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Ágrip 

Samkvæmt skilgreiningu á hugtakinu einelti þarf að vera til staðar endurtekið ofbeldi frá einum 

einstaklingi eða hópi einstaklinga gagnvart öðrum sem er minni máttar. Hegðun gerandans er slík að 

hann ætlar sér að særa viðkomandi andlega eða líkamlega. Einnig þarf að vera til staðar mismunur á 

milli geranda og þolanda sem gerir gerandann áhrifameiri og sterkari félagslega heldur en þolandann. 

Það er sífellt að koma betur í ljós með rannsóknum hverjar afleiðingar eineltis eru og hvað þarf að 

hafa í huga til að koma í veg fyrir einelti. Rannsóknir hafa meðal annars sýnt fram á það að þeir sem 

eru lagðir í einelti finna fyrir meiri streitu, verri andlegum og líkamlegum lífsgæðum, auknum 

einkennum þunglyndis og lægra sjálfsmati. Börn og unglingar sem skera sig úr félagslega, m.a. vegna 

offitu, óvissu um kynhneigð og ADHD, eru líklegri til að vera lögð í einelti. Lítið er um rannsóknir á 

afleiðingum eineltis á Íslandi og var þessi rannsókn gerð til að athuga tengsl eineltis við heilsu, líðan 

og verki. Einnig var athugað hvort þung börn séu frekar lögð í einelti.  

Í rannsókninni var notuð spurningakönnun WHO og HBCS (hbcs.org). Spurningarlistinn var lagður 

fyrir öll skólabörn í 6.-, 8.- og 10.bekk í grunnskóla árið 2009/2010. Spurningarkönnunin er hluti af  

alþjóðlegri rannsókn og því voru sömu spurningar lagðar fyrir í 44 löndum. Í þessari rannsókn var 

úrtakið 11382 börn og unglingar, 9621 svöruðu spurningu um einelti, 1965 svöruðu ekki. Fjöldi stúlkna 

sem svöruðu var 4793 og fjöldi stráka sem svöruðu var 4709. 

Niðurstöðurnar voru á þá leið að þeir sem voru lagðir í einelti mátu heilsu sína og lífsánægju verri 

og sálvefræn einkenni algengari heldur en þeir sem voru ekki lagðir í einelti. Þetta átti við alla 

aldurshópa, en 15 ára börn sem lögð voru í einelti komu verst út í heilsu og lífsánægju. Einnig voru 

auknar líkur á einelti með hærri BMI stuðli. 
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Abstract 

Bullying is defined as intentional and repeated infliction of injury or discomfort by a more powerful 

person or group against a less powerful person. It is becoming increasingly clearer with research what 

the implications of bullying are and what to keep in mind to prevent bullying. Studies have shown that 

victims of bullying feel more stress, worse mental and physical quality of life, increased symptoms of 

depression and lower self-esteem. Children and adolescents who have stigmatizing characteristics 

and attributes that are socially devalued like obesity, uncertainty about sexuality and ADHD are more 

likely to be bullied. There is little research on the consequences of bullying in Iceland and this study 

was done to examine the relationship between bullying and health, well-being and psychosomatic 

pain. It was also tested whether heavy children are more likely to be bullied. 

The study used questionnaires from WHO and HBCS (hbcs.org). The questionnaires were 

submitted to all school children in 6
th
, 8

th
 and 10

th
 grade in the year of 2009/2010. The survey is a part 

of an international study and the same questions were submitted in 44 countries. In this study the 

sample was 11,586 children and adolescents, 9621 responded to a question about bullying, 1965 did 

not respond. The number of girls who responded was 4,793 and the number of boys who responded 

was 4709. 

The results were that the students that were bullied were more likely to evaluate their health and 

life satisfaction worse and psychosomatic symptoms more common than those who were not bullied, 

this was evident in all age groups. Adolescents 15 years of age who were bullied were the most 

vulnerable to effects on health and well-being. There was also an increased likelihood of bullying of 

children with a higher BMI index. 
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Þakkir 

Ég vil þakka leiðbeinandanum mínum Guðrúnu Kristjánsdóttir fyrir góða leiðsögn og gott samstarf. 

Einnig vil ég þakka maka mínum Þóri Birni Sigurðarsyni og börnum okkar þeim Kristjáni Sölva og Kötlu 

Vigdísi fyrir stuðning og þolinmæði. Mági mínum Haraldi Þorsteinssyni fyrir leiðbeiningar, aðstoð og 

yfirlestur. Að lokum móður minni Hólmfríði Bjarkadóttir fyrir ómetanlega aðstoð með börnin mín og 

hvatningu ásamt öðrum fjölskyldumeðlimum.  
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1 Inngangur 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga hvort börn sem eru þolendur eineltis meti heilsu sína og 

líðan verri en önnur börn og einnig að greina hvort einhver tengsl séu milli þess að hafa hærri BMI 

stuðul og þess að vera lagður í einelti.  

Einelti er skilgreint þannig að einstaklingur eða hópur einstaklinga beitir annan einstakling 

endurteknu ofbeldi, niðurlægingu eða hverskyns áreiti (Olweus, Limber, og Mahalic, 1999). Afleiðingar 

eineltis geta verið mjög alvarlegar og er sjálfsvíg sú alvarlegasta (Cooper, Clements, og Holt, 2012; 

McKinley, 2010). 

 Tíðni eineltis á Íslandi hefur mælst á bilinu  2 – 10% hjá börnum á aldrinum 11 – 15 ára og lækkar 

með hækkandi aldri (Candace  Currie, 2008; Candace Currie, 2012).  Algengi einelits á íslandi er 

aðeins lægra heldur en meðaltal annara landa, þar sem meðaltalið er í kringum 9 – 13% (Candace  

Currie, 2008; Candace Currie, 2012; Nansel ofl., 2001) 

Afleiðingar eineltisins geta verið þær að börn og ungmenni finna fyrir meiri streitu, verri andlegum 

og líkamlegum lífsgæðum, auknum einkennum þunglyndis og lægra sjálfsmati (Bogart ofl., 2014; 

Newman, Holden, og Delville, 2005). Á fullorðinsárum aukast líkur á því að þolendur eineltis í æsku 

þjáist af geðrænum vandamálum (Sourander ofl., 2009). Einnig hefur fundist jákvæð fylgni á milli þess 

að vera fórnarlamb eineltis og magni verkjalyfja sem unglingar nota (Vernberg, Nelson, Fonagy, og 

Twemlow, 2011).  

Grunnskólabörn leita gjarnan til hjúkrunarfræðings þegar þau finna fyrir verkjum, veikindum og 

meiðslum og er hjúkrunarfræðingur kjörinn aðili til að fylgjast með heilsu barnanna og tengslum 

hennar við andlega líðan (Aðalbjörg Stefanía Helgadóttir, 2013). Í einni rannsókn voru skráðar allar 

komur barna í 3.- 5. bekk til skólahjúkrunarfræðings vegna verkja, veikinda og meiðsla og athugað 

hvort tengsl væru á milli þessara einkenna og þess að vera gerandi eða þolandi eineltis. Bæði 

gerendur og þolendur eineltisins komu oftar til hjúkrunarfræðings og voru með afgerandi fleiri kvartanir 

vegna heilsufarskvilla (Vernberg ofl., 2011). Foreldrar vita oft á tíðum ekki af því að börnin þeirra séu 

annað hvort gerendur eða þolendur eineltis en tíðar komur þessara barna til skólahjúkrunarfræðings 

geta verið vísbending um það. Þar af leiðandi getur það verið verkefni hjúkrunarfræðings að skoða 

málin nánar þar sem eineltið getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér (Vernberg ofl., 2011). 

Einelti hefur lítið verið rannsakað á Íslandi en tvær rannsóknir voru lagðar fyrir íslensk skólabörn á 

síðustu árum þar sem algegni og áhrifaþættir eineltis hafa verið skoðaðir (Candace  Currie, 2008; 

Candace Currie, 2012). Mikilvægt er að meta reglulega tíðni eineltis í skólum svo upplýsingar um það 

séu til staðar og hægt sé að meta áhrif forvarna. Jafnframt er mikilvægt að endurtaka norrænar 

rannsóknir á áhrifaþáttum og afleiðingum eineltis fyrir Ísland. Í þessari rannsókn voru því 

spurningalistar lagðir fyrir 11596 grunnskólanemendur, og svör skoðuð með tilliti til algengi eineltis og 

hvort tengsl séu á milli eineltis og mati barna á heilsu þeirra og líðan.  

Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn er hvort íslensk skólabörn sem eru þolendur eineltis telji 

sig vera með lakari heilsu en þau börn sem ekki telja sig verða fyrir einelti? Hvert er algengi eineltis? 

Og hvert er samband eineltis og metinnar heilsu og vellíðunnar? Er eitthvað samband milli eineltis og 

líkamsþyngdar? 
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1.1 Fræðileg umfjöllun 

1.2 Einelti 

Í dag er skylda að allir grunnskólar landsins séu með áætlun gegn einelti, eða svokallaða 

eineltisáætlun með virkri viðbragðsáætlun til að takast á við eineltismál í skólum. Í 7. gr. reglugerðar 

nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila í skólasamfélaginu og grunnskólum er  lögð  áhersla á að 

eineltisáætlunin eigi að vera virk og gera börnum kleift að líða vel í skólanum og að öll börnin séu hvött 

til að bera virðingu fyrir hvort öðru og sýna samkennd (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

1.2.1 Algengi eineltis 

Lítið er til af rannsóknum sem kanna algengi eineltis  á Íslandi en  WHO og HBSC (hbsc.org) hafa í 

mörg ár rannsakað heilsuhegðun barna í Evrópu og Norður Ameríku. Meðal annars er algengi eineltis 

rannsökuð á 4 ára fresti og  í dag taka 44 lönd þátt í rannsókninni en Ísland tók í fyrsta skipti þátt árið 

2006 (Candace Currie, 2012). Árið sem Ísland tók fyrst þátt í rannsókn WHO og HBCS voru  

heilsuhegðun, lífsgæði, áhættuþættir og fleira rannsakað hjá börnum á aldrinum 11, 13, og 15 ára. Hjá 

11 ára íslenskum börnum voru 8% drengja og 6% stúlkna þolendur eineltis síðustu 2 mánuði. Eineltið 

lækkaði með aldrinum og í hópi 13 ára voru 4% stúlkna þolendur og 6% drengja. Af 15 ára nemendum 

voru stúlkur í 2% tilfella þolendur eineltis og drengir í 4% tilfella. Ísland er þar með eitt af þeim löndum 

sem er með lægstu tíðni eineltis þar sem meðaltal allra þátttökulanda í þessari rannsókn var 10-15%. 

Niðurstöður sýndu einni að 15 ára íslenskir unglingar voru með lægstu tíðni eineltis þetta árið 

(Candace  Currie, 2008). 

Sama rannsókn var lögð fyrir íslenska nemendur 4 árum síðar, það ár mældist algengi eineltis 

hærra. En Ísland var ennþá með lægra hlutfall eineltis miðað við meðaltal allra landa sem var frá 8-

12%, hafði meðaltal allra landa á algegni eineltis lækkað frá árinu 2006. Hlutfall eineltis lækkaði milli 

ára í flestum löndum en hlutfall eineltis er yfir 20% í mörgum löndum ennþá (Candace Currie, 2012). Í 

bandarískri rannsókn frá 2001 voru 13,5% barna gerendur eineltis, 10,6% barna voru þolendur eineltis 

og 6,3% barna voru bæði þolendur og gerendur (Nansel ofl., 2001).  

Langtíma rannsókn Bogart og fleiri (2014) athugaði hvernig einelti yfir lengri og skemmri tíma hefur 

áhrif á heilsu barna. Gagnasöfnun hófst í 5.bekk og var endurtekin í 7. bekk og 10. bekk með 4297 

nemendur í úrtaki frá þremur borgum í Bandaríkjunum. Hæsta tíðni eineltis var hjá börnum í 5.bekk 

með 21,9% barna sem voru þolendur eineltis, í 7. Bekk var fjölda barna sem lögð voru í einelti skipt í 

þrennt, börn sem voru lögð í einelti (5,2%), voru áður lögð í einelti (17,6%) og börn sem bæði voru 

áður lögð í einelti og voru enn lögð í einelti (4,3%). Sömu atriði voru rannsökuð hjá nemendum 

10.bekkjar. Af þeim voru börn sem lögð voru í einelti 3,2%, 23,2% höfðu einhvern tímann áður verið 

þolendur eineltis og 3,4% barnanna voru áður og voru enn þolendur eineltis. Alls höfðu 30,2% 

barnanna orðið fyrir reglulegu einelti einhvern tímann á tímabilinu (Bogart ofl., 2014). Tíðni eineltisins 

lækkar með aldrinum og er algengara meðal drengja heldur en stúlkna (Bogart ofl., 2014; Candace  

Currie, 2008; Nansel ofl., 2001). Í Gautaborg í Svíðþjóð voru árið 2008 10% nemenda í 8 skólum 

þolendur eineltis og þar af 3,2% lagðir í reglulegt einelti, úrtakið var tekið úr kynblönduðum skólum úr 

7.- 8.- og 9.bekk (12-15 ára) (Slonje og Smith, 2008).  Í Maryland í BNA kom út rannsókn árið 2001, 
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þar höfðu 30,9% barna í 6. – 8. bekk verið þolendur eineltis að minnsta kosti 3 sinnum eða oftar 

undangengið ár (Haynie ofl., 2001).  

 Það sem skiptir máli þegar verið er að bera saman tíðni eineltis á milli landa er hvernig 

rannsóknarspurningarnar eru, þar sem sumar eru að spyrja um síðastliðina 2 mánuði en aðrar 

síðastliðið ár. Þegar spurt er um lengra tímabil fæst hærri tíðni..   

1.2.2 Áhættuþættir 

Ýmislegt virðist auka líkur á því að barn verði þolandi eineltis, helst eru það útlitseinkenni, ýmis 

veikindi eða kyn sem koma til greina sem áhættuþættir (Brixval, Rayce, Rasmussen, Holstein, og Due, 

2012; Haynie ofl., 2001; Nansel ofl., 2001) 

Drengir eru bæði oftar gerendur og þolendur eineltis heldur en stúlkur. Í upphafi unglingsáranna 

eykst eineltishegðun sem svo nær hámarki milli 6. og 8.bekk (Nansel ofl., 2001). Góð fjölskyldu og 

félagstengsl hafa jákvæð áhrif á hegðun unglinga, því betri félags- og fjölskyldutengsl því minni 

þátttaka í einelti  bæði hjá þolendum og gerendum. Ef börnin hafa góðan félagslegan stuðning þá 

hefur eineltið ekki eins mikil áhrif lífsgæði þeirra (Haynie ofl., 2001; Nansel ofl., 2001; Sentenac ofl., 

2011). Gerendur eineltis virðast frekar leggja börn í einelti sem eru með áberandi og sérstök 

persónueinkenni eins og t.d. einstaklingar sem ekki eru vissir með kynhneigð sína eða einstaklinga 

sem eru í ofþyngd (Brixval ofl., 2012; Swearer, Turner, Givens, og Pollack, 2008). Börn og unglingar í 

yfirþyngd og ofþyngd eru líklegri til að vera lögð í einelti en óljóst er hvort þau séu að þyngjast vegna 

eineltisins eða hvort þau séu lögð í einelti vegna þyngdar sinnar (Brixval ofl., 2012).   

Matarofnæmi meðal barna hefur aukist umtalsvert síðastliðna áratugi (Comberiati ofl., 2015). Mikil 

vinna felst í því að halda ofnæmisvöldum frá börnum og verða þau oft strax í upphafi skólagöngu 

sinnar áberandi vegna sérþarfa sinna. Ein rannsókn leiddi í ljós að af 250 börnum með fæðuofnæmi 

voru 31,5% barnanna lögð í einelti aðeins vegna fæðuóþols (Shemesh ofl., 2013).  

Þegar börn eru með langvinn veikindi eða aðra fötlun aukast líkur umtalsvert á því að þau séu lögð 

í einelti í samanburði við heilbrigð börn, og þá sérstaklega ef skólaþátttaka þeirra takmarkast að 

einhverju leiti vegna fötlunar þeirra (Sentenac ofl., 2011). 

Aukin þyngd, Veikindi, matarofnæmi, kynhneigð og margt fleiri hefur samkvæmt rannsóknum áhrif 

á líkurnar á því að verða þolandi eineltis og hægt er að hafa jákvæð áhrif á afleiðingar eineltis með því 

að styðja vel við einstaklingana félagslega. 

1.2.3 Gerð eineltis 

Mikilvægt er að átta sig á að einelti kemur fram í mörgum formum svo hægt sé að bera kennsl á það 

(Wang, Iannotti, og Nansel, 2009).  Samkvæmt skilgreiningu á hugtakinu einelti þarf að vera til staðar 

endurtekið ofbeldi frá einum einstaklingi eða hópi einstaklinga gagnvart öðrum sem er minni máttar. 

Hegðun gerandans er þannig að hann ætlar sér að særa viðkomandi andlega eða líkamlega. Einnig 

þarf að vera til staðar mismunur á milli geranda og þolanda sem gerir gerandann áhrifameiri og 

sterkari félagslega heldur en þolandann (Vessey, DiFazio, og Strout, 2013). 

Hægt er að flokka einelti í þrjár mismunandi gerðir: Sýnilegt einelti, dulið einelti og rafrænt einelti 

(Vessey ofl., 2013). Árið 2009 var gerð rannsókn þar sem greint var á milli tegundar eineltis og 
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niðurstaða þeirrar rannsóknar sýndi að á síðust tveimur mánuðum höfðu 12,5% barna orðið fyrir 

líkamlegu, 41% fyrir andlegu og 9,8% höfðu orðið fyrir rafrænu einelti (Wang ofl., 2009).  

Rafrænt einelti er ofbeldi sem birtist á ýmsan hátt, t.d. í gegnum síma, tölvupóst og á netinu. 

Þolendur geta verið að fá smáskilaboð í síma og tölvupóst með niðrandi eða dularfullum skilaboðum 

og þar getur gerandi komist upp með að vera nafnlaus (Slonje og Smith, 2008). Gerandinn getur 

einnig komið fram undir nafni þolanda sem setur þolandann í erfiða stöðu og ýtir undir frekara áreiti frá 

mörgum öðrum gerendum. Samskiptin geta einnig farið fram á hinum ýmsu samskiptamiðlum og á 

sumum þeirra þurfa gerendur ekki að koma fram undir nafni og hægt er að birta myndir eða falskar 

sögusagnir af þolanda  (Vessey ofl., 2013; Volk, Dane, og Marini, 2014). Rannsókn Slonje og Smith 

(2008) athugaði sérstaklega rafrænt einelti. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þegar tegund 

rafræns eineltis var skipt í fjórar mismunandi gerðir varð svarhlutfall nemenda skýrara og hærra hlutfall 

nemenda á aldrinum 12-15 ára svöruðu því játandi að hafa orðið fyrir rafrænu einelti. Í rannsókninni 

fengu börnin einnig upplýsingar um rafrænt einelti áður en könnunin var lögð fyrir en 17,6% barnanna 

á aldrinum 12-15 ára urðu fyrir rafrænu einelti bæði innan veggja skólans og utan veggja hans (Slonje 

og Smith, 2008).  

Stelpur virðast frekar verða fyrir rafrænu einelti og drengir virðast frekar vera gerendur samkvæmt 

rannsókn Wang og fleiri (2009). Hins vegar sýndu niðurstöður rannsóknar Slonje og Smith (2008) að 

ekki væri marktækur munur milli kynja þegar athugað var hvort drengir eða stúlkur væru frekar 

þolendur eða gerendur rafræns eineltis. Sama rannsókn sýndi einnig að afleiðingar rafræns eineltis 

voru mun meiri en eineltis augliti til auglits og ástæðan meðal annars talin sú, að rafræna eineltið á sér 

einnig stað heima hjá börnunum. Heimilið er af mörgum talið griðastaður barnanna en þegar eineltið er 

orðið rafrænt þá er það ekki endilega bundið við ákveðið svæði (Wang ofl., 2009). Rafrænt einelti 

stendur einnig lengur yfir þar sem verknaður hverfur ekki svo auðveldlega eftir að upplýsingar hafa 

verið settar á vefinn. Börn geta verið að fá smáskilaboð og tölvupóst hvenær sem er dags og þegar 

eitthvað er sett á sameiginlega spjallsíðu nemenda þá sjá mun fleiri einstaklingar eineltið og hefur það 

oft verri afleiðingar í för með sér fyrir barnið sem fyrir því verður (Slonje og Smith, 2008; Wang ofl., 

2009).   

Sýnilegt einelti er einelti sem felur í sér líkamlega árekstra og munnlega árás og er því auðveldast 

að greina það. Dæmi um sýnilegt einelti er að gerandinn fremur líkamlega eða munnlega árás eins og 

að lemja, hrinda, sparka, loka inni, útiloka, kalla illum nöfnum eða uppnefna, skemma eigur þolandans 

eða hafa af honum pening. Einnig er þolandinn stundum neyddur til að gera eitthvað sem hann vill 

ekki gera eins og t.d. að stela eða verða vitorðsmaður gerandans á neikvæðan hátt (Vessey ofl., 2013; 

Wang ofl., 2009). Þegar unglingar í rannsókn (Wang ofl., 2009) voru spurðir hvað þeir gerðu þegar 

þeir leggðu aðra í einelti var það að kalla ljótum nöfnum og að skilja útundan algengast hjá gerendum, 

en þolendur svöruðu að þeir verði oftast fyrir því að vera kallaðir ljótum nöfnum og heyra kjaftasögur 

og sögusagnir ganga um skólann af sér (Wang ofl., 2009) 

 Mun erfiðara er að átta sig á duldu einelti því það er oft í leynilegra formi og birtist sem lúmsk 

hegðun og getur skapað óbærilegt umhverfi fyrir þann sem fyrir því verður. Dæmi um dulið einelti getur 

verið þegar einstaklingur er hunsaður og hann upplifir sig óvelkominn og einnig þegar settar eru af 

stað sögur um einstaklinginn(Volk ofl., 2014; Wang ofl., 2009).  

Svo hægt sé að greina einelti er mikilvægt að þekkja allar gerðir þess, það er auðveldast að bera 

kennsla á beint einelti, en erfiðara að bera kennsl á rafrænt - og dulið einelti. 
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1.3 Afleiðingar eineltis 

Afleiðingar eineltis geta verið mjög alvarlegar. Börn sem verða fyrir einelti finna frekar fyrir einkennum 

kvíða og verkja (Nishina, Juvonen, og Witkow, 2005). Bogart og fleiri rannsökuðu (Bogart ofl., 2014) 

eins og áður kom fram, fylgni milli eineltis og heilsu barna. Rannsóknin fylgdi eftir 4297 börnum frá 5. 

bekk, í gegnum 7. bekk og upp í 10. bekk í Bandaríkjunum. Af þeim börnum sem voru þolendur 

eineltis í 5.bekk sögðust 30,7% finna fyrir meiri kvíða og streitu, 22,4% fundu fyrir verri líkamlegri 

heilsu, 22,2% voru með einkenni þunglyndis og 17,2% voru með slæma sjálfsmynd. Börn sem lögð 

voru í einelti fundu fyrir mun verri heilsu en þau sem ekki höfðu verið lögð í einelti. Svipaðar 

niðurstöður fengust hjá börnum í 7. bekk og 9. Bekk. Verst komu þó út þau börn sem höfðu verið lögð 

í einelti yfir langt tímabil, eða bæði í 5.bekk og áfram til þess dags sem könnunin var lögð aftur fyrir. 

Þar af voru 43,8% í 7.bekk og 44,6% í 9. bekk með slæma andlega líðan og má því telja að afleiðingar 

eineltis aukist því lengur sem það stendur yfir (Bogart ofl., 2014). 

Unglingar sem hafa verið þolendur eineltis í langan tíma þurfa stundum að þola það fram eftir aldri 

og jafnvel á fullorðinsárum (Smith, Singer, Hoel, og Cooper, 2003). Gerð var rannsókn sem  bar 

saman annars vegar áhrif þess að verða fyrir einelti í gegnum skólagöngu og fram að fullorðinsárum 

og hins vegar áhrif þess að vera einungis lagður í einelti í grunnskóla. Niðurstöður þeirrar rannsóknar 

sýndu að 33% nemendanna höfðu stöku sinnum orðið fyrir einelti í grunnskóla og 26% nemendanna 

urðu fyrir reglulegu einelti. Hins vegar höfðu 26% menntaskólanema stöku sinnum verið lagðir í einelti 

og 9% reglula lagðir í einelti. Þeir sem höfðu verið lagðir í einelti í grunnskóla voru líklegri til að verða 

fyrir því áfram í menntaskóla (Newman ofl., 2005). Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu einnig að stór 

hluti nemenda hafði einhvertíman á lífsleiðinni verið lagður í einelti og oft vara áhrif þess langt fram 

eftir aldri. Þeir sem höfðu verið lagðir í einelti í langan tíma fundu frekar fyrir streitu og félagslegri 

einangrun heldur en þeir sem voru ekki lagðir í einelti. Þeir einstaklingar sem höfðu alltaf góðan 

félagslegan stuðning fundu síður fyrir afleiðingum eineltisins, eins og streitu eða kvíða (Newman ofl., 

2005). 

Rannsókn Gini og Pozzoli frá 2009 var stór safngreining á rannsóknum sem athuguðu samband á 

milli eineltis og sálvefrænna einkenna, en sálvefræn einkenni er blanda af líkamlegum verkjum, eins 

og magaverk, höfuðverk og bakverk, ásamt því vera með svefnvandamál, slæma matarlyst og að 

pissa undir í svefni. Ellefu rannsóknir tilheyrðu safngreiningunni og allar rannsóknirnar mældu einelti í 

skóla og sálvefræna verki, s.s. bæði það að vera þolandi eineltis, gerandi eineltis og að vera bæði 

þolandi og gerandi. Þolendur eineltis, gerendur eineltis og þeir sem voru bæði þolendur og gerendur 

voru allir í meiri áhættu á að fá einkenni sálvefrænna verkja. Niðurstöðurnar bentu til þess að verst 

komu þau út sem voru bæði gerendur og þolendur þegar borið var saman við þau börn sem ekki tóku 

þátt í einelti. Bæði þolendur og þolendur-gerendur áttu margt sameiginlegt eins og lítil félagsleg tengsl, 

verri tilfinningalega aðlögunarhæfni og meiri hættu á sálvefrænum verkjum heldur en gerendur (Gini 

og Pozzoli, 2009).  

Afleiðingarnar eru greinilegar og geta leitt til þess að einstaklingur hugleiði það að stytta sér aldur. 

Þeir sem verða vitni að einelti finna fyrir varnaleysi sem hefur einnig neikvæð áhrif á þá og þeir geta 

verið líklegri til að vera með sjálfsvígshugsanir síðar (Rivers og Noret, 2013).  
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1.4 Hvernig er einelti metið í rannsóknum 

Þegar mæla á algegni eineltis er mikilvægt að það sé tekið fram að ekki sá hægt að rekja nein svör 

persónulega til svarenda. Með þá þekkingu þá má gera ráð fyrir því að flestir svari eins satt og 

mögulegt er (Candace Currie, 2012).  

Mismunandi er á milli rannsókna hvernig einelti er skilgreint og hversu nákvæmar spurningarnar 

eru, sumar rannsóknir skipta eineltinu eftir gerð eineltis og spyrja um hvern lið fyrir sig og fá þannig 

dýpri skilning á algengi eineltis og hverslangs einelti er algengast aðrar lýsa því að einelti getur verið í 

ýmsu formi (Slonje og Smith, 2008; Wang ofl., 2009). Flestar rannóknir setja saman stuttan texta sem 

lýsir flestum gerðum af einelti og hvernig það getur komið fram, þá svara börnin eingöngu algengi fyrir 

allar gerðir af einelti. Textinn hljómar oft á þennan veg að einelti er þegar einn nemandi eða hópur 

nemenda stríður þér endurtekið, meiðir eða skilur þig útundan. Einnig er það einelti ef eitthvað 

andstyggilegt er gert þér (Bogart ofl., 2014; Candace  Currie, 2008; Nansel ofl., 2001). 

Þegar einelti er dregið saman í eina spurningu þá gefur það ágætis mynd að algegni eineltis en 

þegar spurningunum er skipt í flokka eftir gerð eineltisins þá hefur komið í ljós að algegni eineltis er 

jafnvel algengara (Slonje og Smith, 2008; Wang ofl., 2009). 

1.5 Lífsgæði og heilsa barna 

Heilsutengd lífsgæði er víðtækt hugtak sem á við líkamlega heilsu, sálræna heilsu, félagsleg tengsl og 

andlega líðan (Fayers og Machin, 2013). Áhugavert er að skoða hvernig heilsutengd lífsgæði barna 

eru almennt og hvað hefur helst áhrif á. Mikið hefur verið skrifað um heilutengd lífsgæði fullorðinna en 

minna um börn (Fayers og Machin, 2013).  

Það er mikilvægt fyrir skólahjúkrunafræðinga og heilsugæsluhjúkrunarfræðinga að vita hvað hefur 

áhrif á heilsutengd lífsgæði barna og unglinga svo möguleiki sé að hjúkrunarfræðingurinn viti hvenær 

sé nauðsynlegt að grípa inn í og veita börnum eða unglingum viðeigandi hjálp (Ravens-Sieberer ofl., 

2006). Í einni rannsókn á 1066 norskum börnum var lagður fyrir börn og unglinga spurningalisti sem 

kallast KIDSCREEN í norskri útgáfu með 10 mismunandi þáttum sem gefa heildarmynd af 

heilsutengdum lífsgæðum. Í rannsókninni var hægt að fá meðalskor frá 0-100. Niðurstaða 

rannsókninnar var sú að börn (8-11 ára og 12–15 ára)  meta heilsutengd lífsgæði sín betri heldur en 

unglingar (16-18 ára), og drengir eru almennt með betri heilsutengd lífsgæði heldur en stúlkur, ((8–11 

ára, meðaltal = 77), (12-15 ára, meðaltal = 73),(16–18 ára, meðaltal = 64.59)). Þeir áhættuþættir sem 

höfðu áhrif á heilsutengd lífsgæði voru offita, verkir, líkamsmynd og að vera lagður í einelti. Sterkasta 

fylgnin var á milli líkamsmyndar og heilsutengdra lífsgæða en einnig var sterk fylgni milli verkja, eineltis 

og lækkunar á heilsutengdum lífsgæðum (Haraldstad, Christophersen, Eide, Nativg, og Helseth, 

2011). 

Í íslenskri rannsókn var lagður spurningalisti fyrir nemendur á aldrinum 10-12 ára. Listinn mælir 

heilsutengd lífsgæði barna í íslenskri útgáfu með möguleika á skori frá 0-100. Spurningalistinn er 

upprunarlega unnin úr enskum spurningalista tengdum almennum heilsutengdum lífsgæðum. Stúlkur 

voru að meðaltali hærri en drengir í heilsutengdum lífsgæðum ((stúlkur, meðaltal=84.31)(drengir 

meðaltal=81.65)). Einelti lækkaði heilsutengd lífsgæði barnanna mikið (meðaltal = 71.59) í samanburði 

við þau börn sem ekki voru lögð í einelti (meðaltal = 84.29). Börn með ADHD eða námserfiðleika voru 
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lág á heilsutengdum lífsgæðum (meðaltal = 74.60) en líkamleg veikindi eins og mígreni, ofnæmi og 

astmi höfðu ekki áhrif á heilsutengd lífsgæði barna (Erla Kolbrun Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdottir, 

2006). Bæði í norsku rannsókninni og þeirri íslensku vógu andleg áhrif eins og líkamsmynd og einelti 

þyngra en líkamleg til lækkunar á heilsutengdum lífsgæðum. 
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2 Aðferðir 

2.1 Rannsóknaraðferð og rannsóknarspurningar 

Um er að ræða megindlega rannsókn þar sem var lagður fyrir spurningalisti fyrir nemendur í 

grunnskóla í 6.-, 8.- og 10. bekk. Þessi rannsókn var hluti af stærri alþjóðlegri rannsókn WHO og 

(HBCS.org) og miðast spurningarnar að heilsu og líðan grunnskólabarna. Alþjóðleg miðstöð fyrir 

rannsóknir á heilsu  barna og unglinga er staðsett í Háskólanum í Edinborg og göng eru geymd í 

alþjóðlega gagnasafnabankanum í Háskólanum í Bergen. 

Í þessari rannsókn var einungis greind svör úr hluta af spurningalistanum sem miðar að algengi 

eineltis og möguleg tengsl eineltis við heilsu, lífsánægju og sálvefræn einkenni. 

Rannsóknarspurningin í þessari rannsókn er hvort íslensk skólabörn sem eru þolendur eineltis telji 

sig vera með lakari heilsu en þau börn sem ekki telja sig verða fyrir einelti? Hvert er algengi eineltis? 

Og hvert er samband eineltis og metinnar heilsu, Lífsánægju og sálvefrænna einkenna? Er eitthvað 

samband milli eineltis og líkamsþyngdar? 

2.2 Úrtak 

Þátttakendur í rannsókninni voru 11596 börn á aldrinum 11, 13 og 15 ára. Þau voru nemendur i 6.-, 8.- 

og 10.bekk. Könnunin var lögð fyrir í kennslustund í öllum stærri grunnskólum á Íslandi árið 2009. 

Úrtakið samanstendur því af meirihluta íslenskra grunnskólabarna á þessu aldursstigi. Kynjahlutfall í 

úrtakinu var 49,5% (5635) stúlkur og 50,1% (5743) drengir. Rannsóknin var lögð fyrir sem hluti af 

alþjóðlegri rannsókn Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO) um heilsuhegðun barna á 

grunnskólaaldri (Health Behaviour In School-Aged Children (HBCS)).  

2.3 Mælitæki 

Mælitækið sem notað var var spurningalisti sem samanstendur af 44 spurningum fyrir 10.bekk og 30 

spurningum fyrir 6.- og 8.bekk. Spurningarnar snúa meðal annars að heilsu og líðan barna, 

fjölskyldumynstri, félagslegri stöðu, heilsuhegðun, sjálfsmynd, áhættuhegðun og einelti.  

Spurningalistinn er staðlaður spurningalisti sem er notaður af WHO og HBCS um heilsuhegðun 

barna á grunnskólaaldri. Í núverandi rannsókn voru svör úr spurningum númer 21, 22, 23, 25 og 27 

greind fyrir yngri hópinn (6.- og 8.bekk) og svör úr spurningum númer 21-25 og 41 voru greind fyrir 

eldri hópinn (10.bekk). Spurningarnar snúa að heilsu, líðan, hæð og þyngd og hvort viðkomandi hafi 

verið lagður í einelti (sjá spurningalista í viðauka). 

2.4 Gagnagreining 

Gögnin voru greind í SPSS tölfræðiforritinu (SPSS Inc., Chicago, USA). T-próf fyrir aðgreind úrtök 

(independent samples t-test) var notað, með “einelti” sem frumbreytu og “heilsu”, “lífsánægju” og 

“sálvefræn einkenni” sem fylgibreytur. Einnig var kí-kvaðratpróf notað til að greina tíðni eineltis eftir 

kynjum. Viðmiðunar p-gildi fyrir marktekt var 0.05/30 = 0,0016 (bonserroni leiðrétting) 

Gögn voru greind fyrir þá sem svöruðu spurningu um hvort þeir væru lagðir í einelti, aðrir voru ekki 

teknir með í gagnagreiningu 



16 

     Frumbreytan “einelti” var byggð á spurningu nr. 27(fyrir 6.-og 8. bekk) og nr. 41( fyrir 10. bekk) á 

spurningalistanum. Sú spurning hljóðaði svo: „Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einelti 

umdanfarna mánuði?”. Spurningin hafði 5 svarmöguleika: 1 = „Ég hef ekki verið lagður/lögð í einelti 

undanfarna mánuði”, 2 = „hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar”, 3 = „2 til 3 sinnum á mánuði“ 

, 4 = „um það bil einu sinni í viku“, 5 = „nokkrum sinnum í viku“.  

Breytunni var síðan þrískipt, þ.e. nemendur voru skipaðir í þrjá hópa eftir því hvaða svarmöguleika 

þeir merktu við. Þeir sem merktu við svarmöguleika nr. 1 (”aldrei”) voru skipaðir í hópinn “ekki lagður í 

einelti”. Þeir sem merktu við  svarmöguleika nr. 2 („hefur komið fyrir einu sinni eða tvisvar“) eða nr.3 

(„2 til 3 í mánuði“) voru skipaðir í hópinn „lagðir stöku sinnum í einelti“. Þeir sem merktu við 

svarmöguleika nr. 4 („um það bil einu sinni í viku“) eða 5 („nokkrum sinnum í viku“) voru skipaðir í 

hópinn „lagðir reglulega í einelti“  

Fylgibreytur voru „mat á heilsu“, „lífsánægja“ og „sálvefræn einkenni“, þeir sem svöruðu ekki 

spurningu í einhverri af fylgibreytunum voru kóðaðir að meðaltali. Einnig var greind fylgibreytan„ hæð 

og þyngd“ (BMI stuðull) en ekki var hægt að kóða hana að meðaltali vegna lágrar svörunar. 

Fylgibreytan “mat á heilsu” byggðist á spurningu nr. 20 (6.- og. 8. Bekk) og nr. 22 (10.bekk). 

Spurningin hljóðaði svo („Myndir þú segja að heilsa þín væri..?“), hún hafði 4 svarmöguleika: 1. 

Framúrskarandi (skor 1), 2. Góð (skor 2), 3. Sæmileg (skor 3), 4. Léleg (skor 4). Fylgibreytan 

“lífsánægja” var unnin úr spurningu nr. 25 (6.- og 8.bekk) og nr. 21 (10.bekk) ( „Hvar í þessum stiga er 

líf þitt núna?“). Spurningin er byggð á Stiga Cantrils en hann mælir lífsánægju á kvarðanum 0 – 10, 

þar sem “0” stendur fyrir “versta hugsanlega líf” og skor “10” stendur fyrir “besta hugsanlega líf”. 

Fylgibreytan “sálvefræn einkenni” var unnin með því að reikna meðaltal úr svörum við spurningur nr. 

23 (6.- og 8.bekkur) og nr. 25 (10.bekkur), en sú spurning samanstóð af 8 undirliðum þar sem spurt 

var um tíðni eftirfarandi einkenna: a) höfuðverk, b) magaverk, c) bakverk, d) verið dapur/döpur, e) 

verið pirraður/pirruð, f) taugaóstyrk/ur, g) erfitt að sofna, h) fengið svima. Svarmöguleikar voru: “Hér 

um bið daglega” (skor 1), “oftar en einu sinni í viku” (skor 2), “um það bil vikulega” (skor 3), “um það bil 

mánaðarlega” (skor 4), “sjaldan eða aldrei” (skor 5).  BMI var reiknað fyrir hvern og einn nemanda út 

frá þyngd og hæð í metrum. Svörun í hæð og þyngd var ekki góð og ekki alltaf hægt að taka mark á 

henni, en börnin fengu upplýsingar um að ekki væri hægt að rekja nein svör til þeirra persónulega og 

þeim væri skildugt til að svara sem réttast á öllum spurningum og því gera má ráð fyrir að ef þau vita 

hæð og þyngd sína að þau skrái hana nokkuð rétt. En ekki var þó tekið með í gagnagreininu neinar 

hæðarmælingar sem var yfir 2 metrar og undir 1,3 metrum. Jafnramt var aðeins tekin með í greiningu 

þyngdarskráningar sem voru á bilinu  30 og 90 kg.  

2.5 Álitamál og siðfræði rannsóknar 

Í þessari rannsókn var einungis nýtt svör úr spurningakönnun rannsóknar sem nú þegar hafði verið 

fengið leyfi fyrir frá WHO og HBSC, því þurfti ekki að sækja um leyfi fyrir gerð þessarar rannsóknar. 

Öll börnin sem tóku þátt í rannsókninni fengu þær upplýsingar að ekki væri hægt að rekja nein svör 

til þeirra persónulega, einnig að þau mætti sleppa þeim spurningum sem þau treystu sér ekki til að 

svara. Jafnframt var brýnt fyrir þeim að svar sem réttast þar sem um er að ræða rannsókn. 
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Börnin sem tóku þátt í rannsókninni fengu ekki neinn beinan ávinning af þátttöku í rannsókninni, 

ekki þurfti að fá skriflegt samþykki frá foreldrum barnanna. 

Þar sem um er að ræða megindlega rannsókn þá fæst ágætis yfirlit yfir hegðun og líðan barnanna. 

Megindlegar rannsóknir eru góðar til að alhæfa um þýðið en það þyrfti að framkvæma eigindlega 

rannsókn ef rannsakandi ætlar að fá dýpri skilning á afleiðingum og ástæðum hegðunnar.  
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3 Niðurstöður 

Úrtakinu var skipt í hópa eftir svörum við spurningu nr. 27 (6.-8. Bekkur) og 41 (10. Bekkur), en sú 

spurning mældi tíðni eineltis sem viðkomandi hafði orðið fyrir á undangengnum 2 mánuðum. 

Heildarsvörun við þessari spurningu var 11382, 204 nemendur svöruðu henni ekki. Aðeins voru greind 

gögn fyrir þá sem svöruðu þessari spurningu, þeir sem svöruðu henni ekki voru ekki teknir með í 

gagnagreininguna. 

Lýsandi tölfræði fyrir fylgibreytur þar sem meðaltal og staðalfrávik fylgibreyta er reiknuð út frá þeim 

sem svöruðu spurningunni um einelti. Sjá töflu 2 

Tafla 1 Fjöldi, meðaltal og staðalfrávik þeirra sem svara fylgibreytunum lífsánægja, sálvefræn einkenni 
og mat á heilsu. Einnig er sýnt bil á möguleikum á skori. (n = 11382) 

 

Algengi vikulegs eineltis (≥ einu sinnu í viku) skiptist nokkuð jafnt á milli kynja. Bornir voru saman þeir 

sem voru lagðir í einelti einu sinni í viku eða oftar við þá sem voru aldrei lagðir í einelti eða einu sinni 

eða tvisvar sinnum undanfarna tvo mánuði. Hvorki var marktækur munur á algengi eineltis á milli kynja 

í 6.bekk, X
2 

(1) = 0.03, p = 0.86 (n=3652, svara ekki 8), né í 10. Bekk X
2 

(1) = 0,724, p = 0,395. (n 

=3727, svara ekki 15). Marktækur munur var á tíðni eineltis á milli kynja í 8.bekk, X
2 
(1) = 8,8, p =0.003 

( n= 3807, svara ekki 6). Sjá töflu 3 

Tafla 2 Algengi eineltis sem gerist einu sinni í viku eða oftar á milli aldursbila og kyns. (n = 11382 ) 

 

3.1 Samband eineltis og heilsu og vellíðan 

Þegar allir aldurshópar voru greindir saman kom fram að marktækur munur á metinni heilsu þeirra 

sem voru lagðir í reglulega í einelti (n = 408, m = 2.3, sf = 0.95) þeirra sem voru lagðir stöku sinnum 

lagðir í einelti (n= 1761 , m = 2.03 , sf = 0.71 ), t = -4.99 , df = 517.7 , p <.001. Einnig var marktækur 

munur á metinni heilsu á milli þeirra sem voru ekki lagðir í einelti ( n = 9213, m = 1.85, sf = 0.67), og 

þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti (n = 1761 , m = 2.03, sf = 0.71 ) t = 9.63, df = 2382.1 , p < 

.001.  

Allir aldurshópar voru greindir saman með frumbreytuna einelti og fylgibreytuna lífsánægju. Kom 

marktækur munur á lífsánægju á milli þeirra sem eru lagðir reglulega í einelti ( n = 408, m = 5.9, 

staðalfrávik = 3.1) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 1761, m = 7.42, sf = 2.0) t = 

9.17, df = 488.9, p < .001. Jafnframt var marktækur munur á milli þeirra  sem ekki eru lagðir í einelti ( n 

Breytur Fjöldi Meðaltal Sf. Bil

Lífsánægja 11382 7,95 1,83 0-10

Sálvefræn einkenni 11382 3,9 0,82 1-5

Metin heilsa 11382 1,9 0,7 1-4

Algengi Eineltis

Stúlkur Strákar Samtals

6.bekkur 4,70% 4,90% 4,80%

8.bekkur 2,50% 4,20% 3,40%

10.bekkur 2,60% 2,20% 2,40%
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=9213, m = 8.14, sf = 1.65) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 1761, m = 7.42, sf = 

2.0) t = 14.3, df = 2232.3, p < .001.  

Marktækur munur var einnig á sálvefrænum einkennum á milli þeirra sem voru lagðir oft í einelti ( n 

=408,  =3.1, sf =1.1) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 1761 , ml = 3.64, sf = 0.86 ) t 

= 9.23, df = 528.2, p < .001. Jafnframt var marktækur munur á milli sem voru ekki lagðir í einelti ( n = 

9213, m = 4.0, sf = 0.76) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 1761 , m = 3.64, sf = 

0.86 ) t= 16.6, df =2312.97, p < .001. Sjá mynd 1 

 

 

Mynd 1 Sýnir hvernig metin heilsa versnar, lífsánægja minnkar og sálveræn einkenni aukast, hjá þeim 
sem lagðir eru í einelti og hvernig það versnar með auknu einelti (n=11382) 

3.1.1 6. bekkur 

Þegar einungis börn í 6.bekk voru greind með frumbreytuna einelti og fylgibreytuna metin heilsa kom 

fram að ekki var marktækur munur á metinni heilsu þeirra sem voru lagðir í reglulega í einelti (n = 180, 

m = 2.15, sf = 0.86) þeirra sem voru lagðir stöku sinnum lagðir í einelti (n= 741 , m = 1.9 , sf = 0.67 ), t 

= -3.169 , df = 230.844 , p < .002. Einnig var marktækur munur á metinni heilsu á milli þeirra sem voru 

ekki lagðir í einelti ( n = 2791, m = 1.74, sf = 0.62), og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti (n = 

741 , m = 1.93, sf = 0.67 ) t = -6.99, df = 1083.6 , p < .001.  

6.bekkur var greindur með frumbreytuna einelti og fylgibreytuna lífsánægju. Kom marktækur munur 

á lífsánægju á milli þeirra sem eru lagðir reglulega í einelti ( n = 180, m = 6.4, sf = 2.88) og þeirra sem 

voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 741, m = 7.8, sf = 1.98) t = 5.8, df = 218.16, p < .001. Jafnframt 

var marktækur munur á milli þeirra  sem ekki eru lagðir í einelti ( n =2791, m  = 8.6, sf = 1.5) og þeirra 

sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 741, m = 7.7, sf = 1.9) t = 0.23, df = 973, p < .001.  
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Marktækur munur var einnig á sálvefrænum einkennum á milli þeirra sem voru lagðir oft í einelti ( n 

=180, m =3.3, sf =1.01) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 741 , m = 3.8, sf = 0.81 ) 

t = 6.08, df = 233, p < .001. Jafnframt var marktækur munur á milli sem voru ekki lagðir í einelti ( n = 

2791, m = 4.2, sf = 0.69) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 741 , m = 3.8, sf = 0.81 ) 

t= 11.84, df = 1026.6, p < .001. 

 

Mynd 2  sýnir mat á heilsu, lífsánægju og sálvefrænum einkennum hjá 11 ára börnum, á milli þeirra 
sem eru lagðir í einelti, stöku sinnum lagðir í einelti og þeirra sem eru ekki lagðir í einelti. 
(n=3712) 

3.1.2 8. bekkur 

Þegar einungis börn í 8.bekk voru greind með frumbreytuna einelti og fylgibreytuna metin heilsa kom 

fram að ekki var marktækur munur á metinni heilsu þeirra sem voru lagðir í reglulega í einelti (n = 134,  

= 2.2, sf = 0.93) þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti (n= 646 , ml = 2.07 , sf = 0.71 ), t = -

1.961 , df = 230.844 , p < .002. Ekki var marktækur munur á metinni heilsu á milli þeirra sem voru ekki 

lagðir í einelti ( n = 3086, m = 1.86, sf = 0.64), og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti (n = 646 

, m = 2.07, sf = 0.71 ) t = -6.9, df = 869.1 , p < .052.  

8.bekkur var greindur með frumbreytuna einelti og fylgibreytuna lífsánægju. Kom marktækur munur 

á lífsánægju á milli þeirra sem eru lagðir reglulega í einelti ( n = 134, m = 6.3, sf = 2.8) og þeirra sem 

voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 646, m = 7.35, sf = 1.8) t = 4.1, df = 152.8, p < .001. Jafnframt 

var marktækur munur á milli þeirra  sem ekki eru lagðir í einelti ( n =3086, m = 8.2, sf = 1.53) og þeirra 

sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 646, m = 7.35, sf = 1.85) t = 11.073, df = 824, p < .001.  
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Marktækur munur var einnig á sálvefrænum einkennum á milli þeirra sem voru lagðir oft í einelti ( n 

= 134, m =3.12, sf =1.03) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 646, m = 3.59, sf = 0.83 

) t = 4.9, df = 164.7, p < .001. Jafnframt var marktækur munur á milli sem voru ekki lagðir í einelti ( n = 

3086, m = 4.0, sf = 0.73) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 646 , m = 3.6, sf = 0.83 ) 

t= 11.95, df = 851.7, p < .001. 

 

 

Mynd 3. Myndin sýnir mat á heilsu, lífsánægju og sálvefrænum einkennum hjá 13 ára börnum, á milli     
þeirra sem voru lagðir í einetli, lagðir stöku sinnum í einelti og þeirra sem voru ekki lagðir í einelti. 
(n=3866) 

3.1.3 10. Bekkur 

Þegar einungis börn í 10.bekk voru greind með frumbreytuna einelti og fylgibreytuna metin heilsa kom 

fram að marktækur munur á metinni heilsu þeirra sem voru lagðir í reglulega í einelti (n = 94, meðaltal 

= 2.2, sf = 0.93) þeirra sem voru lagðir stöku sinnum lagðir í einelti (n= 374 , m = 2.16 , sf = 0.77), t = -

5.2, df = 430.8 , p < .000. Einnig var marktækur munur á metinni heilsu á milli þeirra sem voru ekki 

lagðir í einelti ( n = 3336, m = 1.94, sf = 0.7), og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti (n= 374 , 

m = 2.16 , sf = 0.77) ), t = -5.2, df = 430.8 , p < .000. 

10.bekkur var greindur með frumbreytuna einelti og fylgibreytuna lífsánægju. Kom marktækur 

munur á lífsánægju á milli þeirra sem eru lagðir reglulega í einelti ( n = 94, m = 4.5, sf = 3.4) og þeirra 

sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 374, m = 6.75, sf = 2.2) t = 5.77, df = 106.7, p < .001. 

Jafnframt var marktækur munur á milli þeirra  sem ekki eru lagðir í einelti ( n =3336, m  = 7.6, sf = 1.7) 

og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 374, m = 6.7, sf = 12.13) t = 8.23, df = 416.5, p < 

.001.  

Marktækur munur var einnig á sálvefrænum einkennum á milli þeirra sem voru lagðir oft í einelti ( n 

= 94, m =2.7, sf =1.22) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 374 , m = 3.37, sf = 0.94 ) 
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t = 4.8 df = 116.6, p < .001. Jafnframt var marktækur munur á milli sem voru ekki lagðir í einelti ( n = 

3336, m = 3.8, sf = 0.84) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 374 , m = 3.37, sf = 0.94 

) t= 9.192, df = 423.4, p < .001. 

 

 

Mynd 4. Myndin sýnir mat á heilsu, lífsánægju og sálvefræna verki hjá 15 ára börnum á milli þeirra 
sem eru lagðir í einetli og þeirra sem eru ekki lagðir í einelti. ( n = 3804) 

3.1.4 Samanburður á heilsu, lífsánægju og sálvefrænum verkjum milli árganga 

Skoðað var hvernig metin heilsa, lífsánægja og sálvefræn einkenni breyttust frá 6. bekk til 10.bekk hjá 

þeim sem voru lagðir reglulega í einelti, þeir sem stöku sinnum lagðir í einelti og þeir sem voru ekki 

lagðir í einelti. Meðaltal fyrir mat á heilsu var sett inn í línurit á mynd nr. 5 og þar sést hvernig breyting 

verður á milli  árganga og miða við alengi eineltis. Jafnframt má sjá það sama gert fyrir mynd nr. 6 og 

7. Lífsánægja minnkar með auknu einelti og hækkandi aldri á mynd 6 og Sálvefræn einkenni aukast 

með aukni einelti og hækkandi aldri. 
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Mynd 5. Myndin sýnir mun á mati á heilsu á milli árganga, sést að vanheilsa eykst lítillega með 
hækkandi aldri og að þeir sem lagðir eru í reglulegt einelti meta heilsu sína ver. (n=11382) 

 

Mynd 6. Myndin sýnir mun á lífsánægju á milli þeirra sem voru lagðir í reglulegt einelti og þeirra sem 
voru ekki lagðir í einelti eða stöku sinnum lagðir í einelti. Lífsánægja lækkar með auknu einelti 
(n=11382) 
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Mynd 7. Myndin sýnir mun á sálvefrænum einkennum á milli þeirra sem voru lagðir reglulega í  einelti 
og þeirra sem ekki voru lagðir í einelti eða stöku sinnum lagðir í einelti.(n=11382) 

3.1.5 Tengsl BMI og eineltis 

Svörun á Hæð og og þyngd var (n = 9509, 1873 svöruðu ekki, samanlagt 11382), þeir sem svöruðu 

ekki spurningu um hæð og þyngd voru ekki greindir með í gögnum þar sem fjöldinn sem svaraði ekki 

var 1873 nemendur. 

Tengsl BMI stuðuls og eineltis voru greind fyrir alla aldurshópa og var ekki marktækur munur á milli 

þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n= 1402, m = 19.54, sf = 3.5) og þeirra sem voru ekki 

lagðir í einelti ( n = 7843, m = 19.51, sf = 3.15) t = - 0. 290, df = 1812.0, p < .0.77. Jafnframt var tengsl 

BMI og eineltis fyrir alla aldurshópa greind  og var ekki marktækur munur á milli þeirra sem voru lagðir 

í reglulegt einelti ( n=264, m = 20.2, sf = 5.01) og þeirra sem voru lagðir stöku sinnum í einelti (n 

=1402, m = 19.54, sf = 3.6) ) t = -2.07, df = 315. 1, p < .0.39 

Ekki var marktækur munur var á BMI stuðli hjá nemendum í 6.bekk á milli þeirra sem voru lagðir í 

einelti ( n= 108, m = 18.8, staðalfrávik = 4,83) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 

524, m =18.24, sf = 3.1) t = -1.47, df = 630, p < 0.269. Marktækur munur var á milli þeirra sem voru 

lagðir í einelti stöku sinnum (n = 524, m =18.24, sf = 3.1) og þeirra sem voru ekki lagðir í einelti ( n = 

2082, m = 17.68, sf = 12.75) t = -3,794, df = 742.6, p < 0.001. 

 Ekki marktækur munur á BMI stuðli hjá nemendum í 8.bekk á milli þeirra sem voru lagðir oft í 

einelti ( n = 96, m = 20.92, staðfrávik = 4.3) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 541, 

m = 19.84, staðalfrávik = 3.55) t = -2.35, df = 119.2, p < .021.  Marktækur munur var á milli þeirra sem 

voru stöku sinnum lagðir í einelti (n = 541,  = 19.84, staðalfrávik = 3.55) og þeirra sem ekki voru lagðir 

í einelti (n = 2577, m = 19.28, sf = 2.92) t = -3.425, df = 695.08, p < .001. 
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Ekki var marktækur munur á BMI stuðli hjá unglingum í 10.bekk, á milli þeirra sem voru lagðir í 

einelti (n= 55, m = 21.01, staðalfrávik = 4.2) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti ( n = 315, 

m = 21.2, sf = 3.54) t = 0.297, df = 68.2, p < .767. Ekki var marktækur munur á milli þeirra sem ekki 

lagðir voru lagðir í einelti (n= 2978, m = 21, sf = 2.9) og þeirra sem voru stöku sinnum lagðir í einelti (n 

= 315, m = 21.2, sf = 3.5) t = -0.932, df = 359.5,  p = 0.352. 

 

   Tafla 3 Sýnir meðaltal á BMI hjá öllum árgöngum saman og hjá einstökum árgöngum (n = 9509) 

 

 

 

 

 

 

 

  

BMI reglulegt einelti stöku sinnum einelti ekkert einelti

Allir aldurhópar 20,2 19,54 19,51

6.bekkur 18,8 18,2 17,68 ***

8.bekkur 20,92 19,84 19,28 ***

10.bekkur 21,01 21,2 21
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4 Umræða 

4.1 Hvert er algengi eineltis á Íslandi? 

Eins og sjá má á töflu 2. þá er algengi eineltis hjá 6.bekk (4,8%) og lítill munur var á milli kynja þar 

sem (4,7%) stúlkna verða fyrir reglulegu einelti og (4,9%) drengja, ekki var því marktækur munur á 

milli kynja. Þessi munur er ekki í samræmi við aðrar rannsóknir því oftast mælist munurinn meiri eins 

og sést í rannsókn Currie (2008) sem er unnið úr sömu könnun og í þessari rannsókn. Þar er meiri 

munur milli kynja þar sem 10% drengja og 8% stúlkna eru þolendur eineltis en í þeirri greiningu er 

miðað við einelti síðustu 2 mánuði.  

Alengi eineltis í þessari rannsókn er hins vegar einelti sem á sér stað einu sinni eða mörgum 

sinnum í viku. Slonje og Smith (2008) fengu svipaða niðurstöðu í sinni rannsókn, þar sem 3,2% barna 

urðu fyrir reglulegu einelti og 10% urðu fyrir einhverju einelti síðastliðna 2 mánuði. Vandasamt er að 

greina afhverju munurinn á hlutfalli milli kynja minnkar þegar eineltið verður alvarlegra, en möguleiki er 

að drengir beiti meira líkamlegu og sýnilegu einelti og því kannski auðveldara að gera grein fyrir því og 

þess vegna mælist það hærra (Wang ofl., 2009).  Áhugavert er að sjá að mikill munur er á milli kynja á 

hlutfalli þeirra sem eru lagðir í einelti í 8.bekk. Þar hafa stúlkur lækkað töluvert í eineltishegðun eða um 

tæp 2,5% en drengir aðeins lítið búnir að lækka í tíðni og eru 4,2% þolendur eineltis, orsökin á því 

gæti verið að stúlkur eru að þroskast aðeins á undan stráknum og þær því ekki að verða eins mikið 

fyrir einelti. 

 Að lokum hafa unglingar í 10.bekk lækkað í algengi á einelti, sem er þá komið í  2,4% og ekki 

marktækur munur á milli kynja. Þessi mikla lækkun og meira samræmi milli kynja er í samræmi við 

aðrar rannsóknir (Bogart ofl., 2014; Candace  Currie, 2008; Nansel ofl., 2001; Slonje og Smith, 2008). 

Þessar niðurstöður gefa ákveðna sýn á stöðuna en til þess að fá betri niðurstöður um einelti þá þyrfti 

að gera nákvæmari rannsókn á einelti þar sem spurningarnar eru fleiri og skiptar upp eftir tegund 

eineltis. 

 Þessi rannsókn gefur t.d. ekki mynd af tiltölulega nýrri tegund af einelti sem er oft kallað rafrænt 

einelti (Nansel ofl., 2001; Slonje og Smith, 2008). Í Rannsókn Slonje og Smith á rafrænu einelti fengu 

börnin upplýsingar um rafrænt einelti og mismunandi spurningar voru lagðar fyrir þau um slíkt einelti 

og niðurstöður gáfu skýrari mynd af því hversu algengt rafrænt einelti er orðið. Það virðist vera sem 

það skipti miklu máli að upplýsa börnin um hvað einelti er og gera þeim grein fyrir því hvað er í lagi í 

samskiptum á netinu og hvað ekki. Þannig fá börnin skýrari mynd af því hvernig ákveðin hegðun á 

netinu getur haft slæmar afleiðingar í för með sér fyrir þann sem fyrir því verður.  

Það að 2,4 % - 4,8% barna í grunnskóla á þessu aldursbili séu þolendur eineltis 1x í viku eða oftar 

gefur ákveðna mynd og virðist eineltið vera nokkuð stöðugt hjá þessum hópi barna þar sem þetta er 

um það bil 1 barn í einum 25 barna bekk. 

4.2 Hvernig meta íslensk skólabörn heilsu sína og hver eru áhrif eineltis? 

Börn og unglingar sem eru lögð í einelti einu sinni í viku eða oftar meta heilsu sína verri heldur en þau 

börn sem ekki eru lögð í einelti.  Börn í 6. bekk sem lögð voru í einelti svöruðu flest að að þau væru 



27 

með góða heilsu og skoruðu að meðaltali 2.19 þar sem „2“ stendur fyrir góða heilsu en „3“ sæmilega. 

Til samanburðar voru þau börn sem ekki voru lögð í einelti að svara að meðaltali 1.74. Svarmöguleiki 

1 er metinn sem framúrskarandi heilsa, voru börnin því flest að svara að þau væru með góða heilsu en 

þó mörg framúrskarandi.  

Unglingar í 8. bekk sem lagðir voru í einelti svöruðu að meðaltali 2.2 og þau sem ekki voru lögð í 

einelti svöruðu að heilsa þeirra væri að meðaltali 1.86. Metin heilsa lækkar því á milli árganga bæði 

hjá þeim sem eru lagðir í einelti og hjá þeim ekki eru lagðir í einelti (sjá mynd 5). Sama máli gegnir 

með unglinga í 10.bekk en niðurstöður sýndu að þau lækka líka í mati á eigin heilsu en þau sem lögð 

voru í einelti svöruðu að meðatali 2.2, sem er sama niðurstaða og hjá 8.bekk. Það er lítil munur á milli 

árganga á þeim börnum sem lögð eru í einelti vikulega eða oftar. Þau sem ekki voru lögð í einelti 

svöruðu að meðaltali 1.94 sem er svipuð niðurstaða og hjá unglingunum í 8. bekk. 

Íslensk skólabörn meta sig flest við góða heilsu, eða meðaltalið 1,9, þau börn sem lenda ekki í 

einelti meta heilsu sína að meðaltali 1.85 á kvarðanum. Fórnarlömb eineltis meta heilsu sína verri og 

var marktækur munur á milli hópa þar sem meðaltal svörunar þeirra sem voru lagðir í einelti vikulega 

eða oftar var 2.3. Þessar niðurstöður eru í samræmi við þær rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið 

á sambandi heilsu og eineltis en það sem hafði mest áhrif á heilsu barna og unglinga var líkamsmynd 

og því næst einelti (Haraldstad ofl., 2011). Einnig var áhugavert að sjá að með aukni einelti þá lækkar 

mat á eigin heilsu.  

Það var áhugavert að sjá að eftir því sem yngri börnin eru því betur meta þau heilsu sína, börn í 6. 

bekk voru flest að meta heilsuna sína góða en mörg hver mátu hana framúrskarandi. Í 8. bekk lækkar 

mat þeirra á eigin heilsu að meðaltali um örfá stig. Jafnframt eru unglingar í 10. bekk að lækka lítillega 

að meðaltali. Samkvæmt rannsókn Currie 2012 voru 11% barnanna í 6.bekk sem mátu heilsu sína 

sæmilega eða lélega, 17% í 8.bekk mátu heilsu sína sæmilega eða lélega og um 20% í 10.bekk sem 

mátu heilsu sína sæmilega eða lélega (Candace Currie, 2012). Lækkun á mati á heilsu  hjá íslenskum 

börnum með hækkandi aldri er í samræmi við niðurstöður rannsókna annarra landa(Candace  Currie, 

2008; Candace Currie, 2012).  

Þau börn sem lögð voru í einelti meta heilsu sína versta og lítill munur er á milli árganga, meðal 

annars enginn á milli 8. – og 10. bekkjar. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður 

rannsóknar Bogart ofl. (2014) þar sem einelti hefur nokkuð jöfn áhrif á heilsu barna og unglinga, þau 

sem hafa verið lögð í einelti í fortíðinni hafði ekki eins mikil áhrif á heilsu einstaklinganna. Það kemur 

einnig fram í rannsókn Bogart að heilsa lækkar lítilega hjá þeim sem ekki eru lagði í einelti þegar 

komið er á unlingsár og er það einnig í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar (Bogart ofl., 

2014). 

Mikilvægt er að greina heilsu og líðan hjá börnum áður en þau koma á unglingsár og byrja að 

lækka frekar í eigin mati á heilsu sinni svo það sé möguleiki að hvetja og styðja við þau sem eru að 

meta heilsu sína sæmilega eða slæma(Erla Kolbrun Svavarsdóttir og Brynja Örlygsdottir, 2006). 

4.3 Líðan íslenskra skólabarna og áhrif eineltis á lífsánægju þeirra 

Stigi Cantrils er mat á lífasánægju og gátu börnin svarað á mælikvarðanum 0 upp í 10. Þarna var 10 

besta hugsanlega líf og 0 versta hugsanlega líf.  Þau sem lögð voru í einelti fannst líf sitt almennt verra 
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í öllum árgöngum. Börn í 6.bekk sem lögð voru í einelti svöruðu að meðtaltali 6.4 á lífsánægju en þau 

sem ekki voru lögð í einelti svöruðu að meðaltali 8.6 sem er töluvert hærra. Svipuð svör voru hjá 8. 

Bekk þar sem fórnarlömb eineltis svöruðu að meðaltali 6.3 en hin sem ekki voru lögð í einelti svöruðu 

að meðaltali 8,2. Unglingar í 10. bekk mátu í heildina lífsgæðin sín verri en árgangarnir á undan. Í 

rannsókninni kom fram að þau sem höfðu orðið fyrir einelti svöruðu að meðaltali 4.5 sem er orðið mjög 

lágt en þau sem voru ekki lögð í einelti svöruðu að meðaltali 7.6, eins og sjá má á mynd 5. Á myndin 5 

sést einnig hvernig þeir sem lagðir eru stöku sinnum í einelti er með lægra mat á lífsánægju og hvað 

það er mikill munur á milli hópa.  

Í rannsókninni var stigi cantrils notaður til að meta lífsgæði og líðan og eins og áður kom fram er 

skorið 10 besta mögulega lífið og 0 það versta. Þau börn sem meta sig 5 og undir eru þau sem 

mikilvægt er að fylgjast með. Íslensk börn eru að meðaltali mjög ánægð með líf sitt þegar miðað er við 

önnur lönd, t.d. eru 92% 11 ára barna sem meta lífsgæði sín yfir 6 og íslensk börn þar í 5. sæti miðað 

við hin 44 löndin. Lífsgæðin lækka með aldrinum en samt sem áður eru íslensk börn með þeim 

ánægðustu í heimi þar sem 85% stúlkna og 89% drengja meta lífsgæðin sín yfir 6 og eru 15 ára 

íslensk börn í 4. sæti yfir þau ánægðustu með líf sitt af þeim löndum sem taka þátt í rannsókninni 

(Candace Currie, 2012).  

Íslensk börn á aldrinum 11 ára og 13 ára sem eru fórnarlömb eineltis eru að meðaltali yfir 6 á stiga 

cantrils, en þó umtalsvert lægri en samanburðarhópurinn sem ekki verður fyrir einelti. 15 ára unglingar 

meta að meðaltali lífsgæði sín töluvert verri heldur en yngri börnin og er það í samræmi við rannsóknir 

að lífsánægja barna lækki við unglingsaldur (Haraldstad ofl., 2011). Einnig mátu 15 ára börnin sem 

lögð voru í einelti lífsánægju sína mjög lágt og skoruðu að meðaltali undir 6, en það er mikið 

áhyggjuefni sem staldra mætti við í leit að úrræðum sem gagnast gætu. Áhugavert væri að vita hvers 

vegna þeim líði svona mikið verr heldur en 13 ára börnum sem líka eru fórnarlömb eineltis en ástæðan 

gæti einmitt verið eins og hefur komið fram áður að þau hafi þurft að þola einelti í langan tíma (Bogart 

ofl., 2014; Newman ofl., 2005; Smith ofl., 2003). 

 Einnig gæti verið að eðli eineltisins sé öðruvísi og t.a.m gæti verið að rafrænt einelti sé algengara 

hjá þeim sem eldri eru. Þeir einstaklingar sem hafa þurft að líða fyrir alvarlegt einelti í langan tíma 

munu þurfa að lifa með afleiðingum þess alla ævi. Því meiri stuðning og skilning sem þau fá því betri 

verður batinn sem skilar sér í sterkari einstaklingum fyrir vikið. Hægt er að grípa inn í og byggja upp 

stuðningsnet og einhver félagsleg tengsl, því rannsóknir hafa sýnt að þeir sem hafa góðan stuðning og 

góð félagsleg tengsl verða síður fyrir eins alvarlegum afleiðingum af einelti (Newman ofl., 2005). 

4.4 Hvert er samband sálvefrænna einkenna og eineltis? 

Þegar metin eru sálvefræn einkenni er tekið meðaltal úr öllum þáttum sem tengjast verkjum, streitu, 

svima og svefnleysi. Hærra skor þýðir minna af einkennum og lægra skor meira af einkennum, 5 er 

hæsta skorið. Af fórnarlömbum reglulegs eineltis skoraði að meðaltali 6.bekkur 3,3 stig, 8.bekkur 

3.12stig og 10.bekkur 2,7 stig samanborið við þau sem ekki vöru lögð í einelti en þau skoruðu að 

meðaltali 6.bekkur 4,2 stig, 8.bekkur 4,0 stig og 10.bekkur 3,8 stig. Eins og með aðrar breytur þá 

versnar almennt líðan á milli árganga hjá öllum börnum og afleiðing eineltisins eykst einnig með 

aldrinum. Einnig aukast sálvefræn einkenni með auknu einelti, eins og sjá má á mynd 6. Þeir sem 
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lagðir eru í einelti stöku sinnum eru með fleiri sálvefræn einkenni heldur en þeir sem ekki eru lagðir í 

einelti og þeir sem er lagðir reglulega í einelti eru með flest einkenni. 

Þegar börn sem höfðu lent í einelti eru borin við hin sem ekki höfðu orðið fyrir barðinu á því kemur 

fram þó nokkur munur á sálvefrænum einkennum. Sálvefræn einkenni geta verið eins og komið hefur 

fram einhverskonar verkur án sérstakrar útskýringar, t.a.m magaverkur, höfuðverkur og bakverkur og 

önnur einkenni eins og t.d. dapurleiki, pirringur, svefnleysi, streita/kvíði og svimi. Ekki var hver liður 

greindur sérstaklega í þessari rannsókn heldur var meðaltalskor fyrir alla liði metið fyrir hvern 

einstakling. Þau sem voru lögð í einelti voru að meðaltali þegar allir aldurshópar voru greindir saman 

að skora 3.1 stig af 5 og hinir sem lentu ekki í einelti að skora 4 stig af 5 að meðaltali. Því hærra sem 

skorið er því minna er af einkennum. Þegar aldurshóparnir voru bornir saman kom í ljós að eins og 

með metna heilsu og vellíðan, að þá eru börnin með færri einkenni á yngra stiginu en einkennin 

aukast smám saman með hækkandi aldri. Yfirleitt voru börnin sem lögð voru í einelti einu stigi að 

meðaltali fyrir neðan samanburðarhóp, en algengastir voru þó staðbundnir verkir hjá 15 ára börnum.  

Þessar niðurstöður eru einnig í samræmi við aðrar rannsóknir og þá aðallega eina rannsókn sem 

skoðaði sálvefræn einkenni skólabarna sérstaklega í tengslum við einelti. Niðurstaða þeirrar 

rannsóknar var sú að þolendur eineltis eru í mun meiri hættu að fá sálvefræn einkenni en einnig þarf 

að hafa augun opin fyrir gerendum eineltis og börnum sem eru bæði þolendur og gerendur (Gini og 

Pozzoli, 2009). Þessi rannsókn takmarkaðist við að greina líðan þolenda eineltis en það væri 

áhugavert að sjá hvernig gerendur koma út í samanburði við þolendur á sálvefrænum verkjum. Það 

sem virðist minnka líkur á að börnin fái sálvefræn einkenni eru góð félagsleg tengsl og góð 

tilfinningaleg aðlögunarhæfni (Gini og Pozzoli, 2009). Því er mikilvægt að hlusta á börn og líta nánar á 

kvartanir þeirra um magaverk eða höfuðverk sem gæti mögulega verið af sálrænum toga og hægt að 

grípa inn í ástandið áður en það versnar. 

4.5 Eru tengsl milli þyngdar og eineltis hjá íslenskum skólabörnum? 

BMI stuðull hjá börnum á aldrinum 2 – 20 ára er reiknaður eins og hjá fullorðnum en síðan borið 

saman við meðaltal aldursins sem verið er að mæla BMI stuðul hjá.  Ekki er miðað við fyrirfram 

ákveðin lágmarksmörk og hámarksmörk heldur er BMI miðað við hundraðsmark(centile) aldurs og 

kyn., Ef barn er undir 5 hundraðsmarki er það of létt og ef barn er yfir 95 hundraðsmarki er það of 

þungt miðað við aldur og kyn. 

Við greiningu á gögnum kom fram marktækur munur á BMI stuðli hjá börnum í 6.bekk og 8.bekk en 

ekki hjá 10.bekk. 11 ára börn sem lögð voru í einelti voru að meðaltali 18.82 á BMI stuðli og þau sem 

voru ekki lögð í einelti voru að meðaltali 17.68 á BMI stuðli. Samkvæmt bandarískri BMI kúrfu er 50  

hundraðsmark (centile) hjá  11 ára stúlkum 17.2 og 17.4 hjá drengjum (Centers for Disease Control, 

2000). Samkvæmt því eru íslensk börn sem ekki eru lögð í einelti innan 75 hundraðsmarka (centile) og 

börn sem lögð eru í einelti eru yfir 75 hundraðsmarka en ekki yfir 95 og teljast því ekki of þung, en eins 

og áður kom fram er marktækur munur á BMI milli hópana. Svipaðar útkomur eru hjá börnum í 8.bekk, 

þar eru börnin sem lögð eru í einelti með BMI að meðaltali 20.92  og eru að meðaltali komin upp fyrir 

75 hundraðsmark.  
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Áhugavert var að sjá að marktækur munur var hjá börnum í 6.bekk og 8.bekk á milli þeirra sem 

voru ekki lagðir í einelti og þeirra sem stöku sinnum voru lagðir í einelti. Ekki var marktækur munur á 

milli þeirra sem voru lagðir stöku sinnum í einelti og reglulegt einelti.  

Enginn munur var á BMI stuðli á milli þeirra sem voru lagðir í einelti og þeirra sem voru ekki lagðir í 

einelti hjá 15 ára börnum.  Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri rannsóknir þar sem fram hefur 

komið að tengsl eru á milli eineltis og þyngdar, en þó átti það ekki við 15 ára íslensk börn í þessari 

rannsókn (Brixval ofl., 2012). Ekki er hægt að vita hvort aukin þyngd eða einelti kemur á undan og 

einnig er erfitt að treysta þyngdar og lengdar svörum barnanna að fullu, þau eru líklega meira til 

viðmiðunnar. Til að hægt sé að bera þetta saman þyrfti könnunnin t.d. að hluta til að vera gerð með 

foreldrum eða tengd heilsufarsskoðunum hjá hjúkrunarfræðingi. 
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5 Ályktanir  

Þessi rannsókn gefur yfirsýn yfir þá stöðu sem var þegar könnun var lögð fyrir. Það er augljóst 

samand milli heilsu, vellíðunar og eineltis en til þess að fá betri mynd af ástandinu þyrfti að leggja fyrir 

rannsókn sem spyr dýpra út í þætti eins og einelti, félagslega stöðu, líkamsmynd og langvinn veikindi. 

Einnig gæti langtíma rannsókn gefið betri upplýsingar um þróun líðan og heilsu eftir einelti. Einnig er 

mikilvægt þegar tæknin eykst stöðugt að aðlaga rannsóknir að breytingunum, það á þá sérstaklega við 

rafrænt einelti. Það þyrfti alltaf að taka fram í spurningakönnunni  hvað rafrænt einelti er og hvernig 

það lýsir sér, einnig þarf að skýra vel hvað einelti sé og í hvaða formi það getur birst. Þannig væri 

hægt að fá skýrari mynd af tíðni eineltis. 

Það er mikilvægt að halda áfram að rannsaka afleiðingar eineltis svo hægt sé að koma til móts við 

þarfir barna sem hafa verið  þolendur eineltis. Með fleiri rannsóknum á heilsu og lífsgæðum barna og 

aukinni þekkingu á vanlíðan barna og hvernig hún lýsir sér er hægt að þróa starf 

skólahjúkrunarfræðinga og þekkingu þeirra á viðfangsefninu. 

Hjúkrunarfræðingar sem starfa í skólum eru starfsmenn heilsugæslunnar og sinna börnunum í 

beinu framhaldi af ungbarnaverndinni. Hluti af starfi þeirra er meðal annars að efla heilsuhegðun, 

heilbrigði og vellíðan barna. Hjúkrunarfræðingarnir sjá um forvarnir í skólum, bólusetningar, 

heilbrigðisskoðanir, aðstoða börn með langvinna sjúkdóma eða heilsuvanda, veita heildræna hjúkrun 

og umönnun (Anna Björg Aradóttir ofl., 2013). Að meðaltali hafa 20% barna einhverskonar 

heilsuvanda eða veikindi, bæði langvinn og skammvinn. Mikilvægt er að öll börn fái jafnan rétt til að 

stunda skólagöngu og getur starf skólahjúkrunarfræðings meðan annars falið í sér að aðstoða börn 

með veikindi (Anna Björg Aradóttir ofl., 2013).  

Eitt af störfum skólahjúkrunarfræðinga er að gera heilsufarsskoðun á börnum, þá eru börnin 

lengdarmæld, vigtuð, gert sjónpróf og veitt áhugahvetjandi samtal. Aldurshóparnir sem koma í skoðun 

og samtal eru börn í 1. -, 4. -, 7. - og 9.bekk (Embætti landlæknis, 2014).  Áhugahvetjandi samtal er 

samtalstæki þar sem meðal annars er spurt um matarvenjur, svefn, hreyfingu, tannburstun, áhugamál, 

félagslíf og mat á eigin heilsu.  Spurningarlistinn aðstoðar hjúkrunarfræðinginn til að veita hvetjandi og 

fræðandi stuðning eins og þurfa þykir. Mikilvægt er að hjúkrunarfræðingar kunni að nota samtalstækið 

og  þarf hann að vera með opinn hug og gefa börnunum sjálfum tækifæri til að sjá tillögur að 

breytingum til betra lífernis (Embætti landlæknis, 2014). 

Þær aðstæður sem skapast í viðtalinu gætu mögulega auðveldað skólahjúkrunarfræðingi að grípa 

inn í ástandið ef í ljós kemur að barn metur heilsu sína sæmilega eða slæma. Oft eru aðstæður þannig 

að gott er að spyrja börnin beint út í einelti ef þau sýna vanlíðan og ef eineltið er dulið getur verið að 

börnin telji það sjálfum sér um að kenna. 

Allir skólar í dag þurfa að vera með eineltisáætlun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) og 

mikið er lagt upp úr því að kennarar og aðrir starfsmenn skólans fylgist vel með einelti og uppræti það. 

Til þess að hjúkrunarfræðingar geti meðal annars stutt við heilsu og líðan barna í skólum er 

mikilvægt fyrir þá að vita hvað hefur neikvæð áhrif á lífsgæði barnanna og hverskonar stuðning börn 

vilja sem lögð eru í einelti (Kvarme, Helseth, Sæteren, og Natvig, 2010). 
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 Eins of kom fram í rannsókn Kvarme ofl. (2010)  þar sem norsk skólabörn á aldrinum 12 -13 ára 

sem lögð voru í einelti gáfu sig sjálf fram í rannsókn eftir að öll börn í 7.bekk úr tveimur skólum fengu 

upplýsingar um rannsóknina. Alls tóku 17 börn þátt í rannsókninni. Þetta var eigindleg rannsókn og var 

börnunum skipt upp í 4 kynjaskipta viðtalshópa. Markmið rannóknarinnar var meðal annars að fá að 

heyra upplifun barnanna og hvað þau telja vera góða lausn til að sporna við einelti. Það sem 

börnunum fannst gott var meðal annars að geta leitað til hjúkrunarfræðings og fengið jákvæðan 

stuðning og hvatningu, þau voru öruggari með sig eftir spjall við hjúkrunarfræðing. Einnig sáu börnin 

fyrir sér að hjúkrunarfræðingurinn væri góður í að ræða við gerendur eineltisins, kennara, foreldra og 

halda utan um eineltismál. Draumur barnanna var meðal annars að kennarar myndu taka eineltið mun 

fastari tökum, því þegar lítið er gert úr svona alvarlegum verknaði þá fannst börnunum gerendurnir 

eflast og hlæja að þeim. Börnin sáu það einnig í hyllingum að eiga dag þar sem þau ættu vini sem 

segðu fallega hluti um þau og þeim liði vel í skólanum (Kvarme ofl., 2010).   

Börn sem leita til skólahjúkrunarfræðings vegna líkamlegra óþæginda, veikinda, verkja og meiðsla 

eru líklegri til að vera annaðhvort gerendur eða þolendur eineltis samkvæmt bandarískri rannsókn þar 

sem komunótur nemenda til skólahjúkrunarfræðings voru greindar (Vernberg ofl., 2011) 

Hjúkrunarfræðingur er því í kjöraðstöðu til að greina einelti snemma og hefur kost á því bæði með 

föstu viðtali eða með því að spyrja börn sem til þeirra leita vegna meiðsla, verkja, veikinda, kvíða eða 

heilsufarslegra áhyggja beint út í eineltið. Einnig er það þannig í mörgum tilfellum að starfsmenn 

skólans vita ekki af eineltinu og ekki heldur foreldrar (Vernberg ofl., 2011).  

Nýta mætti betur vinnu hjúkrunarfræðinga með börnunum til að koma enn frekar í veg fyrir einelti í 

skólum. Þetta mætti gera með því að athuga betur hvað liggur á bak við það að barni líður illa eða 

hver raunverulega ástæðan er fyrir því að barn er að leita oft til hjúkrunarfræðings.  
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Fylgiskjöl 

Fylgiskjölin eru spurningarlistarnir sem lagðir voru fyrir íslensk skólabörn, fyrri spurningarlistinn er sá 

sem lagður var fyrir 6.- og 8. bekk og síðari spurningarlistinn er sá sem lagður var fyrir 10.bekk. 

Einungis er hluti af spurningarlistanum sjáanlegur. 
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Heilsa og lífskjör skólanema 2009/10 

6. og 8. bekkur 

 

- Trúnaðarmál -  
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Kæri nemandi 

 

Takk fyrir að taka þátt í þessari rannsókn! 

 

Með því að svara spurningunum á listanum hjálpar þú okkur að skilja hvernig ungt 
fólk lifir lífi sínu. Spurningalistinn er þessa dagana lagður fyrir meira en 200.000 
nemendur í fjörutíu löndum í Evrópu og Norður-Ameríku. 

Svör þín verða trúnaðarmál og enginn á að vita hver svaraði hvaða lista. Þess vegna 
mátt þú ekki skrifa nafnið þitt á spurningalistann. Þegar þú hefur svarað öllum 
spurningum skaltu setja spurningalistann í umslagið og líma vel fyrir. Umslögunum 
verður safnað saman eftir að fyrirlögn lýkur og enginn í skólanum þínum mun sjá 
spurningalistann þinn.  Öll íslensku umslögin verða opnuð í einu og spurningalistarnir 
verða lesnir beint inn í tölvu. 

Vegna þess að rannsóknin er alþjóðleg geta sumar spurningarnar átt illa við um 
íslenska unglinga eða þig persónulega. Endilega taktu þér tíma í að lesa 
spurningarnar vandlega og svara þeim eins vel og þú getur. Þetta er ekki próf og það 
eru engin rétt eða röng svör, það er þín skoðun sem skiptir máli. 

 

Það sem þú þarft að vita

Í flestum spurningunum eru nokkrir svarmöguleikar og þú átt að merkja í reitinn sem 
þér finnst passa best. Settu kross í reitinn sem þú hefur valið því annars getum við 
ekki talið svar þitt með. Best er að nota dökkan blýant eða bláan eða svartan penna 
til að svara. Ekki nota mjög grannan blýant og ekki fylla alveg út í reitina sem þú 
merkir í. 

Ef það er erfitt að velja aðeins eitt svar, veldu þá þann möguleika sem þér finnst eiga 
best við. 

Þú ert ekki skyldug(ur) til að taka þátt í rannsókninni. Ef þú treystir þér ekki til að 
svara tiltekinni spurningu skaltu sleppa henni. Við vonum samt að þú svarir þeim 
öllum. 

 

Við vonum að þú hafir gaman af að fylla spurningalistann út!  

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna, 

Starfsfólk Heilsu og lífskjara skólanema á Íslandi 
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1. Ertu strákur eða stelpa? 

� Strákur 

� Stelpa 

2. Í hvaða bekk ertu? 

� 6. bekk 

� 8. bekk 

� 10. bekk 

3. Í hvaða mánuði ert þú fædd(ur)? 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst 
Septem-

ber 
Októ- 
ber 

Nóvem-
ber 

Desem-
ber 

� � � � � � � � � � � �

4. Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

� � � � � � � �

5. Ert þú fædd(ur) á Íslandi? 

� Já 

� Nei 

6. Í hvaða landi er mamma þín fædd? 

� Íslandi 

� Danmörku 

� Finnlandi 

� Noregi 

� Svíþjóð 

� Bandaríkjunum 

� Bretlandi 

� Frakklandi 

� Póllandi 

� Þýskalandi 

� Filippseyjum 

� Taílandi 

� Víetnam 

� Öðru landi, hvaða?  

� Ég veit ekki hvar hún er fædd 
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14. Hversu oft ferðu yfirleitt til tannlæknis (ekki tannréttingar)? 

� Að minnsta kosti tvisvar á ári 

� Einu sinni á ári 

� Annað hvert ár 

� Sjaldnar 

 

Skólinn 

15. Hvernig heldur þú að kennurum þínum finnist þér ganga í skólanum miðað við bekkjarfélaga þína? 

� Mjög vel 

� Vel 

� Í meðallagi 

� Undir meðallagi 

16. Hvernig líkar þér í skólanum? 

� Mér líkar mjög vel í skólanum 

� Mér líkar þokkalega í skólanum 

� Mér líkar ekki vel í skólanum 

� Mér líkar alls ekki vel í skólanum 

17. Hvaða einkunn lýsir best meðaleinkunn þinni í skólanum? 

 Merktu aðeins í einn reit.

Um 5  
eða lægra Um 6 Um 7 Um 8 Um 9 Um 10 

� � � � � �

18. Hversu sammála eða ósammála ertu þessu um þá sem eru með þér í bekk? 

Merktu í einn reit í hverri línu 

Mjög 
sammála Sammála Hvorki né Ósammála

Mjög 
ósammála

a) Bekkjarfélögunum finnst gaman að vera saman � � � � �

b) Flestir bekkjarfélagana eru vingjarnlegir � � � � �

c) Bekkjarfélagarnir taka mér eins og ég er � � � � �
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19. Hversu miklu álagi verður þú fyrir vegna skólanámsins? 

� Engu 

� Litlu 

� Nokkru 

� Miklu 

Heilsa 

20. Myndir þú segja að heilsa þín væri....? 

� Framúrskarandi 

� Góð 

� Sæmileg 

� Léleg 

21. Hversu þung(ur) ert þú án fata? (skrifaðu þyngd þína í kílóum og án aukastafa) 

Um það bil                                                     kíló  

 

22. Hversu há(r) ert þú á sokkleistunum? (skrifaðu hæð þína í sentímetrum og án aukastafa) 

Um það bil                                                     sentímetrar 

 

23. Hversu oft hefur þú fundið fyrir eftirfarandi á síðustu 6 mánuðum? 

Merktu í einn reit í hverjum lið

Hér um bil 
daglega 

Oftar en 
einu sinni 

í viku 
Um það bil 
vikulega 

Um það bil 
mánaðar-

lega 
Sjaldan eða 

aldrei 

a) Höfuðverk � � � � �

b) Magaverk � � � � �

c) Bakverk � � � � �

d) Verið dapur/döpur  � � � � �

e) Verið pirruð/aður eða skapvond(ur) � � � � �

f) Verið taugaóstyrk(ur) � � � � �

g) Átt erfitt með að sofna � � � � �

h) Fengið svima � � � � �
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24. Ert þú í megrun eða ert þú að reyna að létta þig á annan hátt? 

� Nei, þyngd mín er í lagi 

� Nei, ég þyrfti að þyngjast 

� Nei, en ég þyrfti að léttast 

� Já, ég er að reyna að léttast 

� 10 Besta hugsanlega lífið 

� 9

� 8

25.  Hér er mynd af stiga. 

Efst í stiganum er talan ‘10’ sem táknar 
besta hugsanlega lífið sem þú gætir átt 
og neðst er talan ‘0’ sem táknar versta 
hugsanlega lífið sem að þú gætir átt. 

Hvar í þessum stiga er líf þitt núna?  

Merktu í reitinn hjá þeirri tölu sem lýsir 
lífi þínu best � 7

� 6

� 5

� 4

� 3

� 2

� 1

� 0 Versta hugsanlega lífið 

Þessi spurning er aðeins fyrir stúlkur: 

26. Ertu byrjuð að hafa blæðingar ? 

� Nei, ég er ekki byrjuð að hafa blæðingar  

� Já, ég byrjaði þegar ég var um það bil ára og mánaða
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Einelti og meiðsli 

Hér er spurt um einelti. Sagt er að nemandi sé LAGÐUR Í EINELTI þegar annar nemandi eða hópur nemenda gera honum 

eitthvað óþægilegt eða andstyggilegt. Það er líka einelti þegar nemanda er stöðugt strítt á þann hátt sem honum líkar ekki 

eða þegar hann er viljandi skilinn útundan. Það er EKKI EINELTI ef tveir jafn sterkir nemendur rífast eða slást. Það er heldur 

EKKI EINELTI þegar nemanda er strítt á vinalegan eða gamansaman hátt. 

27. Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einelti í skólanum undanfarna mánuði? 

� Ég hef ekki verið lagður/lögð í einelti undanfarna mánuði 

� Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar 

� 2 eða 3 sinnum í mánuði 

� Um það bil einu sinni í viku 

� Nokkrum sinnum í viku 

28. Hversu oft hefur þú tekið þátt í að leggja annan nemanda í einelti í skólanum á undanförnum 

mánuðum? 

� Ég hef ekki lagt annan nemanda í einelti undanfarna mánuði 

� Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar 

� 2 eða 3 sinnum í mánuði 

� Um það bil einu sinni í viku 

� Nokkrum sinnum í viku 

Margir krakkar meiðast eða slasast, til dæmis í íþróttum eða slagsmálum úti á götu eða heima hjá sér. Til meiðsla geta 

einnig talist eitrun eða bruni. Til meiðsla teljast ekki sjúkdómar eins og mislingar eða flensa. Eftirfarandi spurningar eru um 

það sem þú hefur hugsanlega fengið á síðustu 12 mánuðum. 

29. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til læknis eða 

hjúkrunarfræðings vegna þeirra? 

� Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

� 1 sinni 

� 2 sinnum 

� 3 sinnum 

� 4 sinnum eða oftar 

30. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú lent í slagsmálum? 

� Ég hef ekki lent í slagsmálum síðustu 12 mánuði 

� 1 sinni 

� 2 sinnum 

� 3 sinnum 

� 4 sinnum eða oftar 



+ + +

+ +

Heilsa og lífskjör skólanema 2009/10 

10. bekkur 

 

- Trúnaðarmál -  
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Kæri nemandi 

 

Takk fyrir að taka þátt í þessari rannsókn! 

 

Með því að svara spurningunum á listanum hjálpar þú okkur að skilja hvernig ungt fólk lifir lífi 
sínu. Spurningalistinn er þessa dagana lagður fyrir meira en 200.000 nemendur í fjörutíu 
löndum í Evrópu og Norður-Ameríku. 

Svör þín verða trúnaðarmál og enginn á að vita hver svaraði hvaða lista. Þess vegna mátt þú 
ekki skrifa nafnið þitt á spurningalistann. Þegar þú hefur svarað öllum spurningum skaltu 
setja spurningalistann í umslagið og líma vel fyrir. Umslögunum verður safnað saman eftir að 
fyrirlögn lýkur og enginn í skólanum þínum mun sjá spurningalistann þinn.  Öll íslensku 
umslögin verða opnuð í einu og spurningalistarnir verða lesnir beint inn í tölvu. 

Vegna þess að rannsóknin er alþjóðleg geta sumar spurningarnar átt illa við um íslenska 
unglinga eða þig persónulega. Endilega taktu þér tíma í að lesa spurningarnar vandlega og 
svara þeim eins vel og þú getur. Þetta er ekki próf og það eru engin rétt eða röng svör, það 
er þín skoðun sem skiptir máli. 

 

Það sem þú þarft að vita

Í flestum spurningunum eru nokkrir svarmöguleikar og þú átt að merkja í reitinn sem þér 
finnst passa best. Settu kross í reitinn sem þú hefur valið því annars getum við ekki talið svar 
þitt með. Best er að nota dökkan blýant eða bláan eða svartan penna til að svara. Ekki nota 
mjög grannan blýant og ekki fylla alveg út í reitina sem þú merkir í. 

Ef það er erfitt að velja aðeins eitt svar, veldu þá þann möguleika sem þér finnst eiga best 
við. 

Þú ert ekki skyldug(ur) til að taka þátt í rannsókninni. Ef þú treystir þér ekki til að svara 
tiltekinni spurningu skaltu sleppa henni. Við vonum samt að þú svarir þeim öllum. 

 

Við vonum að þú hafir gaman af að fylla spurningalistann út!  

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna, 

Starfsfólk Heilsu og lífskjara skólanema á Íslandi 
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1. Ertu strákur eða stelpa? 

� Strákur 

� Stelpa 

2. Í hvaða bekk ertu? 

� 6. bekk 

� 8. bekk 

� 10. bekk 

3. Í hvaða mánuði ert þú fædd(ur)? 

Janúar Febrúar Mars Apríl Maí Júní Júlí Ágúst 
Septem-

ber 
Októ- 
ber 

Nóvem-
ber 

Desem-
ber 

� � � � � � � � � � � �

4. Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

1992 1993 1994 1995 1996 

� � � � �

5. Ertu fædd(ur) á Íslandi? 

� Já 

� Nei 

6. Í hvaða landi er mamma þín fædd? 

� Íslandi 

� Danmörku 

� Finnlandi 

� Noregi 

� Svíþjóð 

� Bandaríkjunum 

� Bretlandi 

� Frakklandi 

� Póllandi 

� Þýskalandi 

� Filippseyjum 

� Taílandi 

� Víetnam 

� Öðru landi, hvaða?  

� Ég veit ekki hvar hún er fædd 
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Skólinn 

16. Hvernig heldur þú að kennurum þínum finnist þér ganga í skólanum miðað við bekkjarfélaga þína? 

� Mjög vel 

� Vel 

� Í meðallagi 

� Undir meðallagi 

17. Hvernig líkar þér í skólanum? 

� Mér líkar mjög vel í skólanum 

� Mér líkar þokkalega í skólanum 

� Mér líkar ekki vel í skólanum 

� Mér líkar alls ekki vel í skólanum 

18. Hvaða einkunn lýsir best meðaleinkunn þinni í skólanum? 

 Merktu aðeins í einn reit.

Um 5  
eða lægra Um 6 Um 7 Um 8 Um 9 Um 10 

� � � � � �

19. Hversu sammála eða ósammála ertu þessu um þá sem eru með þér í bekk? 

Merktu í einn reit í hverri línu

Mjög 
sammála Sammála Hvorki né Ósammála

Mjög 
ósammála

a) Bekkjarfélögunum finnst gaman að vera saman � � � � �

b) Flestir bekkjarfélagana eru vingjarnlegir � � � � �

c) Bekkjarfélagarnir taka mér eins og ég er � � � � �

20. Hversu miklu álagi verður þú fyrir vegna skólanámsins? 

� Engu 

� Litlu 

� Nokkru 

� Miklu 
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� 10 Besta hugsanlega lífið 

� 9

� 8

21.  Hér er mynd af stiga. 

Efst í stiganum er talan ‘10’ sem táknar 
besta hugsanlega lífið sem þú gætir átt 
og neðst er talan ‘0’ sem táknar versta 
hugsanlega lífið sem að þú gætir átt. 

Hvar í þessum stiga er líf þitt núna?  

Merktu í reitinn hjá þeirri tölu sem lýsir 
lífi þínu best 

� 7

� 6

� 5

� 4

� 3

� 2

� 1

� 0 Versta hugsanlega lífið 
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Heilsa 

22. Myndir þú segja að heilsa þín væri...? 

� Framúrskarandi 

� Góð 

� Sæmileg  

� Léleg 

23. Hversu þung(ur) ert þú án fata? (skrifaðu þyngd þína í kílóum og án aukastafa) 

Um það bil                                                     kíló  

24. Hversu há(r) ert þú á sokkleistunum? (skrifaðu hæð þína í sentímetrum og án aukastafa) 

Um það bil                                                     sentímetrar 

25. Hversu oft hefur þú fundið fyrir eftirfarandi á síðustu 6 mánuðum? 

Merktu í einn reit í hverjum lið

Hér um bil 
daglega 

Oftar en 
einu sinni 

í viku 
Um það bil 
vikulega 

Um það bil 
mánaðar-

lega 
Sjaldan eða 

aldrei 

a) Höfuðverk � � � � �

b) Magaverk � � � � �

c) Bakverk � � � � �

d) Verið dapur/döpur  � � � � �

e) Verið pirruð/pirraður eða 
skapvond(ur) � � � � �

f) Verið taugaóstyrk(ur) � � � � �

g) Átt erfitt með að sofna � � � � �

h)  Fengið svima � � � � �

26. Ert þú í megrun eða ert þú að reyna að létta þig á annan hátt? 

� Nei, þyngd mín er í lagi 

� Nei, ég þyrfti að þyngjast 

� Nei, en ég þyrfti að léttast 

� Já, ég er að reyna að léttast 
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27. Telur þú að þú sért á undan eða eftir flestum jafnöldrum þínum af sama kyni í líkamlegum þroska)? 

� Ég er langt á undan í líkamlegum þroska 

� Ég er aðeins á undan í líkamlegum þroska 

� Líkamlegur þroski minn er svipaður og hjá jafnöldrum mínum 

� Ég er aðeins á eftir í líkamlegum þroska 

� Ég er langt á eftir í líkamlegum þroska 

28. Finnst þér þú...? 

� Líta mjög vel út 

� Líta nokkuð vel út 

� Vera í meðallagi 

� Líta frekar illa út 

� Líta mjög illa út 

29. Átt þú við einhverja líkamlega fötlun eða langvinnan sjúkdóm að stríða? 

� Nei 

� Já 

30. Hefur þú einhvern tímann gert eitthvað af eftirtöldu? 

Merktu í einn reit í hverri línu.

Aldrei 
Einu  
sinni 

Tvisvar 
sinnum 

3-4  
sinnum 

5 sinnum  
eða oftar 

a) Hugsað um að meiða sjálfa/n þig � � � � �

b) Hugsað um að fremja sjálfsmorð � � � � �

c)  Reynt að fremja sjálfsmorð � � � � �

Þessi spurning er aðeins fyrir stúlkur: 

31. Ertu byrjuð að hafa blæðingar ? 

� Nei, ég er ekki byrjuð að hafa blæðingar  

� Já, ég byrjaði þegar ég var um það bil ára og mánaða
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Einelti og meiðsli 

Hér er spurt um einelti. Sagt er að nemandi sé LAGÐUR Í EINELTI þegar annar nemandi eða hópur nemenda gera honum eitthvað 

óþægilegt eða andstyggilegt. Það er líka einelti þegar nemanda er stöðugt strítt á þann hátt sem honum líkar ekki eða þegar hann er 

viljandi skilinn útundan. Það er EKKI EINELTI ef tveir jafn sterkir nemendur rífast eða slást. Það er heldur EKKI EINELTI þegar 

nemanda er strítt á vinalegan eða gamansaman hátt. 

41. Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einelti í skólanum undanfarna mánuði? 

� Ég hef ekki verið lagður/lögð í einelti undanfarna mánuði 

� Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar 

� 2 eða 3 sinnum í mánuði 

� Um það bil einu sinni í viku 

� Nokkrum sinnum í viku 

42. Hversu oft hefur þú tekið þátt í að leggja annan nemanda í einelti í skólanum á undanförnum 

mánuðum? 

� Ég hef ekki lagt annan nemanda í einelti undanfarna mánuði 

� Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar 

� 2 eða 3 sinnum í mánuði 

� Um það bil einu sinni í viku 

� Nokkrum sinnum í viku 

Margir krakkar meiðast eða slasast, til dæmis í íþróttum eða slagsmálum úti á götu eða heima hjá sér. Til meiðsla geta einnig talist 

eitrun eða bruni. Til meiðsla teljast ekki sjúkdómar eins og mislingar eða flensa. Eftirfarandi spurningar eru um það sem þú hefur 

hugsanlega fengið á síðustu 12 mánuðum. 

43. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til læknis eða 

hjúkrunarfræðings vegna þeirra? 

� Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

� 1 sinni 

� 2 sinnum 

� 3 sinnum 

� 4 sinnum eða oftar 

44. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú lent í slagsmálum? 

� Ég hef ekki lent í slagsmálum síðustu 12 mánuði 

� 1 sinni 

� 2 sinnum 

� 3 sinnum 

� 4 sinnum eða oftar 


