar kemur að því að beita 

ofbeldi.  

 Skilnaður foreldra og sundrun innan fjölskyldunnar kemur oft niður á 

börnunum og getur haft mikil áhrif á hegðun þeirra (Barnaverndarstofa, e.d., Jón 

Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007 og tilv. í Siegel, 2009: 198). 

Sambandið milli þess að ungmenni búi hjá móður er marktækt jákvætt árið 1997 en 

þau eru líklegri til að beita ofbeldi en ungmenni sem búa hjá báðum foreldrum. 

Sambandið er ómarktækt árið 2006. Öfugt við ungmenni sem búa hjá föður að þá er 

sambandið ómarktækt árið 1997 en neikvætt marktækt við 95% öryggi árið 2006 sem 

segir okkur það að ungmenni sem búa hjá föður eru síður líklegri til að beita aðra 

ofbeldi en þau sem búa hjá báðum foreldrum. Þau ungmenni sem búa hjá móður og 

sambýlismanni eru líklegri til að beita ofbeldi en þau sem búa hjá báðum foreldrum 

en sambandið er ómarktækt árið 2006. Ungmenni sem búa á eigin vegum eru líklegri 

til að beita ofbeldi en þau sem búa hjá báðum foreldrum. Sambandið er ómarktækt 

fyrir þau sem búa við annað fyrirkomulag bæði árin sem þýðir að enginn munur er á 

milli hópanna.  

Þegar stjórnað er fyrir tilgreindum breytum í töflu 6.1.1. drögum við úr 

forspárvillum um 27,2% árið 1997 og 22% árið 2006. Það sjáum við á R
2
, en það 

segir okkur til um hve hátt hlutfall frumbreytanna skýrir í heildarbreytileika 
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fylgibreytanna, sem eru hér afbrot og ofbeldi. Þó verður að taka því með fyrirvara þar 

sem R
2
 hækkar eftir því sem fleiri breytum er bætt inn í jöfnuna. 

Afbrotahegðun ungmenna hefur verið mikið rannsökuð í gegnum tíðina og oft 

finnast tengsl á milli einstakra þátta, svo sem skilnaðir foreldra, erfiðleikar heima 

fyrir, minni tilfinningatengsl á milli foreldra og ungmenna og fleira (Hirschi, 1969 og 

Siegel og Welsh, 2009). Niðurstöðurnar fyrir afbrot á milli áranna 1997 og 2006 eru 

nokkuð svipaðar og fyrir ofbeldi, en breyturnar eftirlitsleysi og andlegur stuðningur 

eru ómarktækar miðað við 95% öryggisstig bæði árin eins og sjá má í töflu 6.1.2. 

 

Tafla 6-3 Afbrot árin 1997 og 2006 

Afbrot    1997     2006  

    Óstöðluð  Stöðluð   Óstöðluð  Stöðluð

    Hallatala  hallatala   hallatala  hallatala 

Eftirlitsleysi   -0,008  -0,010    0,006   0,010  

Að heiman    0,041*  0,139    0,035*  0,138  

Tengslanet    0,049*   0,065    0,038*  0,063  

Andlegur stuðn.  -0,022  -0,023    0,000   0,000  

Samvera   -0,036* -0,069   -0,022* -0,049  

Námsáhugi   -0,067*  -0,109   -0,049* -0,087 

Líðan í skóla   -0,079* -0,138   -0,086* -0,158  

Kyn    -0,148* -0,137   -0,140* -0,159  

Bekkur   -0,018  -0,016   -0,010  -0,011  

Sambýlisstaða       

Móðir    0,049   0,028    0,032    0,024  

Faðir    0,130   0,028    -0,053  -0,015  

Móðir og samb.m.  0,117*  0,068    0,039*  0,028  

Faðir og samb.k.  0,192*  0,041    0,023   0,006  

Eigin vegum   1,046*  0,079    0,977*  0,075   

Annað fyrirkl.  0,109   0,018    0,122*  0,038   

Fasti í jöfnu   1,724      1,633    

R
2
     0,178      0,146 

*p < 0,05 (tvíhliðapróf).  
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 Ungmenni sem eru oftar að heiman hafa fleiri tækifæri til að fremja afbrot en 

það dregur úr sambandinu á milli ára. Þekki foreldrar vini barna sinna og foreldra 

þeirra eru þau ólíklegri til að fremja afbrot en það er í samræmi við fyrri rannsóknir 

(Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2007). Það dregur heldur úr 

sambandinu á milli tengslanets og afbrota á milli ára. Sambandið á milli samveru 

foreldra og ungmenna er neikvætt marktækt sem þýðir að þau börn sem eyða meiri 

tíma með foreldrum sínum utan skóla á virkum dögum og um helgar eru síður líklegri 

til að fremja afbrot, en sambandið styrkist aðeins á milli ára.   

Hafi ungmenni jákvætt viðhorf og áhuga fyrir náminu eða þeim líður almennt 

vel í skóla er ólíklegra að þau brjóti af sér. Sambandið er neikvætt marktækt fyrir 

báðar breyturnar og helst það nánast óbreytt á milli ára. Sambandið á milli kynja er 

marktækt við 95% öryggisstig og eru stúlkur síður líklegri en drengir að brjóta af sér. 

Ekkert samband er á milli þess hvort sem ungmennin eru í 9. eða 10. bekk í 

grunnskóla bæði árin.  

 Sambandið á milli þess hvort ungmennin búa annað hvort hjá móður eða 

föður er ómarktækt og því er enginn munur á milli þeirra sem búa hjá báðum 

foreldrum eða aðeins hjá öðru foreldri. Hins vegar er sambandið jákvætt marktækt 

árið 1997 þegar tekið er inn í jöfnuna ungmenni sem búa hjá móður og 

sambýlismanni og föður og sambýliskonu, en þau eru líklegri til að fremja afbrot en 

ungmenni sem búa hjá báðum kynforeldrum. Sambandið var einnig jákvætt marktækt 

árið 2006 fyrir ungmenni sem búa hjá móður og sambýlismanni en það dregur heldur 

úr því á milli ára. Ungmenni sem búa á eigin vegum eru marktækt líklegri til að brjóta 

af sér en þau sem búa hjá báðum foreldrum bæði árin en dregur þó heldur úr 

styrkleika sambandsins á milli ára. Þau sem búa við annað fyrirkomulag fremja fleiri 

afbrot en þau sem búa hjá báðum foreldrum árið 2006 en sambandið er ómarktækt 

árið 1997. Með því að nota upplýsingarnar fyrir ofangreindar breytur er hægt að 

draga úr villum í mælingunum um 17,8% árið 1997 og 14,6% árið 2006 fyrir afbrot.  

6.2  Breytingar á milli áranna 1997 og 2006 

Gerð var fjölbreytuaðhvarfsgreining til að skoða hvort að breytingar á félagslegum 

tengslum gætu verið að skýra breytingar á ofbeldis- og afbrotahegðun ungmenna á 

milli ára. Eftir að stjórnað var fyrir breytunni ár er að sjá nokkuð svipaðar niðurstöður 
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og í töflunum hér að ofan. Niðurstöðurnar í töflu 6.2.1. sýna ómarktæka breytingu í 

ofbeldi á milli ára áður en stjórnað er fyrir fjölskyldutengslum og skólabreytunum, 

námsáhuga og líðan í skóla.  

 Eins og áður hefur komið fram (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 1997), má sjá að ef ungmenni oftar að heiman eða tengslanetið er veikt 

eru þau líklegri til að beita ofbeldi. Eyði þau meiri tíma með foreldrum sínum eftir 

skóla og á kvöldin  eru þau síður líklegri til að beita aðra ofbeldi. Sambandið á milli 

kynja helst óbreytt en sambandið er marktækt jákvætt fyrir bekk og þýðir það að 

ungmenni í 10. bekk eru líklegri til að fremja afbrot en þau sem eru í 9. bekk þegar 

stjórnað er fyrir fjölskyldutengslum.  

 Búi ungmenni hjá móður eða föður eru þau marktækt líklegri en þau sem búa 

hjá báðum foreldrum að beita ofbeldi. Það sama má segja er þau búa hjá móður og 

sambýlismanni, en heldur dregur úr sambandinu er stjórnað er fyrir 

fjölskyldutengslum. Ungmenni sem búa á eigin vegum eða við annað fyrirkomulag 

eru  líklegri en þau sem búa hjá báðum foreldrum til að beita aðra ofbeldi, en það 

dregur umtalsvert úr sambandinu er fjölskyldubreytunum er bætt inn í jöfnuna. 

Niðurstöðurnar gefa okkur það að enginn munur er á ofbeldishegðun meðal 

ungmenna á milli þessara ára. 

Sambandið á milli þess að ungmenni búi há móður verður ómarktækt þegar 

stjórnað er fyrir skólabreytunum en helst áfram neikvætt marktækt búi þau hjá föður. 

Ungmennum sem líður vel í skólanum, sýna náminu áhuga og búa á heimili föður eru 

síður líklegri en ungmenni sem búa hjá báðum foreldrum til að beita ofbeldi og það 

sama má segja með ungmenni sem búa á eigin vegum. Sambandið fyrir ungmenni 

sem búa við annað fyrirkomulag er ómarktækt.  

R
2 

segir okkur að þegar við notum upplýsingar um ár, samveru, eftirlitsleysi, 

að heiman, tengslanet, umhyggju og samveru ungmenna með foreldrum gerum við 

18,6% færri forspárvillur þegar við spáum fyrir um ofbeldi en eykst í 23,6% þegar 

skólabreytunum er bætt við.  
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Tafla 6-4 Marktektarpróf fyrir ofbeldi þegar stjórnað er fyrir ári.  

Ofbeldi   Líkan 1                  Líkan 2                 Líkan 3                      Líkan 4 

  Óstöðluð Stöðluð   Óstöðluð Stöðluð   Óstöðluð  Stöðluð   Óstöðluð Stöðluð   

  hallatala  hallatala   hallatala  hallatala   hallatala  hallatala   hallatala          hallatala 

Ár  0,019  0,009   0,013  0,006   -0,076*  -0,035   -0,193*  -0,089  

Eftirlitsleysi -------  -------   -------  -------    0,046*   0,031    0,023              0,016 

Að heiman -------  -------       -------  -------    0,090*   0,157    0,072*     0,126 

Tengslanet -------  -------       -------  -------    0,138*   0,097    0,099*     0,069   

Andlegur stuðn. -------  -------       -------  -------   -0,147*  -0,082   -0,024  -0,014 

Samvera -------  -------   -------  -------   -0,074*  -0,072   -0,040*  -0,039  

Námsáhugi -------  -------   -------  -------   ---------  --------   -0,137*   -0,111  

Líðan í skóla -------  -------   -------  -------   ---------  --------   -0,210*  -0,181 

Kyn       -0,692*  -0,327   -0,626*  -0,302   -0,610*  -0,295 

Bekkur       -0,006  -0,003    0,072*   0,035   -0,056*  -0,027 

Sambúðarstaða foreldra                   

Móðir       0,155*  0,048    0,066*   0,021    0,056    0,018  

Faðir       0,005  0,001   -0,166*  -0,019   -0,250*  -0,029  

Móðir og sambýlismaður     0,193*  0,058    0,077*   0,024    0,062*    0,019  

Faðir og sambýliskona     0,209*  0,024    0,061   0,007    0,055    0,006 

Eigin vegum      2,335*  0,081    1,778*   0,061    1,488*    0,052 

Annað fyrirkonulag     0,265*  0,031    0,147*   0,018    0,106    0,013  

Fasti í jöfnu  1,670    1,968     1,946      3,003 

R
2
    0,000    0,119     0,186      0,236  

*p < 0,05 (tvíhliðapróf).  
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Þegar afbrot eru skoðuð og stjórnað er fyrir ári má sjá í töflu 6.2.2 að 

sambandið marktækt við 95% öryggisstig og helst það nánast óbreytt þegar 

bakgrunnsbreytunum er bætt inn í jöfnuna eins og sjá má í líkani 1 og líkani 2. Þegar 

fjölskyldutengslum er bætt við helst samband milli árs og afbrota enn marktækt en 

heldur hefur dregið úr því. Eru fjölskyldutengslin því að hluta til að miðla áhrifum árs 

á afbrot. Andlegur stuðningur er nú marktækt neikvæður sem þýðir að eftir því sem 

ungmenni eigi auðveldara með að nálgast umhyggju, fá ráðleggingar og aðstoð við 

ýmislegt þá eru þau síður líklegri til að fremja afbrot. Áhrifin hverfa þó þegar 

skólatengslunum er bætt við. Samvera ungmenna með foreldrum sínum er áfram 

marktækt neikvæð þegar stjórnað er fyrir ári en það dregur heldur úr sambandinu 

þegar skólabreytunum er bætt inn í jöfnuna eins og sjá má í líkani 4.  

Þegar stjórnað er fyrir námsáhuga og líðan í skóla hverfa áhrifin á milli árs og 

afbrota og sambandið verður ómarktækt við 95% öryggisstig. Aðrar breytur eru að 

hafa áhrif á afbrotahegðun ungmenna á milli ára og hér eru það líðan í skóla og 

námsáhugi sem miðla áhrifum árs á afbrot. Það dregur úr ofbeldi og afbrotum líði 

ungmennum almennt vel í skólanum og hafi þau áhuga á náminu. Eftirlitsleysi og 

andlegur stuðningur verður ómarktækt er skólabreytunum er bætt við sem þýðir að 

ákveðið miðlunarsamband hafi verið til staðar.  

Ungmenni sem búa hjá móður, móður og sambýlismanni, á eigin vegum eða 

með öðru fyrirkomulagi fremja marktækt fleiri afbrot en þeir sem búa hjá báðum 

foreldrum þegar stjórnað er fyrir ári. Sambandið verður þó ómarktækt hjá 

ungmennum sem búa hjá móður þegar skólabreytunum er bætt við. Þau sem búa hjá 

föður beita marktækt minna ofbeldi en þeir sem búa hjá báðum foreldrum og þau sem 

búa á eigin vegum beita töluvert meira ofbeldi og hafa þau sambönd verið marktæk í 

gegnum allar jöfnurnar þó það hafi dregið aðeins úr áhrifunum.   

Niðurstöðurnar sýna að séu ungmenni oftar að heiman séu þau líklegri til að 

fremja afbrot og eyði þau tíma með foreldrum sínum utan skóla á virkum dögum og 

um helgar dragi marktækt úr afbrotahegðan. Fjölskyldutengslin veikjast þó þegar 

líðan í skóla og námsáhugi eru teknar inn í jöfnuna og eru sterkari en 

fjölskyldutengslin. Það þýðir að skólinn er sterkara afl þegar kemur að félagslegu 

taumhaldi á þessum aldri, þó vega fjölskyldutengslin einnig mjög þungt þegar kemur 

að frávikshegðun ungmenna. Með öðrum orðum sýna niðurstöðurnar að afbrot hafa 

minnkað vegna aukinna félagstengsla yfir tímabilið.  



 

28 

Tafla 6-5 Marktektarpróf fyrir afbrot þegar stjórnað er fyrir ári. 

Afbrot   Líkan 1       Líkan 2     Líkan 3              Líkan 4   

  Óstöðluð Stöðluð   Óstöðluð  Stöðluð   Óstöðluð  Stöðluð   Óstöðluð Stöðluð    

  hallatala  hallatala   hallatala  hallatala   hallatala  hallatala   hallatala         hallatala 

Ár   0,068*  0,063   0,065*  0,062    0,031*   0,030                 -0,017  -0,006 

Eftirlitsleysi --------  --------   --------  --------    0,010   0,014     0,001   0,002 

Að heiman --------  --------   --------  --------    0,044*   0,166             0,037*   0,140 

Tengslanet --------  --------   --------  --------    0,056*    0,084       0,042*   0,063 

Andlegur stuðn. --------  --------   --------  --------   -0,056*  -0,067   -0,006  -0,007 

Samvera --------  --------   --------  --------   -0,041*  -0,086   -0,027*  -0,057 

Námsáhugi --------  --------   --------  --------   --------  --------   -0,055*  -0,095 

Líðan í skóla --------  --------   --------  --------   --------  --------   -0,085*  -0,157  

Kyn       -0,175*  -0,175   -0,151*  -0,157           -0,144*  -0,151  

Bekkur       -0,025*  -0,025    0,009   0,009           -0,001  -0,001 

Sambúðarstaða foreldra     

Móðir       0,083*  0,054    0,045*   0,030            0,038*   0,026 

Faðir       0,067  0,016    0,009   0,002            0,000   0,000 

Móðir og sambýlismaður     0,132*  0,083    0,075*   0,049    0,065*   0,043  

Faðir og sambýliskona     0,143*  0,034    0,077   0,019    0,073*   0,018 

Eigin vegum      1,890*  0,141    1,077*   0,080            1,005*   0,077  

Annað fyrirkonulag     0,188*  0,047    0,133*   0,034            0,120*   0,031 

Fasti í jöfnu 1,183     1,248     1,252     1,671 

R
2
   0,004     0,065   0,122      0,160 

*p < 0,05 (tvíhliðapróf).  
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6.3 Gögn lögreglunnar 

Starfsmenn ríkislögreglustjóra hafa í undanfarin ár haldið utan um tölulegar 

upplýsingar tengdar málum sem koma upp á meðal ungmenna, þar á meðal er skráð 

hverjir eru handteknir og á hvaða aldri þeir eru. Hér fyrir neðan má sjá í mynd 6.2.1 

sem sýnir fjölda ungmenna 16 ára og yngri sem kærð voru fyrir ofbeldisbrot á árunum 

1998-2010.  

 

Mynd 6-1 Fjöldi ungmenna kærðir fyrir ofbeldisbrot á árunum 1998-2010. 

Niðurstöður úr gögnum frá ríkislögreglustjóra sýna að 16 ára ungmenni eru í oftar 

kærði fyrir ofbeldisbrot en ungmenni 15 ára og yngri, en þó kemur fyrir árin 2001 og 

2002 að fleiri ungmenni yngri en 15 ára eru kærð fyrir ofbeldisbrot. Eins og sjá má er 

ofbeldið nokkuð sveiflukennt á milli ára en þó ekki mikil breyting. Draga má þær 

ályktanir að mál þeirra sem yngri eru séu oftar tekin til meðferðar hjá 

barnaverndarnefnd og önnur úrræði nýtt, svo sem meðferðastofnanir á borð við Bugl 

og Stuðla. Samkvæmt almennum hegningalögum eru börnum yngri en 15 ára ekki 

refsað fyrir brot sín en málum þeirra er vísað til barnaverndarnefndar. Ungmenni á 

aldrinum  15-18 ára eru hins vegar sakhæf og bera ábyrgð á gjörðum sínum og geta 

því verið ákærð og dæmd fyrir ólögleg athæfi (Umboðsmaður barna, e.d. og 

lögregluvefurinn, e.d.).  
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Mynd 6-2 Þjófnaðir og innbrot drengja og stúlkna á árunum 1999-2006. 

Þjófnaðir og innbrot eru stærsti brotaflokkurinn innan almennra afbrota meðal 

ungmenna ef mið er tekið af gögnum lögreglunnar en það virðist vera ansi 

sveiflukennt á milli ára. Eins og sést á mynd 6.1.2. eru strákar í miklum meirhluta 

þeirra sem fremja afbrot af þessu tagi en það sem kemur á óvart er hversu mikil 

fækkun hefur verið frá árinu 1999. Flestir 15 ára drengir voru handteknir á árunum 

1999 og 2002 en annars eru 16 ára drengir oftar handteknir fyrir þjófnaði og innbrot á 

heildina litið. Afbrot á meðal stúlkna ná hátindi sínum árið 2002 en er í algjöru 

lágmarki árin 2005 og 2006..  

 Samkvæmt þessum gögnum þá er þessi þróun í nokkru samræmi við 

niðurstöður könnunarinnar. Afbrot meðal ungmenna fer fækkandi og ofbeldishegðun 

þeirra er sveiflukenndari en helst nokkuð svipuð á milli ára. Strákar eru í meirihluta 

þeirra sem teknir eru fyrir þjófnaði og innbrot og er það í samræmi við aðrar 

rannsóknir einnig (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2005).  
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7 Umræða 

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við hugmynd Hirschi (1969) um áhrif félagslegs 

taumhalds á afbrot og ofbeldi meðal ungmenna. Sýnt hefur verið fram á að veik 

félagstengsl ungmenna við foreldra og skóla auka líkurnar á því að ungmenni beiti 

ofbeldi og fremji afbrot (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 1999 og 

2001).  

Í fyrsta lagi sýna niðurstöðurnar að það er marktæk breyting á afbrotahegðun 

ungmenna á milli áranna en enginn munur er þegar kemur að ofbeldi meðal þeirra. 

Það er að segja að afbrotahegðun ungmenna fer minnkandi á milli tímapunkta en 

ofbeldi helst óbreytt. Í öðru lagi eru fjölskyldutengslin að breytast á milli tímapunkta, 

en niðurstöðurnar sýna að ungmenni hafa meiri tengsl við foreldra sína árið 2006. Í 

þriðja lagi er áhugi nemenda í námi að aukast sem og líðan þeirra var betri innan 

veggja skólans á seinni tímapuntinum. Breytingar sem eiga sér stað í afbrotahegðun 

ungmenna má því skýra með breytingum á félagslegum tengslum. Félagslegar 

taumhaldskenningar geta þar með ekki aðeins útskýrt afbrotahegðun á einum 

tímapunkti heldur geta þær einnig skýrt breytingar yfir tíma. Forspárgildi mælinganna 

er hægt að nýta í forvarnarskyni gegn afbrotahegðun ungmenna.  

 Mikilvægt er að foreldrar þekki vini barna sinna og foreldra þeirra, en 

niðurstöðurnar gefa til kynna að þau ungmenni sem búa við sterkara tengslanet séu 

ólíklegri til að fremja afbrot og beita ofbeldi (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur 

Þórlindsson, 2007). Það að foreldrar þekki til vina barna sinna og foreldra þeirra ætti 

að hafa ákveðinn fælingarmátt þegar kemur að frávikshegðun. Þetta má skýra að það 

eru meiri líkur eru á að það komist upp um verknaðinn ef um er að ræða regluleg og  

góð samskipti á milli foreldranna. Mætti telja að þeir foreldrar sem fylgjast með 

börnum sínum í leik og starfi stuðli að meira öryggi hjá börnunum og byggi upp 

forvarnir gagnvart óæskilegri hegðun þeirra (Warr, 1993a). Samvera ungmenna með 

foreldrum sínum hefur aukist milli ára og þau eyða meiri tíma heima hjá sér á kvöldin 

og um helgar sem skýrir hluta þess að afbrotum fækkar. 

 Þegar skoða á mun á milli kynja þegar kemur að bæði afbrotum og ofbeldi eru 

það drengir sem beita meira ofbeldi og brjóta oftar af sér en stúlkur, en þetta er í 

samræmi við fyrri rannsóknir (Jón Gunnar Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 2005) 

og opinber gögn (Lögregluvefurinn). Hægt er að draga þær ályktanir að drengir standi 
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oft verr að vígi innan skólans og félagstengsl þeirra við foreldra sína geta verið á 

öndverðu meiði á við stúlkur. Enginn munur var á milli 15 og 16 ára ungmenna þegar 

kemur að afbrotum enda var sambandið ómarktækt. Hins vegar eru ungmenni í 10. 

bekk marktækt liklegri en ungmenni í 9. bekk til að beita ofbeldi árið 1997.  

Félagslegt taumhald heldur aftur af einstaklingum þegar kemur að því að 

brjóta viðmiðin. Gera má ráð fyrir að börn hafi meira aðhald og að meira eftirlit sé 

með þeim á heimilum, þar sem báðir foreldar eru til staðar, samanborið við heimili 

þar sem aðeins er annað foreldrið. Niðurstöðurnar sýna að ungmenni sem búa annað 

hvort hjá móður eða móður og sambýlismanni, eru líklegri til að fremja afbrot en 

ungmenni sem búa hjá báðum foreldrum sem er í samræmi við rannsóknir Jón 

Gunnars Bernburg og Þórólfs Þórlindssonar (2004 og 2007). Það kemur ekki á óvart 

að ungmenni sem búa á eigin vegum beita meira ofbeldi en önnur. Líkleg skýring á 

því er sú að þá eru fáir til staðar til að viðhalda siðferðisgildum þeirra og halda aftur 

af þeim þegar kemur að afbrotum og ofbeldi.  

Niðurstöðurnar gefa nokkuð góða hugmynd um hvaða áhrif fjölskyldan og 

skólinn hafa á afbrot og ofbeldi meðal ungmenna. Þó mætti skoða ýmsa aðra þætti til 

að átta sig á hvað skiptir máli þegar kemur að ofbeldi og annarri frávikshegðun 

ungmenna, svo sem jafningjaáhrif. Að mati Warr (1993b) hefur hegðun jafnaldra þau 

áhrif að einstaklingar leiðist út á afbrotabrautina sé þeirri hegðun viðhaldið innan 

hópsins. Má því telja að ungmenni brjóti af sér, t.d. að stela verðmætum til að ganga í 

augun á vinum sínum eða vill eignast betri og flottari hluti sem hvorki þeir né 

foreldrar þeirra hafi efni á. Það er þó erfitt að gera grein fyrir orsök og afleiðingu þar 

sem ekki er hægt að gera grein fyrir því hvort ungmenni hafi viðhaldið óæskilegri 

hegðun fyrir eða eftir verknaðinn (Matsueda, 1982). Einnig gæti verið áhugavert að 

gera langtímarannsókn, þar sem ungmennum er fylgt eftir fram á fullorðins ár til að 

átta sig á hvaða þættir eru að hafa áhrif þegar kemur að afbrotahegðun.  

 Gera má ráð fyrir skekkju í niðurstöðunum að því leiti að ungmenni sem sýna 

af sér ofbeldis- og afbrotahegðun eru líkleg til að hafa ekki mætt í skólann sem 

könnunin fór fram. Samsetta breytan, að heiman er ekki fullnægjandi fyrir hvað 

ungmenni eru að gera utan heimilis þegar þau eru að heiman á kvöldin. Þau gætu 

verið í heimsókn hjá vini eða öðrum fjölskyldumeðlimum, jafnvel með foreldrum 

sínum. Atriðin sem koma inn á ofbeldi eru lýsandi fyrir líkamlegt ofbeldi og kemur 

því ekki á óvart að strákar séu í miklum meirihluta sem beita ofbeldi (Jón Gunnar 
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Bernburg og Þórólfur Þórlindsson, 1997). Hins vegar er ekkert um andlegt ofbeldi, 

t.d. baktal, stríðni eða annað sem gæti tengst til að mynda einelti, en þá gæti dregið úr 

muninum á milli kynja. Vert er að taka fram að þó að ofbeldi sé útbreitt meðal 

ungmenna þá beita fæstir ofbeldi né fyrir því af eigin raun. Líklegt er þó að ungmenni 

sem beita ofbeldi verða fyrir því sjálf.  

Skortur hefur verið á skráningu gagna innan löggæslukerfisins en unnið hefur 

verið að því að bæta það undanfarin ár. Einnig kemur aðeins hluti afbrota inna á borð 

lögreglu og því gögnin ekki fullnægjandi ein og sér. Samræmd skráning hefur þó 

verið frá árunum 1998-2000 sem í dag er hægt að nýta með meira öryggi í 

rannsóknarvinnu sem þessari.  

Ungmenni eru áberandi meðal brotamanna og hafa verið í gegnum tíðina sem 

hefur kallað á breytingar og forvarnir sem þýðir að kenningar Durkheim um 

sveigjanleika standast að einhverju leiti (Giddens og Siegel, 2009). Forvarnir hafa 

þróast út frá frávikum á þeim viðmiðum og gildum samfélagsins sem ungmenni eru 

líklegri til að brjóta. Ungmenni sem eiga gott samband við foreldra sína hafa meira 

sjálfstraust, sýna minni frávikshegðun og gengur betur í skóla og líður betur (Hirschi, 

1969). Slíkt samband er forsenda þess sem snýr að forvörnum. 

Álykta má að ungmenni geri sér ekki alltaf grein fyrir afleiðingum gjörða 

sinna og hugsa aðeins um sinn eigin hag líkt og kom fram í kenningum Gottfredson 

og Hirschi (1990). Þau sækjast eftir að hagnast á afbrotum sínum og ekki láta komast 

upp um sig né hljóta refsingu. Sumir myndu telja það vera eðlilegt við félagsmótun 

einstaklinga að sletta aðeins úr klaufunum á unglingsárum á meðan aðrir telja það 

vera brot á samfélagslegum reglum eða lögum sem þarf að taka á til að koma í veg 

fyrir áframhaldandi frávikshegðun. Foreldrar og skólinn vega þar einna mest þegar 

kemur að forvörnum gegn hinum ýmsu afbrotum, ofbeldi, neyslu ólöglegra efna og 

áfengis. Í íslensku samfélagi er skilmerkilegt hvaða atriði það eru sem eru að hafa á 

afbrot og aðra frávikshegðun út frá könnunum sem þessum og öðrum rannsóknum. 

Heimili og skóli (e.d) hafa undanfarin ár þróað forvarnir út frá þeim viðmiðum og er 

það áhugavert að halda áfram að leggja fyrir kannanir af þessu tagi til að geta skoðað 

breytingar á milli ára. Með því er hægt að átta sig á þróun uppeldis, menntunar og 

hvaða áhrif forvarnir hafa á milli ára.  
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Ýmsir þættir hafa nú verið reifaðir hér að ofan í tengslum við afbrotahegðun 

ungmenna á árunum 1997 og 2006. Þættirnir hafa verið dregnir saman og  

samanburður gerður á milli þessara ára í þeim tilgangi að sjá hvort einhverjar 

breytingar hafa orðið sitthvoru megin við aldamótin. Niðurstöðurnar hafa sýnt að 

margvíslegir þættir spila inn í afbrotahegðun ungmenna og sýna þær fram á að tengsl 

ungmenna við foreldra sína hafa mikið um það að segja hvort þau leiðist út á braut 

afbrotanna eða feti veginn í átt að heiðarleika. Þó er ekki hægt að segja að þessi þáttur 

sé sá sterkasti í jöfnunni enda margt annað sem kemur sterklega til greina þegar 

kemur að afbrotum ungmenna, t.d. staða þeirra í nærumhverfi sínu. 

 Á heildina litið sýna niðurstöðurnar að tilgáturnar sem settar voru fram í 

upphafi standist. Breytingar eru á félagstengslum yfir tíma og góð tengsl ungmenna 

við foreldra sína dregur úr afbrota- og ofbeldishegðun. Líðan nemenda í skóla sem og 

áhugi þeirra fyrir náminu hefur jákvæð áhrif þegar kemur að slíkri hegðun og 

samkvæmt niðurstöðunum fer líðan nemenda í íslenskum skólum batnandi sem og 

áhugi þeirra á náminu er að aukast. Breytingar eru á afbrotahegðun ungmenna á 

þessum tveimur tímapunktum sem hér hafa verið mældir sem má skýra með 

breytingum á félagslegum tengslum. Félagslegt taumhald hinna samfélagslegu 

stofnana hefur því mikið að segja þegar kemur að afbrotum og ofbeldi meðal 

íslenskra ungmenna.  
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