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Útdráttur 

 

Í þessari rannsókn var notast við gögn úr Health Behaviours in School-Aged Children 

(HBSC) rannsóknunum til þess að skoða hvort tengsl væru milli fjölskyldugerðar og 

samskipta á heimili og eineltis hjá íslenskum grunnskólabörnum í 10. bekk. HBSC 

rannsóknirnar eru alþjóðlegar rannsóknir sem framkvæmdar eru á fjögurra ára fresti og kanna 

margvíslega þætti í lífi grunnskólabarna, þar á meðal aðstæður, heilsu og líðan. Notast var við 

gögn HBSC frá skólaárinu 2013-2014 sem unnin voru upp úr spurningalistum sem lagðir 

voru fyrir börn í grunnskólum landsins. Þátttakendur voru 1809 talsins en allir nemendurnir 

voru í 10. bekk þegar spurningalistinn var lagður fyrir. Niðurstöður línulegra 

aðhvarfsgreininga sýna að marktæk fylgni sé á milli búsetu móður, samskipta á heimili og 

fjárhags fjölskyldu, við það hversu líklegt sé að barn sé þolandi eineltis. Einnig sýna 

niðurstöður að marktæk fylgni sé á milli búsetu stjúpmóður og móður og þess hversu líklegt 

er að barn sé gerandi eineltis. Marktæka fylgni var ekki að finna milli búsetu föður og 

stjúpföður og líkum á því að barn væri gerandi eða þolandi eineltis. Eins sýna niðurstöður 

rannsóknarinnar að 11,5% barna verða fyrir einelti en 8,7% hafa tekið þátt í að leggja annan 

nemanda í einelti. Þriðjungur barna bjuggu ekki með föður sínum en meirihluti barna eða 

92,3% bjuggu með móður sinni. Eins meta langflest íslensk grunnskólabörn fjárhagsstöðu 

fjölskyldu sinnar vera miðlungs góða til mjög góða, eða um 93,9% þeirra. Út frá þessum 

niðurstöðum má álykta að búseta móður vegi þyngra á tíðni eineltis en búseta föður. Einnig 

má áætla að fjárhagsstaða fjölskyldu hafi áhrif á það hvort börn séu frekar þolendur eineltis, 

sem og gæði samskipta fjölskyldunnar. 

Lykilorð: Einelti, grunnskólabörn, fjölskyldugerð, fjárhagur, samskipti, foreldrar 
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Abstract 

 

This thesis is based on data from the Health Behaviors in School-Aged Children (HBSC) 

study to see whether there is a correlation between bullying amongst Icelandic 10th graders 

and family type and household communication, respectively. The HBSC study is 

international and is conducted every four years. The HBSC study, considers diverse factors in 

the lives of elementary school children including their circumstances, health and well-being. 

The data used are from the school year 2013-2014 and are collected from questionnaires 

which the students fill out during school hours in their classrooms. A total of 1809 Icelandic 

students in the 10th grade participated in the research. The findings from linear regressions 

show that there is a significant relationship between the likelihood of being a victim of 

bullying and the residence of the student’s mother, household communication and the 

family’s economic status respectively. The findings also show that there is a significant 

relationship between the likelihood of the child being a bully and the mother’s or 

stepmother’s residence respectively. There was not a significant correlation between the 

father’s or stepfather’s residence respectively and the likelihood of a child being a bully or a 

victim of bullying. The findings also show that 11,5% of students were victims of bullying 

and 8,7% of students were bullies. A third of the students did not share a home with their 

father but 92,3% of them shared a home with their mother. Moreover, the findings show that 

Icelandic 10th graders view their family’s economic status as being average to very good or 

93,9%. From the findings, it’s safe to assume that the mother’s residence has more impact on 

the frequency of bullying then the father’s residence. Also, it is safe to assume that the 

family’s economic status and the quality of household communication respectively influence 

whether or not a child is likely to be a victim of bullying or a bully.  

Keywords: bullying, family type, economic status, communication, parents 
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Einelti á Íslandi 
 

Skilgreiningum á einelti ber að taka með fyrirvara, en svo virðist sem fræðimenn og aðrir 

túlki hugtakið á mismunandi hátt. Til að mynda eiga unglingar og börn það til að nota 

hugtakið yfir hvers konar stríðni sem þau verða fyrir af jafnöldum sínum. Félagsfræðingar og 

aðrir innan fræðaheimsins útskýra einelti sem síendurtekna áreitni, af hendi eins eða fleiri 

aðila sem beinist að ákveðnum einstaklingi. Oft eru þolendur eineltis þeir sem skera sig úr 

hópnum, á einn eða annan hátt, og/eða þeir sem eiga erfitt með að verja sig (Þóroddur 

Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og Aðalsteinn 

Ólafsson, 2006). 

Sampson (2012) lýsir einelti sem endurteknum atburðum sem valda skaða og/eða 

valdaójafnvægi milli gerenda og þolenda. Einelti á sér margar birtingarmyndir en vanalega er 

átt við endurtekið líkamlegt eða andlegt ofbeldi í garð sama einstaklings í lengri tíma. Yen, 

Yang, Wang, Lin, Liu, Wu og Tang (2014) bentu á í rannsókn sinni á að afleiðingar þess að 

vera þolandi eineltis geti verið mjög alvarlegar og valdið þolendum mikilli vanlíðan og 

erfiðleikum sem fylgja þeim í gegnum lífið. Afleiðingar sem um ræðir eru kvíði, þunglyndi, 

félagsfælni og/eða aðrir andlegir örðugleikar.  

Samkvæmt rannsókn Nordhagen, Nielsen, Stigum og Köhler (2005) á tíðni eineltis á 

Norðurlöndunum kom fram að um 15,1% barna verða fyrir einelti á skólatíma. Þar var munur 

milli landa töluverður en með Svíþjóð sem viðmiðunarhóp, voru börn í Finnlandi og 

Danmörku 4 sinnum líklegri til þess að verða fyrir einelti. Munur kynjanna var á þann veg að 

drengir væru líklegri en stúlkur til að taka þátt í einelti. Í ljós kom að lítil menntun foreldra 

hafði jákvæða fylgni við einelti hjá börnum. Eins voru börn sem bjuggu hjá einstæðu foreldri 

25% líklegri til þess að verða fyrir einelti, miðað við þau börn sem bjuggu með báðum 

foreldrum sínum. 

 Samkvæmt grein Ársæls Arnarsonar og Þórodds Bjarnasonar (2009) sem er byggð á 

svörum úr HBSC spurningalistanum frá 2006, er einelti tiltölulega fátítt hér á landi miðað við 

önnur lönd sem tóku þátt í rannsókninni. Raunar var útbreiðsla eineltis á Íslandi árið 2006 

með því minnsta sem gerist á Vesturlöndum en 11 ára nemendur á Íslandi voru í 37. sæti af 

39, varðandi hlutfall þeirra sem orðið höfðu fyrir einelti að minnsta kosti tvisvar sinnum á 

undanförnum mánuðum. Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar urðu 7% 11 ára nemenda 

og 5% 13 ára nemenda fyrir einelti. Til samanburðar urðu 34% 11 ára nemenda í Tyrklandi 

fyrir einelti og 29% 13 ára nemenda í Litháen. Á Íslandi sögðust 3% 15 ára nemenda hafa 
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orðið fyrir einelti sem er lægsta hlutfall nemenda af öllum löndunum sem tóku þátt í 

rannsókninni. Algengast var eineltið í Búlgaríu en þar töldu 24% nemenda sig vera þolendur 

eineltis. Niðurstöður HBSC rannsóknarinnar sem lögð var fyrir 2006 sýndu að 8,8% 

aðspurðra nemenda væru þolendur, gerendur eða hvoru tveggja (Ársæll Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2009).�

 Margir íslenskir grunnskólar notast við eineltisáætlun Olweusar en hún er fjölþætt 

viðbragðsáætlun sem nær til allra þátta skólans. Hún er hönnuð til að draga úr einelti og bæta 

tengsl milli nemenda. Í eineltisáætluninni er lögð áhersla á að skólinn eigi að vera öruggur 

staður þar sem öllum líður vel og að þar sé einelti ekki liðið. Ef einelti kemur upp skal tekið á 

því strax (Þorlákur Helgason, e.d.). Hins vegar kemur fram í hollenskri rannsókn Fekkes, 

Pijpers og Verloove-vanhorick (2005) að börn sem verða fyrir einelti tilkynna það aðeins í 

helmingi tilfella. Í þeim tilfellum sem börn sögðu frá eineltinu brugðust kennarar ekki við 

ábendingunni með viðeigandi hætti. Í umfjöllun sinni nefnir Sampson (2012) einnig að einelti 

sé eitt stærsta vandamálið innan skólakerfisins og er það sjaldan tilkynnt til skólayfirvalda.  

Í eineltisáætlun Olweusar er lögð áhersla á að ræða við nemendur um vináttu, 

samkennd og ábyrgð en nemendur eru hvattir til að taka afstöðu gegn óæskilegri hegðun og 

þar með að draga úr stuðningi við gerendur eineltis. Skýrir rammar skulu settir um viðeigandi 

hegðun og viðurlögum beitt við brotum á reglum. Eineltishringurinn er gott verkfæri sem 

nýtist í eineltisaðstæðum í skólanum, en hann sýnir viðbragðsmynstur sem skal styðjast við 

þegar einelti kemur upp. Hringurinn sýnir myndrænt mismunandi stöður í eineltisaðstæðum, 

allt frá þolanda og geranda til virkra gerenda, hlutlausra gerenda og verndara. Starfsmenn 

skólans ræða við nemendur um hvar á hringnum þeir eru og um hlutverk annarra nemenda. 

Hver bekkur setur sér síðan reglur um hegðun og er þar stuðst við eineltishringinn (Þorlákur 

Helgason, e.d.). 

 

Fjölskyldugerð 
 

Hér skoðum við tengslin á milli fjölskyldugerðar og eineltis grunnskólabarna. Fjölskyldugerð 

í þessu samhengi felur í sér búsetu foreldra með barni sínu, hvort barn búi með stjúpforeldri 

og hver efnahagur heimilisins er.  

 Hugtakið fjölskylda vísar til sambands milli einstaklinga í gegnum hjónaband, 

blóðskyldleika, ættleiðingu eða ástarsamband. Þessir einstaklingar deila heimili og hafa 

samskipti hvert við annað, í félagslegum aðstæðum af eigin frumkvæði. Algengt er að kjarni 
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fjölskyldunnar, foreldrar, börn og systkini, búi saman en aðrir ættingjar og skyldmenni búi í 

aðskildu húsnæði. Það fer þó eftir menningarheimum hvernig lifnaðarháttum fjölskyldunnar 

er háttað (Britannica Academic, 2018). 

 Algengast er að fjölskyldan sé samsett af tveimur giftum einstaklingum, manni og 

konu sem ekki eru blóðskyld, og börnum þeirra. Þetta form fjölskyldu er þekkt sem 

kjarnafjölskylda og er talið að sú skilgreining sé sú elsta sem þekkist. Stöku sinnum búa eldri 

ættingjar einnig inni á heimilinu, til dæmis ömmur og afar. Í slíkum tilfellum er vísað til 

stórfjölskyldunnar (Britannica Academic, 2018). 

         Hlutverk fjölskyldunnar snýr að mikli leyti að því að veita andlegan og 

tilfinningalegan stuðning með hlýju, ást og samfylgd einstaklinganna sem búa saman. Slíkt 

samband myndast milli maka og yfirfærist seinna meir frá foreldrum til afkvæma þeirra. 

Fjölskyldan veitir félagslegt aðhald í formi uppeldis og sýnir börnum fram á mikilvægi 

félagslegra samskipta. Út frá efnahagslegri skilgreiningu sér fjölskyldan um að veita 

meðlimum hennar húsaskjól, mat, fatnað og líkamlegt sem og andlegt öryggi. Meðlimir 

fjölskyldunnar eru margir hverjir ekki færir um að uppfylla þessar grunnþarfir og því er það í 

höndum fjölskyldunnar að sjá til þess að þessar þarfir séu uppfylltar. Í félagsfræðilegu 

samhengi stuðlar fjölskyldan svo að skipulagi og stöðuleika samfélagsins (Britannica 

Academic, 2018).   

         Á Vesturlöndum er talið að form fjölskyldunnar hafi breyst í kjölfar iðnbyltingarinnar 

en meðal annars varð jafnræði milli kynjanna mun meira. Á sama hátt var stöðluðu 

fjölskyldumynstri giftra einstaklinga og barna þeirra vikið úr vegi fyrir fjölþættari 

samsetningu fjölskyldunnar. Konur fóru að sækja á vinnumarkaðinn og fengu þær því annað 

hlutverk en að sjá einungis um heimilið (Kamerman, Neuman, Waldfogel og Brooks-Gunn, 

2003). Á Norðurlöndunum hefur upprunaleg mynd fjölskyldunnar breyst mikið frá 1960 en 

mun fleiri konur eru nú á vinnumarkaðnum. Í nútíma fjölskyldum eru alla jafna báðir 

foreldrar á vinnumarkaðnum á meðan börn þeirra eru í skólum eða leikskólum. Þetta má sjá 

víðsvegar um Norðurlöndin en ef á heildina er litið er hlutfall þeirra sem eru með atvinnu 

mjög hátt, þrátt fyrir breytileika milli landa (Pedersen og Madsen, 2002). Í febrúar árið 2018 

var atvinnuþátttaka Íslendinga há, en um 80,1% Íslendinga voru á almennum vinnumarkaði. 

Hlutfall atvinnulausra var þá ekki nema 2,4% þennan sama mánuð. Samanburður fyrri 

mælinga sýnir að vinnuaflið jókst um 900 manns frá árinu 2017 til 2018 en hlutfall þess af 

mannfjölda lækkaði um 2,7 prósentustig (Hagstofa Íslands, e.d.-c). Aðrar algengar breytingar 

á fjölskyldumynstri sem hafa orðið frá árinu 1960 eru þær að sífellt fleiri kjósa að ganga ekki 

í hjónaband og eignast börn utan þess. Slík sambönd vara oft ekki lengi, en með hærri tíðni 
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skilnaða og styttri sambúða einstaklinga, er fjölgun einstæðra foreldra mikil (Kamerman, 

Neuman, Waldfogel og Brooks-Gunn, 2003). 

 Samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands árið 2018, varðandi kjarnafjölskyldur eftir 

fjölskyldugerð, má sjá að stærsti hluti fjölskyldna eru einstaklingar sem ekki eru skráðir í 

sambúð. Þar á eftir fylgja einstaklingar sem skráðir eru í hjónaband án barna. Af öllum 

barnafjölskyldum eru 27,25% þeirra fjölskyldur einstæðra foreldra. Einstæðir foreldrar eru 

aðeins í 10,6% tilvika einstæðir feður, en í 89,4% tilvika einstæðar mæður (Hagstofa Íslands, 

e.d.-a). 

  

Efnahagur fjölskyldunnar og einelti 
 

Út frá hinni upprunalegu mynd kjarnafjölskyldunnar sem samanstendur af tveimur foreldrum 

og börnum þeirra hafa sprottið margar mismunandi gerðir og samsetningar fjölskyldna, t.d. 

stjúpfjölskyldur og fjölskyldur einstæðra foreldra, hvort sem um er að ræða einstæðan föður 

eða móður. Fjölskyldur einstæðra foreldra eru almennt taldar búa við verri efnahag en þar 

sem bæði móðir og faðir búa á heimilinu (Hao, 1996). Í bandarískri rannsókn Hao (1996) 

rannsakaði hún tengsl milli efnahags og fjölskyldugerðar. Þar kom í ljós að fráskildir 

einstæðir feður væru betur stæðir efnahagslega en einstæðar fráskildar mæður. Með því falla 

einstæðir feður í sama efnahagsflokk og foreldrar í sambúð og foreldrar sem eru í sambúð 

með stjúpforeldrum. Með þessu má álykta að það komi ekki efnahagslega niður á barninu að 

búa hjá einstæðum föður. Líkurnar á því að barn sem býr hjá einstæðum fráskildum föður 

verði fyrir einelti aukast því ekki af efahagslegum ástæðum. 

Börn einstæðra foreldra eru þó í áhættuhópi fyrir að fá geðræna sjúkdóma, glíma við 

sjálfsvígshugsanir og eiga við fíknivandamál að stríða, auk þess sem þau eru líklegri til að 

verða fyrir slysi. Drengir eru þar í sérstakri áhættu en þeir eru talsvert líklegri til að þróa með 

sér geðrænan og vímuefnatengdan vanda en stúlkur (Weitoft, Hjern o.fl., 2003). Unglingar 

sem eiga einstætt foreldri, stjúpforeldri eða falla undir “aðra fjölskyldugerð” drekka oftar 

áfengi en unglingar sem búa með báðum foreldrum sínum. Undir „aðra fjölskyldugerð“ falla 

börn sem búa á unglingaheimili eða heimili þar sem forráðamenn eru ömmur og afar eða 

fósturforeldrar. Einnig hafa rannsóknir sýnt að þeir unglingar sem eiga mikið menntaða 

foreldra og koma úr vel stæðum fjölskyldum drekka síður en aðrir unglingar (Rúnar 

Vilhjálmsson, e.d.). 
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Safngreining sem gerð var á fimm sálfræði- og læknisfræðitengdum gagnagrunnum 

(Web of Knowledge, Scopus, PubMed, PsycINFO, og Embase) sýndi jákvæða fylgni milli 

lágrar félags- og efnahagslegrar stöðu einstaklinga og þess að vera þolandi eineltis. Þetta 

bendir til þess að það sé samband milli þess að vera þolandi eineltis og lágrar félags- og 

efnahagslegrar stöðu (Tippett og Wolke, 2014).�

 Samkvæmt gögnum Hagstofu Íslands frá 2012 eru barnafjölskyldur líklegri en aðrar 

til að eiga í fjárhagserfiðleikum. Minna en helmingur barnlausra fjölskyldna eiga einnig erfitt 

með að ná endum saman, en 54-73% allra fjölskyldna með börn eiga erfitt með það. Þar bera 

heimili eins fullorðins einstaklings með barn eða börn hæst en 73% þeirra eiga erfitt með að 

ná endum saman (Hagstofa Íslands, e.d.-b). 

 Í ljósi þess að félags- og efnahagsleg staða helst í hendur við ráðstöfunartekjur 

heimilisins má draga þá ályktun að börn af þeim heimilum sem eiga erfiðast með að ná 

endum saman (einstætt foreldri með börn) eigi jafnframt í meiri hættu á að vera þolendur 

eineltis. Þrátt fyrir að safngreining Tippett og Wolke (2014) sé fjölþjóðleg og gögn 

Hagstofunnar nái aðeins til íslenskra fjölskyldna má ætla að niðurstöðurnar séu sambærilegar. 

 Í rannsókn Pedersen og Madsen (2002) kemur fram að atvinnuleysi foreldra geti 

valdið andlegri vanlíðan barna. Langvarandi atvinnuleysi foreldra getur haft þau áhrif að 

félagsleg staða foreldranna fer dvínandi, hlutverk viðkomandi sem foreldri getur orðið fyrir 

röskun, sjálfsmat hans getur versnað og fjárhagslegir erfiðleikar fjölskyldunnar aukist. Það að 

fullorðnir einstaklingar, foreldrar og aðrir búi við streitu af þessum völdum hefur oftar en 

ekki bein áhrif á börnin á heimilinu. Börn eru næm fyrir tilfinningalegu ástandi foreldra 

og/eða forráðamanna sinna og vegna þess getur atvinnuleysi þeirra haft mjög neikvæð áhrif á 

velferð barnanna. Skaðleg áhrif atvinnuleysis foreldra og/eða forráðamanna svipar til þeirra 

skaðlegu áhrifa sem finna má hjá einstaklingum sem tilheyra minnihlutahópi og hjá börnum 

sem búa hjá einstæðu foreldri eða stjúpfjölskyldum. Börn sem búa hjá foreldrum sem hvorugt 

hafa atvinnu, eru í áhættuhópi eineltis, vegna þeirra áhrifa sem það hefur á andlega heilsu 

þeirra. 

 Nordhagen, Nielsen, Stigum og Köhler (2005) fjölluðu um það hvernig fjárhagsstaða 

foreldra hafði bein áhrif á tíðni eineltis barna í rannsókn sinni. Almennt fjallaði rannsóknin 

um það að þegar foreldrar höfðu enga menntun að baki, hefði það bein áhrif á líkur þess að 

barn þeirra yrði fyrir einelti. Auk þess voru þau börn sem bjuggu hjá einstæðu foreldri 25% 

líklegri til þess að verða fyrir einelti en þau börn sem bjuggu hjá báðum foreldrum sínum. 

Langvarandi veikindi foreldra tvöfölduðu líkur á því að barn yrði fyrir einelti. Lítil menntun, 

takmörkuð atvinna, veikindi og lág félagsleg staða eru allt áhrifaþættir sem tengjast fjárhagi 



TENGSL FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐNA OG EINELTIS GRUNNSKÓLABARNA 
 

13 

fjölskyldna. Þegar barn kom frá heimili þar sem einhverjir af þessum áhrifaþáttum voru til 

staðar, jukust líkurnar verulega á því að viðkomandi barn yrði fyrir einelti, á einhvern hátt. 

 Pedersen og Madsen (2002) rannsökuðu heilsu og velferð barna út frá tíðni 

geðraskana, langvarandi sjúkdóma og almennri hagsæld foreldra. Algengustu líkamlegu 

einkenni barna voru magaverkir og höfuðverkir en slík einkenni geta stafað af sálrænum 

vandamálum. Aðrir áhrifaþættir eins og félagsleg staða, fjölskyldugerð og staða foreldra sem 

innflytjenda höfðu einnig áhrif á tíðni andlegra og líkamlegra þátta, sem tengdust líðan barna. 

Tíðni geðraskana var hærri hjá þeim börnum sem bjuggu hjá stjúpfjölskyldum og bjuggu þau 

almennt við verri heilsu en þau börn sem bjuggu við hefðbundið fjölskyldumynstur.  

Í rannsókn Hao (1996) reyndist efnahagur einstæðra mæðra mun óstöðugri en 

efnahagur móður og föður í sambúð. Ef ráðstöfunartekjur einstæðra mæðra voru bornar 

saman við tekjur foreldra af báðum kynjum í sambúð, mátti sjá rúmlega helmings mun á 

tekjum heimilisins, sem getur verið áhrifaþáttur varðandi einelti barna. Efnahagsleg staða 

ekkna virtist vera sú sama og hjá fjölskyldum foreldra af báðum kynjum í hjónabandi. 

Hlutfall ekkna var þó ekki nema 7% af einstæðum mæðrum, en 93% einstæðra mæða voru 

einstæðar vegna sambandsslita, skilnaðar eða að þær höfðu aldrei gengið í hjónaband. (Hao, 

1996) 

Meðalauður einstæðra fráskilinna mæðra var aðeins 26% af meðalauði einstæðra 

fráskilinna feðra. Þennan mun var að einhverju leyti hægt að útskýra með ójafnvægi við 

úthlutun eigna við skilnað eða vegna lægri tekna einstæðra mæðra. Mæður sem aldrei höfðu 

gengið í hjónaband, sem spönnuðu einn þriðja úrtaksins voru með minnst fjármagn milli 

handanna. Í þessari rannsókn eignuðust 68% af einstæðum mæðrum sem höfðu aldrei gengið 

í hjónaband aldrei neinar eignir né fjármagn og stóðu ævinlega í skuld (Hao, 1996). Það 

mætti því segja að samkvæmt Hao (1996) sé hjónaband lykillinn af efnahagslegum auð og fer 

efnahagsleg staða einstæðra kvenna versnandi eftir skilnað. Grein Hao (1996) veitir 

greinagóðar vísbendingar um að börn sem búa með foreldrum í hjónabandi, hvort sem það er 

stjúpfjölskylda eða ekki, eða einstæðum föður búa við mun betra efnahagslegt umhverfi en 

önnur börn. Uppruni, kyn, aldur og menntun foreldra hafa einnig áhrif á efnahag 

fjölskyldunnar. 

Rannsókn Stalmach, Tabak og Radiukiewicz (2014) gefur greinagóða yfirsýn yfir það 

hvaða atriði geti haft áhrif á einelti, en umrædd atriði beinast að bæði gerendum og 

þolendum. Börn sem koma frá heimilum sem eiga erfitt með að ná endum saman eru í 

áhættuhópi varðandi einelti, en þessi börn hafa tilhneigingu til þess að beita önnur börn 

einelti og verða frekar fyrir einelti en önnur börn. Auk þess er tekið fram að börn sem búa hjá 
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einstæðu foreldri séu einnig í áhættuhópi eineltis vegna efnahags fjölskyldu sinnar. Einstætt 

foreldri þénar oftar en ekki minna en flest hjón eða pör og eru með minna fjármagn milli 

handanna samanborið við foreldra í sambúð. 

Jablonska og Lindberg (2007) telja að þau börn sem alast upp hjá einstæðu foreldri 

séu í áhættuhópi vegna áfengis- og vímuefnavanda á unglingsárunum og verði oftar fyrir 

einelti. Andleg vanlíðan, kvíði og þunglyndi geti sýnt sig í hegðun barnsins vegna þessa og 

algengt er að þessir kvillar fylgi viðkomandi yfir á fullorðinsár. Börn einstæðra foreldra sem 

glíma við andlega erfiðleika geta átt erfitt félagslega og eiga þau alla jafna færri vini en þau 

börn sem alast upp hjá báðum foreldrum. Það er því samfélaginu til bóta að innan 

skólakerfisins sé hugað vel að þeim börnum sem koma frá fjölskyldum, þar sem eru einstæðir 

foreldrar. Með eineltisáætlun grunnskólanna (Þorlákur Helgason, e.d.) er hægt að takast á við 

einelti þegar það kemur upp en sömuleiðis er mikilvægt að hafa augun opin fyrir þeim 

börnum sem tilheyra áhættuhópi eineltis. Þegar einelti brýst út er nauðsynlegt að takast á við 

slíkar aðstæður sem allra fyrst, þar sem það getur haft alvarlegar afleiðingar á líf þolenda. Það 

er því öllu samfélaginu til góða að tekið sé á einelti um leið og það kemur upp. 

Dinisman, Andresen, Montserrat, Strózik og Strózik (2017) telja að mismunandi 

samsetning fjölskyldna geti haft áhrif á lífsánægju barna og þess vegna sé það börnum fyrir 

bestu að alast upp meðal beggja foreldra. Öryggisvitund og ánægjuleg samvera með 

fjölskyldumeðlimum er meiri hjá börnum sem búa með báða foreldra sína inni á heimilinu. 

Þeir benda einnig á að fjárhagslegar áhyggjur séu frekar meðal barna sem búa hjá einstæðu 

foreldri og að lífsánægja þessara barna sé minni. Það að barn eigi einungis eitt foreldri hefur 

ekki neikvæð áhrif eitt og sér. Þegar fjölskyldugerð barna breytist, það eignast stjúpforeldra 

og systkini, getur óánægja barns aukist og getur það leitt til neikvæðrar andlegrar heilsu. 

 

Félagssálfræðilegar ástæður eineltis 
 

Hægt er að færa rök fyrir því að frávik á borð við einelti séu eðlilegur hluti af samfélaginu. 

Franski virknihyggjumaðurinn Émile Durkheim hélt því fram að samfélög virkuðu ekki sem 

skyldi, án þess að búa við bæði góða og slæma hluti. Að því sögðu taldi hann að tilvist 

frávika væri í raun nauðsynlegt hverju samfélagi fyrir sig. Þessir jákvæðu og neikvæðu hlutar 

samfélagsins eru því til staðar til þess að skilgreina siðferðismörk samfélagsins. Einstaklingar 

samfélagsins setja mörk eftir tíðaranda, menningu og persónulegu áliti einstaklingana um 

hvaða hegðun eða atburður telst vera siðferðislega réttur eða rangur (Downes, Rock og 
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McLaughlin, 2016). Samheldni samfélagsins getur leitt til þess að atburðir eins og einelti 

teljist til frávikshegðunar. Fylgi einstaklingar þeirri hegðun sem samfélagið hefur samþykkt 

myndast ákveðin samheldni innan hópsins. Þegar slíkt athæfi á sér stað kallar það á viðbrögð 

frá samfélaginu vegna þess að hegðunin fer gegn viðmiðum þess. Samvitund samfélagsins 

vísar til þess að samfélagið í heild sinni hafi samþykkt slíka hegðun. Viðbrögð 

einstaklinganna ákvarðast þá af því hvort samfélagið hafi samþykkt slíka hegðun eða ekki 

(Carrabine, Cox, Lee, Plummer og South, 2014). Það er hægt að notfæra sér samheldni 

einstaklinganna í mörgum mismunandi aðstæðum, til dæmis með því að leggja áherslu á 

meira umburðarlyndi gagnvart náunganum og vísa til þess að umburðarlyndi samfélagsins í 

heild sinni hafi aukist. Viðmið og ósýnileg samheldni geta valdið því að skynsemi og innsæi 

einstaklinga raskist, til dæmis í samfélögum þar sem fordómar þrífast. Þar af leiðandi er hægt 

að nota samheldni samfélagsins á jákvæðan og neikvæðan hátt eftir því hvað kalla á fram 

(McDonald og Crandall, 2015). 

 Félagsleg viðmið eru grundvallaratriði í samskiptum, menningu, tungumáli og í 

félagslífi fólks. Viðmið gilda ekki einungis um hvaða hegðun telst viðunandi, en í hópi fólks 

skilgreina viðmiðin einnig gildi og hlutverk hópsins. Það sem einkennir hópinn eru ákveðnar 

óskrifaðar reglur sem meðlimir hópsins fara eftir en með því viðhaldast viðmið hans. Þeir 

sem upplifa sig sem frávik sýna gjarnan fylgispekt til þess að falla í hópinn, það er að segja, 

þeir haga sér eins og aðrir meðlimir hópsins til að skera sig ekki úr og verða utanveltu. Þegar 

félagslegar væntingar eru ekki uppfylltar getur einstaklingur misst tengsl sín við hópinn og 

verið útskúfaður frá honum (McDonald og Crandall, 2015).  

Einelti kviknar gjarnan vegna einstaklingsmunar barna og unglinga. Frábrugðnir 

einstaklingar draga að sér athygli sem eykur líkur á því að þeir verði fyrir einelti. Þeir þættir 

sem greina börn og unglinga frá hverju öðru eru til dæmis aldur, kyn, uppruni, heilsufar, 

kvíði, þunglyndi, námserfiðleikar, greind og/eða efnahagsleg staða. Börn á yngri stigum 

grunnskólans virðist skorta þroska og hæfni til þess að taka skólafélögum sínum eins og þeir 

eru (Hong og Espelage, 2012). 

Til þess að átta sig á samskiptum jafnaldra er nánari athugun á óskrifuðum reglum 

innan vinahópa nauðsynleg. Sem dæmi má nefna, ef reglur innan hópsins byggja á vinskap 

og virðingu hvors annars má búast við því að sá sem víkur frá þessu viðmiði verði álitinn 

frávik. Meðlimir hópsins geta þá tekið upp á því að brjóta gegn viðkomandi með 

árásargjörnum hætti. Á hinn bóginn, ef ofbeldi og andfélagsleg hegðun eru viðmið hópsins 

má líta svo á að þegar einelti kemur upp sé ofbeldi og þess háttar hegðun í samhengi við gildi 

og viðmið hópsins. Þessi hegðun er þá ekki álitin slæm heldur í takt við það sem viðgengst 
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(Gini, 2006). Þessi umfjöllun er í takt við kenninguna um hópsjálf (e. social identity theory) 

en Ashforth og Mael (1989) lýsa sjónarmiðum kenningarinnar á þann hátt að einstaklingar 

leitast eftir því að skilgreina sig sem hluti af hópi sem þeim finnst þeir tilheyra. Að vera 

skilgreindur og viðurkenndur einstaklingur hópsins er grundvallaratriði þess að geta tilheyrt 

hópi fólks með sömu áherslur og maður sjálfur. Innan hópsins eru viðurkennd sjónarmið, 

einstaklingar deila skoðunum sínum með öðrum og hópurinn stendur saman í blíðu og stríðu. 

Innan hópsins myndast viðmið og hlutdrægni til ákveðinna sjónarmiða án þess að það sé 

endilega einn leiðtogi innan hópsins sem drífur hann áfram. Samsömun einstaklinganna og 

samheldni einkennir hópinn.  

Með tilliti til félagslegra viðmiða og samheldni samfélaga, gæti stimplunarkenningin 

útskýrt hvers vegna börn leggja önnur börn í einelti. Samkvæmt stimplunarkenningu Becker 

(2003) fær einstaklingur á sig stimpil ef hann gerir eitthvað óvanalegt eða víkur frá viðmiðinu 

um þá hegðun eða útlit sem er samþykkt í ákveðnum hópi. Þessa kenningu er hægt að 

yfirfæra á nemendur í grunnskólum landsins. Þegar nemandi víkur frá samþykktum 

viðmiðum er hætt við því að samnemendur hans jaðarsetji viðkomandi og fari í kjölfarið að 

koma öðruvísi fram við hann. Því miður þarf ekki mikið til að einstaklingur verði frávik í 

augum annarra barna. Það getur til dæmis verið nóg að viðkomandi sé örlítið dekkri á hörund 

en bekkjarfélagar hans, eigi erfitt með að læra, sé seinni til þroska en hinir, þyngri en hinir, sé 

fordæmdur vegna kynhneigðar eða komi frá efnaminni fjölskyldu en hin börnin. Þessi atriði 

eru í raun ekki frávik í hegðun þar sem viðkomandi ræður engu um þau en þau geta verið nóg 

til að hann verði frávik frá viðmiðinu (Carrabine o.fl., 2014).  

Í stimplunarkenningunni er gert ráð fyrir nokkrum stigum frávikshegðunar. Fyrsta 

stigið er þegar viðkomandi er stimplaður „skrítinn“, „útlendingur“, „heimskur“ eða „feitur“ 

og hópurinn fer að líta hann öðrum augum. Þar með er hann er orðinn lægri í 

virðingarstiganum. 

Annað stig felst í því að endurskoða hegðun viðkomandi í nýju ljósi. Hegðun eða 

gjörðir kalla fram sterk viðbrögð frá öðrum og viðkomandi er stimplaður vegna þess. Að vera 

stimplaður vísar til þess að einstaklingar innan samfélagsins gefa sér það að annar 

einstaklingur hafi ákveðna eiginleika og dæma hann samkvæmt því. Þegar einstaklingur 

hefur verið stimplaður, fer viðkomandi að hegða sér samkvæmt því og skilgreinir sjálfan sig 

út frá stimplinum. Með tímanum verður ráðandi staða viðkomandi einkennd af stimplinum 

sem aðrir gáfu honum. Þegar viðkomandi fer að haga sér samkvæmt þeim stimpli sem 

samfélagið gaf honum er talað um að áhrif stimpilsins styrkist og viðhaldist.  
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Á þriðja stiginu er stimpillinn farinn að hafa neikvæð áhrif á sjálfsmynd 

einstaklingsins, hann veit að það er erfitt að losna undan stimplinum sem hann hefur fengið á 

sig, jafnvel þó hann sé mögulega óverðskuldaður. Hann er orðinn „þessi skrítni“ sem hinum 

finnst í lagi að koma illa fram við. 

 Fjórða stigið felst í útilokun. Viðkomandi fær ekki að vera með í hópnum, honum er 

t.d.ekki boðið í afmæli hjá bekkjarfélögunum, hann er niðurlægður í frímínútum og svo 

framvegis. 

Fimmta stigið vísar til þátttöku. Í því felst að eftir úthýsingu viðkomandi úr ákveðnum 

félagslegum hópum, eru aðrir hópar sem gætu tekið viðkomandi opnum örmum. Þessi nýi 

félagslegi hópur, sem viðkomandi verður hluti af, samanstendur af öðrum einstaklingum sem 

hafa lent í sömu stöðu og hafa orðið fyrir jaðarsetningu. Þeir einstaklingar sem hafa lent í 

slíku samsama sig og mynda félagslegan hóp og rækta vinskap sín á milli. Þetta geta verið 

önnur börn sem hafa lent utangarðs af einhverjum orsökum, jafnvel sjálf verið lögð i einelti. 

Hópur ungmenna getur tekið sínum neikvæða stimpli fagnandi og leggur sig fram við að ýta 

enn fremur undir þann stimpil sem hann hefur fengið (til dæmis hópar sem drekka, brjótast 

inn, vinna skemmdarverk eða reykja; Carrabine o.fl., 2014). Þegar einstaklingur verður 

meðlimur í nýjum hópi bælir hann niður mögulega fordóma sína gagnvart hópnum og 

aðlagast viðmiðum hans. Sú staða getur komið upp að einstaklingar séu hluti af mörgum 

mismunandi hópum innan samfélagsins og viðmið hópanna skarist. Við slíkar aðstæður getur 

komið upp ágreiningur þar sem einstaklingur þarf að gera upp hug sinn. Áhugi 

einstaklingsins til sjálfstæðis gæti dvínað og einstaklingurinn látið undan viðmiðum þeirra 

hópa sem hann tilheyrir. Hann reynir þá að falla í þann hóp sem hann tilheyrir hverju sinni 

með þeim afleiðingum sem því fylgir. Aðrir standa uppi í hárinu á þeim hópum sem þeir 

tilheyra og fylgja eigin sannfæringu þrátt fyrir viðmið hópanna. Kjósi einstaklingur að halda 

sjálfstæði sínu getur það haft neikvæð áhrif á félagslega stöðu hans, sérstaklega þegar 

einstaklingurinn tilheyrir þegar frávikshópi (McDonald og Crandall, 2015). 

Sjötta stig frávikshegðunar er þegar aðrir fara að koma öðruvísi fram við 

einstaklinginn og láta neikvætt viðmót sitt í ljós. Þetta getur til dæmis verið að niðurlægja 

hann með því að stela fötunum hans eftir íþróttatíma, hella yfir hann vatni, berja hann og svo 

framvegis. Smátt og smátt brýtur þetta niður sjálfsmynd og sjálfstraust einstaklingsins. Á 

sjöunda stigi verður svo innhverfing stimpilsins þegar viðkomandi fer að hugsa um sjálfan sig 

sem frávik („ég hlýt að vera ömurlegur fyrst þau koma svona fram við mig“; Carrabine o.fl., 

2014).  
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 Samkvæmt Mcdonald og Crandall (2015) og rannsókn þeirra á menntaskólanemum í 

Bandaríkjunum greina þeir frá því að vald og valdamisvægi milli einstaklinga geti verið 

kveikja eineltis. Telji einstaklingur sig einhverra hluta vegna vera yfir aðra hafinn og njóti 

hann virðingar frá skólafélögum eða öðrum utanaðkomandi, getur hann sem valdhafi nýtt sér 

stöðu sína og ákvarðað viðmið, skoðanir og/eða stefnu hópsins eftir eigin höfði. Samræmi 

myndast innan hópsins en þeir sem ekki hlýða reglum hópsins geta orðið að fráviki. Að sama 

skapi er einnig hægt að nota valdastöðu og skapa viðmið, sem ná til fleiri einstaklinga. Vegna 

þess að viðmið og frávik hafa sterka fylgni er hægt að skapa samheldni hópsins með breyttum 

viðmiðum. Það er þó sjaldnast svo að viðmið séu notuð á þennan hátt, en það er mikilvægt að 

skilgreina áhrif viðmiða á báða vegu. Umræða af þessu tagi sýnir mikilvægi félagslegra 

viðmiða til þess að skilja hvort og hvernig hægt sé að nota vald einstaklings til þess að draga 

úr einelti. 

 

Samskipti foreldra og barns í tengslum við einelti 
 

Í safngreiningu Hong og Espelage (2012) kom í ljós að samband barna við foreldra sína sem 

og samband kennara og nemenda er talið hafa töluverð áhrif á tíðni eineltis. Niðurstöður 

safngreiningarinnar sýndu að gott samband foreldra og kennara við börn hefur neikvæða 

fylgni við tíðni eineltis. Þegar foreldrar eiga reglulegar samræður við börnin sín vita þeir 

betur hvað fer fram í lífi þeirra, geta útskýrt fyrir þeim mismunandi aðstæður fólks sem getur 

dregið úr eineltishegðun. Börn foreldra sem treysta þeim illa og vernda þau um of verða oftar 

fyrir einelti, sérstaklega drengir. Stúlkur eiga í meiri hættu á að verða fyrir einelti ef mæður 

þeirra eru í tilfinningalegu ójafnvægi, hvassar eða fjarlægar barninu á einn eða annan hátt. 

Það er því óhætt að segja að samskipti barna og foreldra séu tengd líkum á því að barn beiti 

aðra og/eða verði fyrir einelti. 

Baldry og Farrington (2005) renna einnig stoðum undir mikilvægi samskipta milli 

foreldra og barna í rannsókn sinni. Úrtak rannsóknarinnar þeirra voru 679 ungir karlmenn á 

menntaskólaaldri en í ljós kom að hvort sem um var að ræða mikil eða lítil afskipti foreldra 

þarf alltaf að finna milliveg uppeldisins og veita börnunum og/eða ungmennum þann 

stuðning sem þau þurfa hverju sinni. Rannsóknin greinir frá því að slæm samskipti og/eða 

lítil afskipti foreldra geti leitt til þess að barn fremji afbrot og sýni glæpsamlega hegðun á 

unglingsaldri. Hlutverk fjölskyldunnar er stór hluti af lífi barnsins og þau börn sem skortir 
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stuðning frá foreldrum sínum, eiga erfiðara uppdráttar innan skólakerfisins. Einnig er algengt 

að þessi börn eigi við námsörðugleika að stríða. 

Námsörðugleikar eru einn af þeim fjölmörgu þáttum sem geta valdið eða ýtt undir 

einelti. Vegna þess að tíðni eineltis er hærri hjá börnum sem finnst erfitt að eiga einlæg 

samskipti við foreldra sína er enn meiri ástæða fyrir því að rækta sambandið þeirra á milli. 

Mikilvægt er að foreldrar hvetji börnin sín til frumkvæðis og sjái til þess að börnin vaxi og 

dafni á eigin forsendum, leyfi þeim að gera mistök en séu til taks og leiðbeini þegar eitthvað 

bjátar á (Bjereld, Daneback og Petzold 2017). 

Rigby (1993) bendir á að börn sem eiga fjölskyldur sem veita þeim athygli og hlýju 

hafi jákvæðari sjálfsmynd og líði almennt betur. Þau börn sem búa ekki við slíkar 

uppeldisaðstæður eru líklegri til þess að vera reið, árásargjörn og sýna andfélagslega hegðun. 

Samkvæmt Rigby þarf það því ekki að vera fjölskyldugerðin sjálf sem veldur eineltishegðun 

heldur samskiptin innan fjölskyldunnar. Þar vegur þyngst samband beggja foreldra við 

barnið, stöðugleiki á heimilinu og agi. Þessi atriði virðast geta komið í veg fyrir óæskilega 

hegðun sem og eineltishegðun vegna þess að barninu líður betur. 

Bowers, Smith og Binney (1992) bæta því við að uppeldisaðferðir, verkaskipting 

heimilisins og daglegt heimilislíf hafi áhrif á það hvernig börn upplifa samband sitt við 

foreldra sína. Of strangt uppeldi getur stefnt sambandi milli foreldis og barns í hættu en börn 

geta þá upplifað höfnun og neikvæðar tilfinningar gagnvart foreldrum sínum. 

Grunnskólabörn eiga erfitt með að átta sig á sambandinu milli gjörða sinna og þess aga sem 

foreldrar þeirra beita og geta þau þess vegna tekið ábendingum foreldra mjög persónulega. 

Börnin hafa ekki þann þroska sem þarf til að vinna úr þeim neikvæðu tilfinningum sem fylgja 

í kjölfarið og getur það leitt til andlegrar vanlíðunar. Afleiðing þessa getur orðið til þess að  

samskipti foreldra og barna versna. 

Brestir í fjölskyldumynstri eða vandamál á heimilum hafa áhrif á börn og þeirra 

uppvöxt. Levin, Dallago og Currie (2012) unnu að samstarfsrannsókn í Skotlandi með gögn 

HBSC gagnasafnsins frá árinu 2006 til hliðsjónar. Þeir settu fram fjölbreytu 

aðhvarfsgreiningu sem sýndi fram á að lífsánægja barna sé tengd því hvort báðir foreldrar 

búa inni á heimilinu en hún er einnig tengd samskiptum innan heimilisins. Fjölskyldan er 

flókið fyrirbæri og getur samanstaðið af tveimur eða fleiri foreldrum sem og öðrum 

einstaklingum sem ganga í stað móður eða föður. Rannsókn Flouri og Buchanan (2003), 

byggð á gögnum 1147 ungmenna á aldrinum 14-18 ára gefur til kynna að eineltishegðun í 

skóla gæti átt rætur sínar að rekja til einkenna fjölskyldunnar. Niðurstöður þeirra leiddu í ljós 

að þátttaka foreldra í lífi barns, bæði móður og föður getur orðið til þess að eineltistíðni 
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lækkar hjá börnum á skólaaldri. Lítil tengsl milli foreldra og barna leiðir þá til aukinnar 

áhættu á því að barn verði fyrir einelti vegna veikra tengsla við foreldra sína. Samskipti föður 

og barns voru þá beintengd því hversu sterk tengsl voru milli móður og barns. Hinsvegar kom 

í ljós að þegar veik tengsl voru milli móður og barns voru tengsl föður og barns í sumum 

tilfellum sterkari. Við skilnað foreldra má þá ætla að barn tengist öðru foreldrinu meira en 

hinu, en með góðum samskiptum milli foreldra og barns er með auðveldum hætti hægt að 

draga úr óæskilegum áhrifum skilnaðarins og viðhalda vellíðan barnsins. 

 

Samantekt og tilgátur 
  

Í þessari rannsókn er leitast við að skoða hvort tengsl séu milli fjölskyldugerðar, fjárhags 

fjölskyldu og samskipta innan heimilisins og eineltis meðal íslenskra grunnskólabarna í 10. 

bekk. Einnig verður tekið tillit til samskipta innan heimilisins en í ljósi fyrri rannsókna sem 

fyrr var getið eru þau stór áhrifaþáttur í tengslum við einelti. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi spurningum: Eru tengsl milli ákveðinna fjölskyldugerða og samskipta á heimili 

og þess hvort að börn séu gerendur eða þolendur eineltis?  

Undir þessa spurningu falla eftirfarandi atriði:  

  

1. Eru tengsl milli þess hvort barn búi með foreldrum sínum og að barnið leggi aðra í 

einelti eða verði fyrir einelti?  

2. Eru tengsl milli þess að búa með stjúpforeldri og að vera gerandi eða þolandi eineltis?  

3. Eru börn úr efnaminni fjölskyldum frekar þolendur eða gerendur eineltis en önnur 

börn?  

4. Eru tengsl milli þess hversu auðveldlega börn geta átt samskipti við fjölskyldu sína og 

hvort þau leggi aðra í einelti eða verði fyrir einelti?  

  

Aðferð 
 

Mælitæki  
Stuðst var við gögn úr HBSC (Health behaviour in school aged children) rannsóknum sem 

framkvæmdar voru veturinn 2013 til 2014 í íslenskum grunnskólum. Allir grunnskólar 

landsins tóku þátt að einum undanskildum. HBSC rannsóknirnar eru þverfaglegar, ná til 47 

landa og eru unnar á vegum Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar. Markmið rannsóknanna er að 
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hafa áhrif á stefnu stjórnvalda börnum í hag svo að þau njóti þeirra lífsgæða og réttinda sem 

þau eiga skilið (Health Behaviour in School-Aged Children: World Health Organization 

Collaborative Cross-National Survey, e.d). HBSC rannsóknirnar miða að því að fá heildstæða 

mynd af aðstæðum, heilsu og líðan barna á grunnskólaaldri (Rannsóknarsetur forvarna, e.d.).  

Rannsóknir af þessu tagi innihalda oftar en ekki skekkjur og því er mikilvægt að hafa 

það í huga þegar lesið er úr niðurstöðunum. Svarendur byggja svör sín á eigin reynslu, mati 

og þekkingu. Börn geta dregið úr eða ýtt undir atriði sem skipta máli í þessu samhengi sem 

getur leitt til skekktrar niðurstöðu. Raunveruleikinn getur verið sár og því geta börn fegrað 

svör sín ef þeim sýnist. Svörin geta þess vegna endurspeglað það sem þau vilja sjá í sjálfum 

sér eða þá í samræmi við þær aðstæður sem þau óska sér. 

   

Þátttakendur  
Þátttakendur HBSC rannsóknanna eru valdir með slembiúrtaki í hverju þátttökulandi en reynt 

er að hafa úrtakið lýsandi fyrir þýði hvers lands. Hér á landi var svarhlutfall grunnskólanema 

84% og því talað um þýðisrannsókn, en ekki úrtaksrannsókn. Áður en spurningalistinn var 

lagður fyrir var hann sendur til Persónuverndar ásamt lýsingu á aðferðum rannsóknarinnar 

þar sem hann var samþykktur. Að því loknu fengu skólastjórar allra grunnskóla á Íslandi, sem 

höfðu nemendur á réttu skólastigi, upplýsingar um rannsóknina þar sem óskað var eftir 

þátttöku skólans. Aðeins einn grunnskóli á landinu hafnaði þátttöku í rannsókninni. Foreldrar 

og forráðamenn sem áttu barn í viðkomandi skóla, fengu kynningarbréf með upplýsingum 

rannsóknarinnar og var þeim gefið tækifæri á því að hafna þátttöku barnsins síns í 

rannsókninni en aðeins eitt foreldri nýtti sér þann rétt (Ársæll Arnarsson og Hermína 

Gunnþórsdóttir, 2016).  

 Við gerð þessarar rannsóknar var einungis notast við gögn frá nemendum í íslenskum 

grunnskólum sem voru í 10. bekk veturinn 2013-2014. Alls voru þátttakendurnir 3618, en hér 

voru greind gögn 1809 þátttakenda, þar af voru 886 drengir og 873 stúlkur en 50 þátttakendur 

svöruðu ekki spurningunni um kynferði. 

  

Framkvæmd 
 

HBSC rannsóknirnar eru unnar út frá spurningalista sem lagður er fyrir grunnskólanemendur 

í skólastofum þeirra, fjórða hvert ár. Spurningalistinn telur 112 atriði (Ársæll Arnarsson og 

Hermína Gunnþórsdóttir, 2016). Hér á landi eru rannsóknirnar unnar af Rannsóknarsetri 
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forvarna við Háskólann á Akureyri. Spurningalistinn er lagður fyrir nemendur í 6., 8. og 10. 

bekk í grunnskólum landsins en eins og áður segir verður að þessu sinni aðeins unnið með 

gögn frá nemendum úr 10. bekk (Rannsóknarsetur forvarna, e.d.).    

 Við fyrirlögn var spurningalistunum dreift meðal nemenda í kennslustund í ómerktu 

umslagi. Til þess að tryggja að hver þátttakandi fengi næði við fyrirlögnina voru borð 

nemanda færð í sundur og nemendur skiluðu spurningalistunum í lokuðum umslögum svo 

aðrir nemendur sæju ekki svör þeirra. Til þess að gæta trúnaðar og nafnleysis voru allir 

spurningalistar ómerktir og voru þeir settir í ómerktum umslögum í lokaðan kassa eftir 

fyrirlögn. Á forsíðu spurningalistanna var stutt lýsing á rannsókninni og útlistun á því að 

nemendur væru ekki skyldugir til þess að taka þátt í rannsókninni eða svara spurningum sem 

þeir vildu ekki svara þrátt fyrir að foreldrar þeirra og skólayfirvöld hefðu samþykkt 

þátttökuna (Ársæll Arnarsson og Hermína Gunnþórsdóttir, 2016).  

 

Úrvinnsla gagna 
  

Við úrvinnslu gagnanna var notast við tölfræðiforritið IBM SPSS Statistics Data Editor. 

Notast var við útreikninga á Cronbach’s Alpha til þess að skoða fylgni á milli breytna sem 

þóttu eiga saman og hægt væri að sameina í kvarða og línulega aðhvarfsgreiningu til þess að 

gera grein fyrir áhrifum frumbreytna á fylgibreytur og marktækni þessara áhrifa. Alls voru 

níu spurningar úr HBSC spurningalistanum notaðar við endanlega úrvinnslu gagnanna en 

eftir gagnakönnun þóttu þær gefa réttasta mynd af því sambandi sem um ræðir. Allar voru 

spurningarnar krossaspurningar en fjöldi svarmöguleika var mismunandi eftir spurningum. 

Eins voru ekki allir svarmöguleikar nýttir til úrvinnslu gagna fyrir hverja spurningu. Þó 

nokkrir nemendur svöruðu ekki öllum spurningunum sem nýttar voru við gagnaúrvinnsluna 

og fengu svokallað brottfallsgildi. Nemendur með brottfallsgildi voru útilokaðir frá úrvinnslu.  

Til þess að skoða tengslin milli eineltis og fjölskyldugerðar voru ákveðnar spurningar 

úr listanum nýttar sem höfundar töldu að gæfu rétta mynd af sambandinu þar á milli. Listann 

má sjá í heild sinni í viðauka 1. Spurningar sem nýttar voru við úrvinnslu voru spurningar um 

hvort barnið hefði verið lagt í einelti, hefði lagt aðra í einelti og birtingarmynd eineltisins 

(spurningar 61-64), spurningar um samskipti barns við fjölskyldu sína (spurningar 85-87) og 

spurningar um fjölskylduhagi (spurningar 81) og fjárhag (spurningar 84). 

 Til þess að einfalda gagnaúrvinnslu voru ákveðnar spurningar spurningalistans 

sameinaðar í kvarða. Þær spurningar sem um ræðir eru spurningar sem snúast að 



TENGSL FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐNA OG EINELTIS GRUNNSKÓLABARNA 
 

23 

birtingarmyndum eineltis eða allar undirspurningar spurningar 63 og spurningar sem snúa að 

samskiptum innan fjölskyldunnar eða allar undirspurningar 85, 86 og 87. Kvarðarnir fengu 

heitin „Birtingarmynd eineltis“ og „Samskipti fjölskyldu“. Til þess að meta hvort hægt væri 

að skeyta fyrrnefndum spurningum saman í kvarða var fylgni milli spurninganna könnuð og 

til þess var reiknað Cronbach’s Alpha í tölfræðiforritinu SPSS. Cronbach’s alpha fyrir 

„Birtingarmynd eineltis“ var 0,91 og fyrir „Samskipti fjölskyldu“ 0,81 og var því fylgnin 

metin nógu há til þess að spurningarnar ættu raunverulega saman.  

Allar fyrrnefndar spurningar voru metnar á 5 til 7 punkta kvarða þar sem annar endi 

kvarðans telst vera jákvæður en hinn neikvæður. Til þess að hægt væri að skeyta 

spurningunum saman var gengið úr skugga um að skali allra spurninganna sem væru í sama 

kvarða væru í sömu röð, þ.e.a.s. að neikvæðasti möguleikinn hefði lægsta tölugildið en 

jákvæðasti möguleiki hvers skala hefði hæsta tölugildið eða öfugt. Dæmi um slíka röðun frá 

neikvæðu til jákvæðs er t.d. þegar nemandi er beðinn um að merkja við hversu sammála hann 

er því að það sé auðvelt fyrir hann að eiga samskipti við ákveðinn fjölskyldumeðlim. 

Neikvæðasta svarið væri þá að hann væri mjög ósammála því að samskiptin væru auðveld en 

jákvæðasta svarið að hann væri mjög sammála því að samskiptin væru auðveld. Þegar skalar 

allra spurninga innan sama kvarða voru í samræmi voru tölugildi spurninganna lögð saman.  

 

Niðurstöður 
 

Til þess að átta sig á umfangi vandamálsins sem einelti er, var ákveðið að skoða tíðni svara 

við spurningunum um hvort nemandi hafði verið þolandi eða gerandi eineltis (sjá töflu 1). Þar 

má sjá að langflestir nemendur höfðu ekki verið þolendur eða gerendur eineltis mánuðina 

áður en könnunin var framkvæmd eða um 90% í báðum tilfellum. Alls sögðust 7,6% 

nemenda hafa orðið fyrir einelti einu sinni eða tvisvar undanfarna mánuði en 7,2% nemenda 

sögðust hafa tekið þátt í að leggja annan nemanda í einelti á undanförnum mánuðum. Fleiri 

þátttakendur sögðust verða fyrir einelti 2 eða 3 sinnum í mánuði (1,8%) en sögðust leggja 

annan nemanda í einelti 2 eða 3 sinnum í mánuði (0,8%). Óalgengast var að nemendur 

sögðust verða fyrir einelti um einu sinni í viku (0,9%) og eins var óalgengast að nemendur 

sögðust taka þátt í að leggja annan nemanda í einelti um það bil einu sinni í viku eða 0,2%. 

Hlutfall þeirra sem sögðust verða fyrir einelti nokkrum sinnum í viku var hærra eða 1,2%. 

Alls sögðu 0,5% nemenda að þeir hefðu tekið þátt í að leggja annan nemanda í einelti 

nokkrum sinnum í viku á undanförnum mánuðum.  
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Tafla 1: Tíðni eineltis 

 Hversu oft hefur þú verið 

lagður/lögð í einelti í skólanum 

undanfarna mánuði? 

Hversu oft hefur þú tekið þátt í að leggja 

annan nemanda í einelti í skólanum á 

undanförnum mánuðum? 

Það hefur ekki komið 

fyrir undanfarna 

mánuði 

88,5% (1571 nemendur) 91,3% (1620 nemendur) 

Það hefur aðeins 

komið fyrir einu sinni 

eða tvisvar 

7,6% (135 nemendur) 7,2% (128 nemendur) 

2 eða 3 sinnum í 

mánuði 

1,8% (32 nemendur) 0,8% (15 nemendur) 

Um það bil einu sinni í 

viku 

0,9% (16 nemendur) 0,2% (3 nemendur) 

Nokkrum sinnum í 

viku 

1,2% (22 nemendur) 0,5% (8 nemendur) 

Fjöldi nemenda sem 

svaraði ekki 

33 35 

 

Þegar skoðuð var tíðni svara við spurningunni um hversu gott nemandi taldi fjölskyldu sína 

hafa það fjárhagslega, töldu flestir nemendur fjölskyldu sína hafa það gott eða 38,4%. Næst 

algengast var að nemendur teldu fjölskyldu sína hafa það miðlungs gott fjárhagslega eða 

29,8%. Þriðja algengasta svarið var að nemendur teldu fjölskyldu sína hafa það mjög gott 

fjárhagslega eða 25,7%. Í heildina töldu því 93,9% nemenda fjölskyldur sínar hafa það 

miðlungs gott til mjög gott fjárhagslega. Aðeins 6,1% töldu fjölskyldur sínar hafa það slæmt 

eða mjög slæmt fjárhagslega, þar af svöruðu 5,1% því að fjölskyldur þeirra hefðu það slæmt 

fjárhagslega en 1% að fjölskyldur þeirra hefðu það mjög slæmt fjárhagslega (sjá töflu 2).  
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Tafla 2: Mat nemenda á fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar 

 Hversu gott telurðu fjölskyldu þína hafa það fjárhagslega? 

Mjög gott 25,7% 

Gott 38,4% 

Miðlungs 29,8% 

Slæmt 5,1% 

Mjög slæmt 1% 

 

 

Þegar skoðuð var tíðni svara við því hver byggi á því heimili nemandans þar sem hann bjó 

oftast, bjuggu nemendur í langflestum tilvikum með móður sinni eða 92,3% en aðeins 7,7% 

þeirra bjuggu ekki með móður sinni. Alls bjuggu 71,1% nemenda með föður sínum en 28,9% 

nemanda bjuggu ekki með föður sínum. Aðeins 12,9% nemenda bjuggu með stjúpföður en 

sjaldgæfast var að nemandi byggi með stjúpmóður sinni eða 4,3% (sjá töflu 3).  

 

 

Tafla 3: Búseta foreldra á heimili nemenda 

Hver býr á heimilinu þar sem þú býrð oftast? Já Nei/Svarar ekki 

Móðir 92,3% 7,7% 

Faðir 71,1% 28,9% 

Stjúpmóðir 4,3% 95,7% 

Stjúpfaðir 12,9% 87,1% 
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Framkvæmdar voru þrjár línulegar aðhvarfsgreiningar þar sem skoðuð voru áhrif breytnanna 

„Samskipti fjölskyldu“, „Móðir á heimili“, „Faðir á heimili“, „Stjúpmóðir á heimili“, 

„Stjúpfaðir á heimili“ og „Fjárhagur fjölskyldunnar“ á breyturnar „Lagt í einelti í skóla“, 

„Lagður/lögð í einelti í skóla“ og „Birtingarmynd eineltis“. Í öllum tilfellum voru 

heildarlíkönin marktæk (p<0,001).  

 Þegar skoðuð voru áhrif á breytuna „Lagt í einelti í skóla“, sem segir til um hvort 

nemandi hafi verið gerandi eineltis á undanförnum mánuðum, var heildarlíkanið líkt og áður 

segir marktækt (p<0,001) og var hægt að skýra 2,1% dreifni svara við „Lagt í einelti í skóla“ 

út frá svörum fyrir frumbreytunum (R²=,021, F(6,1537)=5,39, p<,001).  Þegar 

frumbreyturnar voru skoðaðar einar og sér voru þó aðeins breyturnar “Móðir á heimili” (β = -

,103, p=,037) og „Stjúpmóðir á heimili“ (β = ,167, p=,004)sem höfðu marktækt áhrif á 

fylgibreytuna „Lagt í einelti í skóla“ á þá vegu að ef móðir var á heimili barnsins væri það 

ólíklegra til þess að vera gerandi eineltis en væri stjúpmóðir á heimili barnsins væri barnið 

líklegra til þess að vera gerandi sé tekið tillit til hinna frumbreytnanna (sjá töflu 4).  

 

Tafla 4: Niðurstöður aðhvarfsgreininga 

 Lagt í einelti í skóla Lagður/lögð í einelti í 
skóla Birtingarmynd eineltis 

 β t p gildi β t p gildi β t p gildi 

Fasti 1,29 18,1 0,00 1,86 18,24 0,00 18,4 25,5 0,00 

Samskipti 
fjölskyldu - - - -0,01 -4,8 0,00 -0,5 -5,12 0,00 

Móðir á 
heimili -0,1 2,08 0,04 -0,17 -2,5 0,01 -1,8 -3,5 0,00 

Stjúpmóðir á 
heimili 0,17 2,88 0,00 - - - - - - 

Stjúpfaðir á 
heimili - - - 0,118 2,22 0,03 - - - 

Fjárhagur 
fjölskyldunnar - - - -0,05 -3,1 0,00 

 

-0,55 

 

-4,49 0,00 
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Þegar skoðuð voru áhrif frumbreytnanna á breytuna „Lagður/lögð í einelti í skóla“ var 

heildarlíkanið aftur marktækt (p<0,001) og skýrðu svör einstaklingsins við frumbreytunum 

4,3% dreifninnar í svörum við fylgibreytunni (R²=,043, F(6,1539)=11,592, p<,001). Þær 

frumbreytur sem höfðu marktæk áhrif einar og sér voru “Samskipti fjölskyldu” (β = -,007, 

p<,001), „Móðir á heimili“ (β = -,174, p=,013), „Fjárhagur fjölskyldunnar“ (β = -,053, 

p=,002) ef miðað var við 95% öryggismörk. Líkanið sýndi að ólíklegra var að nemandi 

svaraði því að hann hefði orðið fyrir einelti ef móðir hans byggi á sama heimili og hann og að 

eftir því sem samskipti fjölskyldu og fjárhagur fjölskyldunnar væri betri ef tekið var tillit til 

hinna frumbreytnanna. Hins vegar var líklegra að nemandi svaraði að hann hefði orðið fyrir 

einelti ef stjúpfaðir bjó á heimili hans þegar tekið var tillit til hinna frumbreytnanna (β = ,118, 

p=,026).  

 Í aðhvarfsgreiningunni þar sem skoðuð voru áhrif frumbreytnanna á breytuna og 

kvarðann „Birtingarmynd eineltis“, þar sem algengi birtingamynda eineltis var gefið tölulegt 

gildi og þau gildi lögð saman, var heildarlíkanið marktækt (p<0,001) og hægt var að skýra 

dreifni stiga hvers nemanda á kvarðanum um 5,3% út frá svörum við frumbreytunum 

(R²=,053, F(6,1508)=13,964, p<,001). Þær stöku breytur sem höfðu marktækt áhrif á 

stigafjölda á kvarðanum voru „Samskipti fjölskyldu“ (β = -,05, p<,001), „Móðir á heimili“ (β 

= -1,795, p<,001) og „Fjárhagur fjölskyldunnar“ (β = -,553, p<,001) á þá vegu að eftir því 

sem samskipti fjölskyldunnar og fjárhagur fjölskyldunnar væri betri því færri stig hafði 

nemandinn á kvarðanum og eins ef móðir bjó á heimili nemandans að teknu tilliti til annarra 

frumbreytna.  

 

Umræður 
 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða tengsl milli fjölskyldugerðar, samskipta á heimili 

og eineltis hjá íslenskum grunnskólabörnum í 10. bekk. Skoðuð voru áhrif þess hver byggi á 

heimili nemanda, hversu góð hann mat samskipti sín við aðra á heimili sínu og fjárhagsstöðu 

fjölskyldunnar á tíðni eineltis og birtingarmynd eineltisins. Við gerð rannsóknarinnar var 

stuðst við gögn úr HBSC rannsóknum frá vetrinum 2013-2014. Þátttakendur rannsóknarinnar 

voru 1809 nemendur í 10. bekk, þar af voru 886 drengir og 873 stúlkur, en 50 gáfu ekki upp 

kyn. Gögnum var aflað með dreifingu spurningalista á skólatíma í kennslustofum nemenda. Í 

rannsókninni og úrvinnslu gagnanna var fyllsta trúnaðar gætt.  
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Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að langflestir nemendur voru hvorki gerendur né 

þolendur eineltis. Alls höfðu 11,5% barna orðið fyrir einelti en þeir nemendur sem sögðu frá 

því að þeir hefðu tekið þátt í því að leggja annan nemanda í einelti voru 8,7%. Þegar skoðuð 

var fjárhagsstaða barna út frá þeirra eigin áliti voru 93,9% nemenda sem töldu sig hafa það 

miðlungs gott til mjög gott fjárhagslega. Alls bjuggu 92,3% barna hjá móður sinni, 71,1% 

börn bjuggu með föður sínum, 4,3% bjuggu hjá stjúpmóður og 12,9% hjá stjúpföður.  

Úr niðurstöðum aðhvarfsgreininganna má sjá að líklegra var að barn væri gerandi 

eineltis ef það bjó með stjúpmóður en lækkuðu ef barnið bjó með móður sinni. Barn var síður 

líklegt til þess að vera þolandi eineltis ef það bjó með móður sinni og ef fjárhagur og 

samskipti heimilisins voru góð. Eins fengu þau börn sem bjuggu með móður sinni og töldu 

fjölskyldu sína hafa það gott fjárhagslega færri stig á kvarðanum „Birtingarmynd eineltis“. 

Þrátt fyrir að þessi áhrif væru marktæk má benda á að í öllum líkönunum var skýrð dreifni lág 

eða frá 2,1% til 5,3%. Það gefur til kynna að þrátt fyrir að þessar stöku breytur hafi áhrif þá 

séu ástæður eineltis, hvort sem er hjá gerendum eða þolendum, mun flóknari en svo að þær sé 

hægt að skýra út frá þessum örfáu áhrifaþáttum.  

Það kom rannsakendum á óvart að búseta móður hafi meiri áhrif á tíðni eineltis en 

búseta föður. Samkvæmt erlendum rannsóknum eiga fjölskyldur einstæðra mæðra erfiðara 

uppdráttar (Hao, 1996) og eru börn einstæðra mæðra því frekar í áhættu fyrir einelti (Tippett 

og Wolke, 2014). Því höfðu rannsakendur gert ráð fyrir því að búseta föður með barninu 

hefði marktæk áhrif á líkur þess að það yrði þolandi eineltis. Þessar niðurstöður er hægt að 

túlka á mismunandi vegu en að svo stöddu liggja ekki fyrir nægar upplýsingar um það hvers 

vegna búseta foreldra hafi ekki sömu áhrif á tíðni eineltis hjá grunnskólabörnum. Hugsanlegt 

er að þessi áhrif séu vegna þess að það er ekki óalgengt að mæður búi einar með börnum 

sínum en mjög fá börn búa með föður sínum en ekki móður. Ekki kom á óvart að tæpur 

þriðjungur barna bjó ekki með föður sínum en miðað við tölur Hagstofu eru einstæðar mæður 

24% allra foreldra (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Vert er að benda á að spurning HBSC listans 

spyr „Hver býr á heimilinu þar sem þú býrð oftast?“ og því þarf ekki að vera að þessi börn 

búi alfarið hjá öðru foreldri sínu en ekki hinu. Þar er ekki gert ráð fyrir sameiginlegu forræði 

fráskildra foreldra sem gæti valdið því að börn af slíkum heimilum eigi erfitt með að velja 

svarmöguleika. �

 Eins kom það rannsakendum á óvart að unglingar virtust hafa annan skilning á 

fjárhagsstöðu heimilis síns en rannsakendur höfðu gert ráð fyrir í upphafi. Upphaflega höfðu 

rannsakendur ákveðið að búinn yrði til svokallaður efnahagskvarði sem samanstæði af 

spurningu um það hvernig nemandinn lagði mat á fjárhagsstöðu fjölskyldu sinnar og annarra 
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spurninga sem gæfu vísbendingar um hver sú staða væri. Þær spurningar tóku meðal annars 

til eigna fjölskyldunnar, utanlandsferða og annars munaðar. Þegar fylgni þessara spurninga 

við spurninguna um fjárhagsstöðu var athuguð kom í ljós að hún væri ekki nægilega há til 

þess að kvarðinn ætti rétt á sér en Cronbach’s alpha var 0,54. Rannsakendur höfðu gert ráð 

fyrir því að unglingar leggðu raunsærra mat á fjárhagsstöðu heimilis síns og kom það því á 

óvart að fylgni milli allra vísbendinga um fjárhagsstöðu heimilisins og mat á fjárhagsstöðu 

væri lág.�

 Ekki þótti það koma á óvart að fjárhagsstaða hefði áhrif á það hvort að nemandi væri 

þolandi eineltis en allar rannsóknir virtust benda til þess (Nordhagen, Nielsen, Stigum og 

Köhler, 2005; Stalmach, Tabak og Radiukiewicz, 2014; Weitoft, Hjern o.fl., 2003; Tippett og 

Wolke, 2014). Rannsakendum þótti athyglisvert að fjárhagsstaða hafði ekki áhrif á það hvort 

að nemandi var gerandi eineltis en rannsakendur höfðu gert það sér í hugarlund að þeir sem 

væru vel stæðir fjárhagslega væru valdameiri og væru því frekar gerendur. Hins vegar má 

velta fyrir sér sambandinu milli verri fjárhagsstöðu, andlegrar vanlíðan (Jablonska og 

Lindberg, 2007; Pedersen og Madsen, 2002; Rúnar Vilhjálmsson, e.d.) og þess að vera frekar 

gerandi eineltis. Það væri því athyglisvert að skoða nánar hvers vegna gerendur leggja aðra í 

einelti og hvað einkennir þá. �

 Upphaflega stóð til að meta áhrif þess að alast upp hjá samkynhneigðum foreldrum, 

einstæðum foreldrum og foreldrum í sambúð, á tíðni eineltis. Rannsakendur mátu það svo að 

spurningar HBSC spurningalistans leyfðu ekki slíka úrvinnslu en hvergi er spurt hvort að 

nemandi búi hjá einstæðu foreldri eða samkynhneigðu foreldri/um. Telja rannsakendur það 

vera vankanta á spurningalistanum þar sem samfélag nútímans býður upp á margar 

mismunandi samsetningar fjölskyldna. 

 Aðrir vankantar spurningalistans eru að ekki er spurt um kyngervi barns heldur 

kynferði. Einu svarmöguleikarnir í spurningunni „Ertu stelpa eða strákur?“ eru „Stelpa“ og 

„Strákur“. Þá spurningu þyrfti að uppfæra þannig að hún sé opnari. Spurningin gæti til dæmis 

verið: „Hvert er kyn þitt?“ og valmöguleikarnir „Karl“, „Kona“, „Annað, hvað?“. Það að 50 

þátttakendur svöruðu ekki spurningunni gefur mögulega til kynna að þörf er á breytingum á 

svarmöguleikunum. Að lokum má nefna að nýjustu tölur úr þessari rannsókn eru 5 ára 

gamlar, sem þýðir að þær er ekki endilega hægt að alhæfa á Ísland árið 2018.  

Einn af kostum rannsóknarinnar er að hún varpar ljósi á þá einstaklinga sem eru í 

áhættuhópi að verða fyrir einelti á skólagöngu sinni. Rannsóknin fer yfir þá áhrifaþætti sem 

ýta undir líkur þess að barn verður fyrir einelti en með því geta foreldrar og starfsmenn 

skólans veitt þessum börnum aukna alúð og haft augun opin fyrir því að þau séu í áhættuhópi. 
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Hins vegar má benda á að til þess að fá skýrari mynd af þessum áhættuhópi hefði þyrfti að 

taka tillit til fleiri breytna. Í þessari rannsókn voru ekki skoðuð tengsl eineltis við áföll, 

andlega líðan, samkynhneigð, sjálfsmynd og kynhegðun en rannsakendur telja að það væri 

æskilegt næsta skref til þess að fá heildstæða mynd af áhættuhópum gerenda og þolenda.  

Einn af styrkleikum rannsóknarinnar er að rannsóknin er þýðisrannsókn vegna þess 

hve úrtakið er stórt. Því má ætla að niðurstöður hennar hafi ákveðið alhæfingagildi, sem er 

mikilvægt verkfæri til að taka á vandanum. Eins telja rannsakendur það vera kost við 

rannsóknina að ekki hafi aðeins verið stuðst við svör þar sem nemendur voru spurðir hvort 

þeir hefðu orðið fyrir einelti heldur var búinn til kvarði þar sem allar spurningar um 

birtingarmyndir eineltis voru teknar saman. Það telja rannsakendur að verði síður til þess að 

gögn um þá nemendur sem verða fyrir einelti en kalla það einhverju öðru nafni, t.d. stríðni, 

renni rannsakendum úr greipum. Á þessa vegu er því frekar hægt að ná til þeirra sem verða 

fyrir einelti sama hver birtingarmynd þess er á meðan þeir svara spurningalistanum. Annar 

kostur rannsóknarinnar og HBSC spurningalistans er að samskiptakvarðinn tók til einlægni 

og gæða samskipta, ekki einungis hvort að þau væru til staðar. 

  Eins og sjá má á niðurstöðum þessarar rannsóknar er ljóst að einhver tenging er á 

milli fjölskyldugerðar, samskipta á heimili og eineltis hjá grunnskólabörnum. 

 Eins og áður hefur komið fram er stuðst við eigin frásagnir þátttakenda og því er erfitt 

að fullyrða að þeir styðjist allir við sömu skilgreiningar á einelti. Hægt er að gefa sér að ekki 

allir þátttakendur meti það á sama hátt hvort þeir séu gerendur eða þolendur eineltis og því er 

erfitt að alhæfa um niðurstöður slíkra rannsókna. Eftir því sem eineltisáætlanir líkt og 

Olweusaráætlunin verða algengari og betur nýttar í skólum má þó gera ráð fyrir því að 

nemendur átti sig betur á því hvernig einelti lýsir sér og hversu ólíkar birtingarmyndir eineltis 

geta verið. Eins varpa slíkar áætlanir ljósi á þá staðreynd að gerendur eru ekki allir eins en 

gerendur geta líka verið þeir sem horfa á einelti eiga sér stað án þess að aðhafast eða ýta 

undir ofbeldishegðun annarra (Þorlákur Helgason, e.d.). Séu nemendur hreinskilnir í svörum 

sínum má því ætla að stærri fjöldi segist vera gerendur eineltis nú en áður en slíkar áætlanir 

voru kynntar til leiks. Spurning HBSC listans varðandi það hvort nemandi sé gerandi eineltis 

er því orðuð vel en spurt er „Hversu oft hefur þú tekið þátt í að leggja annan nemanda í einelti 

í skólanum á undanförnum mánuðum?“ og því tekur spurningin til allra þeirra sem hægt er að 

skilgreina sem gerendur innan Olweusaráætlunarinnar. 

 Líkt og hugtakið einelti, er fjölskyldugerð skilgreind á mismunandi vegu eftir því hver 

á í hlut. Eins og áður hefur komið fram var fjölskyldugerð skilgreind eftir því hverjir 

foreldrar barnsins voru, hver búi á heimili barnsins og hvort barnið eigi stjúpforeldra. 
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Efnahagsstaða fjölskyldunnar á einnig stóran þátt í fjölskyldugerðinni, hvort hún sé lág-, mið 

eða hástéttar fjölskylda. Með breytingum á fjölskyldumynstri verða slíkar tengingar flóknari 

en nú er mun algengara en nokkru sinni fyrr að börn búi hjá einstæðu foreldri eða eigi 

foreldra sem eru ekki í sambúð (Kamerman, Neuman, Waldfogel og Brooks-Gunn, 2003). 

Rannsóknir sýna að einstæðir foreldar búa við verri efnahag en giftir foreldrar, sérstaklega 

einstæðar mæður (Dinisman, Andresen, Montserrat, Strozik og Strozik, 2017; Hagstofa 

Íslands, e.d.-b; Hao, 1996; Stalmach, Tabak og Radiukiewicz, 2014). Í einstaka rannsóknum 

falla einstæðir feður í sama efnahagsflokk og foreldrar í sambúð sem og stjúpforeldrar en út 

frá því mætti áætla að börn einstæðra mæðra búi við verri kjör en börn einstæðra feðra (Hao, 

1996). Börn einstæðra foreldra glíma frekar við margskonar erfiðleika sem geta orsakast af 

því að foreldrið býr við verri kjör, eigi frekar við andlega erfiðleika að stríða eða sé ekki í 

stakk búin til þess að sjá um barnið (Jablonska og Lindberg, 2007; Pedersen og Madsen, 

2002; Rúnar Vilhjálmsson, e.d.) en 73% einstæðra foreldra eiga erfitt með ná endum saman 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b). Allir þessir þættir geta orðið til þess að barnið sé í áhættuhóp fyrir 

einelti en rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem búa við verri efnahag séu frekar þolendur 

eineltis (Nordhagen, Nielsen, Stigum og Köhler, 2005; Stalmach, Tabak og Radiukiewicz, 

2014; Weitoft, Hjern o.fl., 2003; Tippett og Wolke, 2014). Samkvæmt erlendum rannsóknum 

eru börn einstæðra foreldra til að mynda 25% líklegri til þess að verða fyrir einelti en önnur 

börn (Nordhagen, Nielsen, Stigum og Köhler, 2005). Þó ber að nefna að barnafjölskyldur 

eiga almennt frekar í fjárhagserfiðleikum en barnlausar fjölskyldur en 54-73% allra 

fjölskyldna með börn eiga í fjárhagskröggum (Hagstofa Íslands, e.d.-b). Atvinnuleysi foreldra 

spilar einnig inn í vegna streitunnar sem þeir foreldrar þurfa að kljást við og vegna þess hve 

næm börn eru á líðan foreldra sinna hefur það neikvæð áhrif á þeirra eigið heilsufar. Þessi 

sama streita fyrirfinnst hjá einstæðum foreldrum og foreldrum í minnihlutahópi. 

Menntunarstig, atvinna, veikindi og félagsleg staða foreldra hafa óhjákvæmilega áhrif á 

fjárhag fjölskyldunnar og þar af leiðandi á það hvort að barn sé líklegra til að verða fyrir 

einelti (Pedersen og Madsen, 2002).  

 Fjárhagsvandamál eru ekki það eina sem plaga börn einstæðra foreldra en þau eiga 

frekar við áfengis- og vímuefnavanda að stríða á unglingsárunum sem aftur verða til þess að 

barnið á frekar við andlega vanlíðan, kvíða og þunglyndi að stríða. Þegar börn einstæðra 

foreldra eiga við andlega erfiðleika að stríða eiga þau jafnan færri vini en börn foreldra í 

sambúð og verða oftar fyrir einelti (Jablonska og Lindberg, 2007).  

 Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að samband sé vissulega milli fjárhags 

fjölskyldunnar en ekki jafn sterkt og kemur fram í fyrrnefndum rannsóknum. Þar má nefna að 
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fjárhagur hefur ekki marktæk áhrif á það hvort að nemandi sé gerandi eineltis. Áhrif fjárhags 

á það hvort að barn segðist vera þolandi eineltis voru einnig tiltölulega lítil en mun meiri 

þegar spurt var út í birtingarmyndir eineltisins í kvarðanum „Birtingarmynd eineltis“. Þrátt 

fyrir þá áherslu sem fyrrnefndar rannsóknir leggja á að börn einstæðra mæðra séu í 

áhættuhópi varðandi einelti, virðist búseta föður ekki hafa nein áhrif á það hvort að börn séu 

þolendur eða gerendur eineltis meðal íslenskra grunnskóla barna. Sú breyta hafði ekki 

marktæk áhrif þegar kom að neinni spurningu er varðaði einelti. Þá má velta því fyrir sér 

hvort að þessi niðurstaða gæti stafað af því að fjölskyldur einstæðra mæðra eru mjög algengar 

en þær telja 5,9% allra fjölskyldna. Það gæti því verið að íslensk börn líti ekki á það sem 

frávik að vera á heimili þar sem faðir býr ekki og því séu þau börn ekki í áhættuhópi fyrir að 

lenda í einelti. Áhugavert er að búi barn með stjúpmóður er það líklegra til þess að vera 

gerandi eineltis. Það gæti mögulega skýrst af því að tíðni geðraskana er hærri hjá börnum 

sem búa hjá stjúpfjölskyldum og þau búa almennt við verri heilsu en börn sem búa í 

hefðbundnu fjölskyldumynstri (Pedersen og Madsen, 2002) en það útskýrir þó ekki hvers 

vegna börn sem búa með stjúpföður sýna ekki sömu hegðun og börn sem búa með 

stjúpmóður.  

 Umhverfið hefur óhjákvæmilega áhrif á hegðun okkar, ekki aðeins það umhverfi sem 

við búum í heldur allt samfélagið í heild sinni. Í því samhengi skiptir það máli hvernig 

samfélagið lítur á einelti, hvort það sé samþykkt hegðun að leggja aðra í einelti eða hvort það 

sé frávik. Sé eineltið samþykkt af samfélaginu eða þeim hópi sem einstaklingur tilheyrir er 

hætta á að hann reiði sig ekki á sína eigin sannfæringu heldur fylgi viðmiðum hópsins til þess 

að verða ekki utanveltu (Carrabine o.fl., 2014). Eins er það mögulegt að þau börn sem eru 

talin vera frávik af jafningjum sýnum séu þau börn sem frekar verða fyrir einelti. Þegar börn 

falla ekki að því sem jafnaldrar þeirra hafa samþykkt sem viðmið er hætta á að þau lendi utan 

hópsins og verði fyrir aðkasti. Oft þarf ekki meira til þess að barn teljist sem frávik en að það 

sé af öðrum aldri, uppruna, kyni, eigi við heilsufarsvandamál að stríða eða eigi erfitt heima 

fyrir (Hong og Espelage, 2012). Í þessu samhengi gætu því börn sem koma af heimilum sem 

eru efnaminni eða þar sem fjölskyldumynstur er óvenjulegt verið í áhættuhópi fyrir að verða 

fyrir einelti. Sé þetta rétt er hægt að túlka niðurstöður þessarar rannsóknar á þá vegu að þau 

börn sem eru frávik séu þau sem ekki búa með móður sinni en í báðum breytunum sem tóku 

til þess að barn væri þolandi eineltis var sú breyta marktæk á þá vegu að þau börn urðu frekar 

fyrir einelti. Þegar barn verður utanveltu gerist það, samkvæmt stimplunarkenningunni, í 

ákveðnu ferli þar sem barnið er smám saman útskúfað, hegðun annarra gegn því breytist, 
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félagsleg staða þess og sjálfsmynd fer versnandi og barnið er stimplað af fyrrum jafningjum 

sínum sem frávik (Becker, 2003).  

 Á sama hátt og félagsleg viðmið geta vald og valdamisvægi spilað stóran þátt í því 

hversu vel einstakling gengur í félagslegum aðstæðum og þar af leiðandi hversu líklegt það er 

að hann sé þolandi eineltis. Þeir einstaklingar sem eru valdhafar innan hóps geta nýtt sér völd 

sín og skapað ný viðmið fyrir hópinn. Þeir sem fylgja ekki þeim viðmiðum eiga þá á hættu að 

verða jaðarsettir (McDonald og Crandall, 2015). Hægt er að gera sér í hugarlund að þeir 

nemendur sem koma frá efnaminni heimilum eða „brotnum“ heimilum séu frekar valdaminni 

og því í meiri áhættu á að verða jaðarsettir. Það gæti útskýrt hvers vegna þeir sem höfðu verri 

fjárhag voru líklegri til þess að verða fyrir einelti í niðurstöðum þessarar rannsóknar sem og 

þeir sem ekki búa með móður sinni.  

 Rannsóknum (Baldry og Farrington, 2005; Hong og Espelage, 2012; Rigby, 1993) ber 

saman um mikilvægi góðra samskipta á heimili þegar kemur að því að vera ekki í áhættuhópi 

fyrir einelti. Góð og heilbrigð samskipti á heimili hafa neikvæða fylgni við eineltishegðun, 

það er að barn leggi annað barn í einelti, og að barnið sé þolandi eineltis. Þar skiptir máli að 

foreldri útskýri fyrir barni hvernig aðstæður fólks eru mismunandi, að foreldrar treysti 

börnum sínum og ofverndi þau ekki og að foreldrar séu sjálfir í tilfinningalegu jafnvægi og 

sýni börnum sínum hlýju. Afskipti foreldra þurfa að vera í hófi en barnið þarf að læra 

sjálfstæði þrátt fyrir að það geti alltaf leitað til foreldris sé þörf á því. Einlægni í samskiptum 

virðist vera nauðsynleg og er skortur á einlægni meðal annars tengdur við hækkandi líkur á 

námsörðugleikum sem aftur geta verið kveikja að einelti (Bjereld, Daneback og Petzold, 

2017). Hlýja og einlægni hafa einnig jákvæða fylgni við jákvæðari sjálfsmynd og betri líðan. 

Það er því ekki endilega fjölskyldugerðin sem er áhrifaþáttur þegar varðar einelti heldur 

samskiptin sem eiga sér stað innan fjölskyldunnar (Rigby, 1993). Erlend rannsókn (Flouri og 

Buchanan, 2003) leiddi þó í ljós að búseta beggja foreldra hafi áhrif á tíðni eineltis og að 

samskipti við föður séu ekki síður mikilvæg en samskipti við móður. Miðað við niðurstöður 

þessarar rannsóknar er athyglisvert að velta því fyrir sér hvers vegna þessi fylgni við búsetu 

föður sé ekki til staðar hjá íslenskum börnum. Séu það samskiptin sem spili stærstan þátt í 

eineltishegðun og því hvort barn verði þolandi eineltis er hægt að velta því fyrir sér hvort hér 

á landi séu það mæðurnar á heimilinu sem taki frekar þátt í þessum mikilvægu samskiptum. 

Ef til vill er það þess vegna sem búseta föður hafi ekki marktæk áhrif á tíðni eineltis.  

 

  



TENGSL FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐNA OG EINELTIS GRUNNSKÓLABARNA 
 

34 

Heimildaskrá 

 

Ashforth, B. E., og Mael, F. (1989). Social identity theory and the organization. Academy of 

 management review, 14(1), 20-39. 

Ársæll Arnarsson og Hermína Gunnþórsdóttir. (2016). Íslenskir feður - bestir í heimi?   

 Reykjavík: Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands. 

Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason. (2009). Einelti og samskipti við fjölskyldu og 

 vini meðal 6., 8. og 10. bekkinga. Tímarit um menntarannsóknir 6:15-26. 

Baldry, A. C., og Farrington, D. P. (2005). Protective factors as moderators of risk factors in 

 adolescence bullying. Social Psychology of Education, 8(3), 263-284.   

Becker, H. (2003). Labelling theory. Key Ideas in Sociology, 134-9.  

Bjereld, Y., Daneback, K., Petzold, M. (2017). Do bullied children have poor 

 relationships with their parents and teachers? A cross-sectional study of Swedish 

 children. Children and Youth Services Review, 73, 347-351. 

Bowers, L., Smith, P. K., og Binney, V. (1992). Cohesion and power in the families of   

 children involved in bully/victim problems at school. Journal of Family    

 Therapy, 14(4), 371-387.   

Britannica Academic. (2018, apríl). Family. Sótt af 

 https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/family/109754#232343.toc. 

Carrabine, E., Cox, P., Lee, M., Plummer, K og South, N. (2014). Criminology: A 

 Sociological Introduction, 3. útgáfa. New York: Routledge 

Creswell, J. W. (2013). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods     

 approaches. Sage publications.   

Dinisman, T., Andresen, S., Montserrat, C., Strózik, D., Strózik, T. (2017). Family structure 

 and family relationship from the child well-being perspective: Findings from 

 comparative analysis. Children and Youth Services Review, 80, 105-115. Sótt af

 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0190740917305467   

Downes, D., Rock, P., og McLaughlin, E. (2016). Understanding deviance: a guide to the 

 sociology of crime and rule-breaking. Oxford University Press. 

Flouri, E., og Buchanan, A. (2003). The role of mother involvement and father involvement 

 in adolescent bullying behavior. Journal of Interpersonal Violence, 18(6), 634-644. 

 doi:http://dx.doi.org/10.1177/0886260503251129   



TENGSL FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐNA OG EINELTIS GRUNNSKÓLABARNA 
 

35 

Gini, G. (2006). Bullying as a social process: The role of group membership in students' 

 perception of inter-group aggression at school. Journal of school psychology, 44(1), 

 51-65. 

Hagstofa Íslands. (e.d.-a). Fjölskyldan. Sótt 3. apríl 2018 af 

 https://hagstofa.is/talnaefni/ibuar/fjolskyldan/fjolskyldan/  

 Hagstofa Íslands. (e.d.-b). Fjárhagsstaða heimila. Sótt 8. apríl 2018 af 

 https://hagstofa.is/talnaefni/samfelag/lifskjor/fjarhagsstada-heimila/ 

Hagstofa Íslands. (e.d.-c). Atvinnuleysi var 2,4% í febrúar. Sótt 10. apríl af 

 https://hagstofa.is/utgafur/frettasafn/vinnumarkadur/vinnumarkadur-i-februar-2018/.  

Hao, L. (1996). Family structure, private transfers, and the economic well-being of families 

 with children. Social forces, 75(1), 269-292. 

Health behaviour in school-aged children: World health organization collaborative cross- 

 national survey. (e.d). About HBSC. Sótt 2. október 2017 af     

 http://www.hbsc.org/about/index.html   

Hong, J. S., og Espelage, D. L. (2012). A review of research on bullying and peer 

 victimization in school: An ecological system analysis. Aggression and violent     

 behavior, 17(4), 311-322.   

Jablonska, B., og Lindberg, L. (2007). Risk behaviours, victimisation and mental distress 

 among adolescents in different family structures. Social Psychiatry and Psychiatric 

 Epidemiology, 42(8), 656-663. 

Kamerman, S. B., Neuman, M., Waldfogel, J., & Brooks-Gunn, J. (2003). Social policies, 

 family types and child outcomes in selected OECD countries. 

Fekkes, M., Pijpers, F. I., & Verloove-Vanhorick, S. P. (2004). Bullying: Who does what, 

 when and where? Involvement of children, teachers and parents in bullying behavior. 

 Health education research, 20(1), 81-91. 

Levin, K. A., Dallago, L., og Currie, C. (2012). The association between adolescent life 

 satisfaction, family structure, family affluence and gender differences in parent-child   

 communication. Social Indicators Research, 106(2), 287-305.   

McDonald, R. I., og Crandall, C. S. (2015). Social norms and social influence. Current   

 Opinion in Behavioral Sciences, 3, 147-151. 

Nordhagen, R., Nielsen, A., Stigum, H. og Köhler, L. (2005). Parental reported bullying 

 among nordic children: a population-based study. Child: care, health and 

 development, 31(6), 693-701.  



TENGSL FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐNA OG EINELTIS GRUNNSKÓLABARNA 
 

36 

Pedersen, C. R., & Madsen, M. (2002). Parents’ labour market participation as a predictor of 

 children’s health and wellbeing: a comparative study in five Nordic countries. Journal 

 of Epidemiology & Community Health, 56(11), 861-867.  

Rannsóknarsetur forvarna. (e.d.). Heilsa og lífskjör skólanema. Sótt af http://www.hbsc.is/ 

Rigby, K. (1993). School children's perceptions of their families and parents as a function of 

 peer relations. The Journal of Genetic Psychology, 154(4), 501-513.   

Rúnar Vilhjálmsson. e.d. Fjölskyldugerð, aðhald og stuðningur foreldra og áfengisnotkun 

 unglinga. Sótt 21. apríl af 

 https://www.researchgate.net/profile/Runar_Vilhjalmsson/publication/235764916_Fjo

 lskyldugerd_adhald_og_studningur_foreldra_og_afengisnotkun_unglinga_Family_str

 ucture_parental_support_and_control_and_adolescent_alcohol_use/links/02bfe5134f7

 91b7114000000.pdf  

Sampson, R. (2012). Bullying in schools. Sótt 28. mars 2018 af 

 https://search.proquest.com/docview/9805257?accountid=49537 

StalmachTabakas predictors of peer violence among school children in     

 poland. Developmental Period as predictors of peer violence among school children in    

 poland. Developmental Period Medicine, 18(4), 495-505.   

Tippett, N. og Wolke, D. (2014). Socioeconomic status and bullying: A meta-analysis. 

 American Journal of Public Health, 104(6), e59. doi:10.2105/AJPH.2014.301960 

Weitoft, G. R., Hjern, A., Haglund, B. og Rosén, M. (2003). Mortality, severe morbidity, and 

 injury in children living with single parents in sweden: A population-based study. The 

Lancet, 361(9354), 289-295. doi:10.1016/S0140-6736(03)12324-0 

Yen, C., Yang, P., Wang, P., Lin, H., Liu, T., Wu, Y. og Tang, T. (2014). Association   

 between school bullying levels/types and mental health problems among taiwanese 

 adolescents. Comprehensive Psychiatry, 55(3), 405-413.   

 doi:10.1016/j.comppsych.2013.06.001 

Þorlákur Helgason. (e.d.). Olweusaráætlunin gegn einelti. Sótt af www.olweus.is 

Þóroddur Bjarnason, Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmsdóttir og   

 Aðalsteinn Ólafsson. (2006). Heilsa og lífskjör skólanema 2006; Landshlutaskýrsla.    

 Akureyri: Háskólinn á Akureyri.



TENGSL FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐNA OG EINELTIS GRUNNSKÓLABARNA 
 

 

37 

Viðauki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heilsa og lífskjör skólanema 2013/14 
10. bekkur 

 

 

 

- Trúnaðarmál -  
 



TENGSL FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐNA OG EINELTIS GRUNNSKÓLABARNA 
 

 

38 

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. 

 

 

Með kærri þökk fyrir þátttökuna, 

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

c Strákur 

c Stelpa 

2. Í hvaða bekk ertu? 

c 6. bekk 

c 8. bekk 

c 10. bekk 

3. Í hvaða mánuði ert þú fædd(ur)? 

Jan Feb Mar Apr Maí Jún Júl Ágú Sep Okt Nóv Des 

c c c c c c c c c c c c 

4. Hvaða ár ert þú fædd(ur)? 

1996 1997 1998 1999 2000 

c c c c c 

5. Í hvaða landi fæddist þú? 

c Íslandi 

c Danmörku 

c Póllandi 

c Taílandi 

c Öðru landi, hvaða? Fylltu út hér ___________________________________________________ 

6. Í hvaða landi er mamma þín fædd? 

c Íslandi 

c Danmörku 

c Póllandi 

c Taílandi 

c Öðru landi, hvaða? Fylltu út hér ___________________________________________________  

7. Í hvaða landi er pabbi þinn fæddur? 

c Íslandi 

c Danmörku 

c Póllandi 

c Taílandi 

c Öðru landi, hvaða? Fylltu út hér ___________________________________________________  
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8. Hvaða tungumál talar þú oftast heima hjá þér?  

c Íslensku 

c Dönsku 

c Ensku 

c Pólsku 

c Filippseyskt mál 

c Taílensku 

c Víetnömsku 

c Annað tungumál, hvaða? Fylltu út hér ________________________________________________ 

 

 

Heilsa og matarvenjur 

9. Hversu oft í viku borðar þú eða drekkur…? 
Merktu í einn reit í hverri línu 

 Aldrei 

Sjaldnar en 
einu sinni 

í viku 

Einu 
sinni 
í viku 

2-4 daga 
í viku 

5-6 daga 
í viku 

Einu 
sinni 
á dag Oft á dag 

a) Ávexti c c c c c c c 

b) Grænmeti c c c c c c c 

c) Sælgæti/nammi c c c c c c c 

d) Gróft brauð c c c c c c c 

e) Gos með sykri (t.d. kók) c c c c c c c 

f)  Sykurlaust gos (t.d. Diet kók) c c c c c c c 

g) Orkudrykki (t.d. Magic, Burn) c c c c c c c 

h) Vatn c c c c c c c 

i) Mjólk c c c c c c c 

j) Ost c c c c c c c 

k) Kex eða kökur c c c c c c c 

l) Flögur eða snakk c c c c c c c 

m) Franskar c c c c c c c 

n) Fisk c c c c c c c 

o)  Lýsi, lýsisbelgi eða D-vítamín c c c c c c c 

10. Hversu oft borðar þú kvöldmat með mömmu þinni eða pabba?  
Merktu í einn reit í hverri línu 

 

Aldrei 

Sjaldnar en 
einu sinni í 

viku  1-2 í viku 3-4 í viku 5-6 í viku 
Á hverjum 

degi 

 c c c c c c 
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11. Hversu oft borðar þú venjulega morgunmat (meira en t.d. mjólkurglas eða glas af ávaxtasafa)?  
Merktu í einn reit fyrir virka daga og einn reit fyrir helgar 

a) Á virkum dögum: b) Um helgar: 

c Ég borða aldrei morgunmat virka daga 

c Einn virkan dag í viku 

c Tvo virka daga í viku 

c Þrjá virka daga í viku 

c Fjóra virka daga í viku 

c Fimm virka daga í viku 

c Ég borða aldrei morgunmat um helgar 

c Ég borða venjulega morgunmat annan dag 

helgarinnar (laugardag EÐA sunnudag) 

c Ég borða venjulega morgunmat báða daga 

helgarinnar (laugardag OG sunnudag) 

 

12. Hversu oft borðar þú morgunmat með mömmu þinni eða pabba?  
Merktu í einn reit í hverri línu 

 

Aldrei 

Sjaldnar en 
einu sinni í 

viku  1-2 í viku 3-4 í viku 5-6 í viku 
Á hverjum 

degi 

 c c c c c c 

13. Finnst þér þú vera …? 

c Alltof grönn/grannur 

c Aðeins of grönn/grannur 

c Um það bil mátuleg(ur) 

c Aðeins of feit(ur) 

c Alltof feit(ur) 

14. Hvað burstar þú oft í þér tennurnar? 

c Oftar en einu sinni á dag 

c Einu sinni á dag 

c Að minnsta kosti einu sinni í viku 

c Sjaldnar en einu sinni í viku 

c Aldrei 
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Skólinn 

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

c Mjög vel 

c Vel 

c Í meðallagi 

c Undir meðallagi 

16. Hvernig líkar þér í skólanum? 

c Mér líkar mjög vel í skólanum 

c Mér líkar þokkalega í skólanum 

c Mér líkar ekki vel í skólanum 

c 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 

c c c c c c 

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 c c c c c 

b) Flestir bekkjarfélagana eru vingjarnlegir c c c c c 

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

19. Hefurðu fengið fræðslu í skólanum um... 
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 Já Nei Veit ekki 

a) Gildi (mikilvægi) íþrótta og 

líkamsræktar 
c c c 

b) Hollt mataræði 
c c c 

c) Varnir gegn reykingum 
c c c 

d) Varnir gegn áfengi 
c c c 

e) Kynfræðslu 
c c c 

20. Hér koma nokkrar fullyrðingar um kennarana þína. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu sammála 
eða ósammála þú ert þeim. Merktu við einn reit í hverri línu. 

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

a)  Kennararnir taka mér eins og ég er c c c c c 

b)  Mér finnst kennurunum vera annt um 

mig sem einstakling 
c c c c c 

c)  Ég treysti kennurunum mínum mjög vel c c c c c 

d)  Kennararnir eru hvetjandi þegar ég er 

að vinna verkefni í skólanum 
c c c c c 

e)  Ef mig vantar meiri hjálp get ég fengið 

hana 
c c c c c 

f)  Kennararnir skýra út fyrir mér hvernig 

ég get gert betur í verkefnum 
c c c c c 

g)  Kennararnir sýna mér hvernig ég get 

leyst verkefni 
c c c c c 

h)  Mér finnst að kennararnir mínir gefi 

mér valfrelsi í náminu 
c c c c c 

i)  Kennararnir reyna að skilja mitt 

sjónarmið áður en þeir stinga upp á 

nýjum leiðum til að leysa hlutina 
c c c c c 

j)  Kennararnir skýra út hvað ég á að gera 

og hvernig ég á að gera það 
c c c c c 

k)  Kennararnir hlusta á hvernig ég vil 

gera hlutina 
c c c c c 

l)  Mér finnst námið og kennslan sniðið að 

mínum þörfum 
c c c c c 

m)  Ég þarf meiri stuðning til náms en ég 

fæ núna (til þess að ná árangri) 
c c c c c 

21. Hversu miklu álagi verður þú fyrir vegna skólanámsins? 

c Engu 

c Litlu 
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c Nokkru 

c Miklu 

22. Hvernig líður þér í frímínútum? Merktu í einn reit. 

Mjög vel Frekar vel Hvorki vel né illa Frekar illa Mjög illa 

c c c c c 

 

23. Hvernig líkar þér að vinna með stelpunum í bekknum þínum? Merktu í einn reit. 

Mjög vel Frekar vel Hvorki vel né illa Frekar illa Mjög illa 

c c c c c 

24. Hvernig líkar þér að vinna með strákunum í bekknum þínum? Merktu í einn reit. 

Mjög vel Frekar vel Hvorki vel né illa Frekar illa Mjög illa 

c c c c c 

 

 

Heilsa 

 

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 

c 10 Besta hugsanlega lífið 

c 9  

c 8  

c 7  

 c 6  

 c 5  

 c 4  
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 c 3  

 c 2  

 c 1  

 c 0 Versta hugsanlega lífið 

 

 

 

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

c Framúrskarandi 

c Góð 

c Sæmileg  

c Léleg 

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

Um það bil                                                     kíló  

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

Um það bil                                                     sentímetrar 

29. 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 c c c c c 

b) Magaverk c c c c c 

c) Bakverk c c c c c 
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d) Verið dapur/döpur  c c c c c 

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

f) Verið taugaóstyrk(ur) c c c c c 

g) Átt erfitt með að sofna c c c c c 

h) Fengið svima c c c c c 

i)  Verk í hálsi eða herðum c c c c c 

j)  Verk í útlimum c c c c c 

      

30. Hve oft hefur þú tekið lyf vegna verkja á síðustu 6 mánuðum? 

Hér um bil 
daglega 

Oftar en einu 
sinni í viku 

Um það bil 
vikulega 

Um það bil  

mánaðarlega 

Sjaldan  

eða aldrei 

c c c c c 

31. Tókstu lyf vegna eftirfarandi verkja? Merktu í einn reit í hverri línu  

 

Já, í 
síðastliðinni 

viku 
Já, í síðastliðnum 

mánuði 

Já, fyrir 
meira en 
mánuði Nei, aldrei 

a) Höfuðverks 
c c c c 

b) Magaverks 
c c c c 

c) Bakverks 
c c c c 

d) Verks í hálsi eða herðum 
c c c c 

32. Hvaða verkjalyf tekur þú þegar þú hefur verki? Merktu í einn reit í hverri línu 

 Venjulega Stundum Sjaldan Aldrei 

a) Panodil/Paratabs (Parasetamól) c c c c 

b) Ibufen (Ibuprofen) c c c c 

c) Magnyl (Aspirin) c c c c 

d) Parkódín c c c c 

e) Voltaren/Vóstar (Diklofenak) c c c c 

f) Voltaren smyrsl c c c c 

g) Annað. Hvað? ___________________ 

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

c Nei, þyngd mín er í lagi 

c Nei, en ég þyrfti að léttast 

c Nei, vegna þess að ég þyrfti að þyngjast 

c Já, ég er að reyna að léttast 
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34. Hversu ánægð/ur eða óánægð/ur ertu með líkamsvöxt þinn? 

c Mjög ánægð/ur 

c Frekar ánægð/ur 

c Hvorki ánægð/ur eða óánægð/ur 

c Frekar óánægð/ur 

c Mjög óánægð/ur 

Þessi spurning er aðeins fyrir stúlkur: 

35. Ertu byrjuð að hafa blæðingar ? 

c Nei, ég er ekki byrjuð að hafa blæðingar     

c Já, ég byrjaði þegar ég var um það bil 

 

    ára og    mánaða 

 

 

Líkamleg hreyfing: 

Líkamleg hreyfing er hvers konar hreyfing sem eykur hjartslátt þinn og gerir þig stundum móða(n). Líkamleg hreyfing getur meðal 

annars átt sér stað í íþróttum, í skólanum, í leik með vinum eða á leiðinni í og úr skóla. Dæmi um líkamlega hreyfingu eru hlaup, 

röskleg ganga, línuskautar, hjólreiðar, dans, hjólabretti, sund, fótbolti, körfubolti, handbolti, skíði og snjóbretti. 

36. Af síðastliðnum 7 dögum, hversu marga daga hefur þú stundað líkamlega hreyfingu samanlagt í 
60 mínútur eða meira á dag? Merktu aðeins í einn reit 

 Engan dag 1 dag 2 daga 3 daga 4 daga 5 daga 6 daga 7 daga 

  c c c c c c c c 

37. Utan venjulegs skólatíma: Hve oft stundar þú líkamlega hreyfingu (íþróttir, æfingar, sund, eða 
aðra leiki) í frítíma þínum ? 

c Á hverjum degi 

c 4-6 sinnum í viku 

c Þrisvar sinnum í viku 

c Tvisvar sinnum í viku 

c Einu sinni í viku 

c Sjaldnar en einu sinni í viku 

c Aldrei 
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38. Utan venjulegs skólatíma: Hversu oft stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma þínum svo þú 
mæðist verulega eða svitnir? 

c Á hverjum degi 

c 4-6 sinnum í viku 

c 2-3 sinnum í viku 

c Einu sinni í viku 

c Einu sinni í mánuði 

c Sjaldnar en einu sinni í mánuði 

c Aldrei 

39. Utan venjulegs skólatíma: Hversu marga tíma á viku stundar þú líkamlega hreyfingu í frítíma 
þínum svo þú mæðist verulega eða svitnir? 

c Engan 

c Um það bil hálftíma 

c Um það bil 1 klukkustund 

c Um það bil 2-3 klukkustundir 

c Um það bil 4-6 klukkustundir 

c 7 klukkutíma eða meira 

40. Ert þú í íþróttafélagi? 

c Nei, ég hef aldrei verið í íþróttafélagi 

c Nei, en ég var áður í íþróttafélagi 

c Já, ég æfi með íþróttafélagi 

c Já, en ég tek ekki þátt í æfingum 

41. Hve oft æfir þú eða keppir með íþróttafélagi? Merktu í einn reit. 

Nær  

daglega 

4-5 sinnum 

 í viku 

Þrisvar  

í viku 

Tvisvar  

í viku 

Einu sinni  

í viku 

Sjaldnar en 
einu sinni í 

viku 

Ég æfi ekki með  

íþróttafélagi 

c c c c c c c 

42. Hve oft ert þú í íþróttatímum (leikfimi) í skólanum? Merktu í einn reit. 

4 sinnum 

 eða oftar í  

viku 

Þrisvar  

í viku 

Tvisvar  

í viku 

Einu sinni  

í viku 

Einu sinni  

í viku 

Sjaldnar en 
einu sinni í 

viku 

Ég er ekki í  

íþróttatímum  

í skólanum 

c c c c c c c 
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43. Hve oft ert þú í skólasundi? Merktu í einn reit. 
4 sinnum 

 eða oftar í  

viku 

Þrisvar  

í viku 

Tvisvar  

í viku 

Einu sinni  

í viku 

Einu sinni  

í viku 

Sjaldnar en 
einu sinni í 

viku Aldrei 

c c c c c c c 

44. Þegar þú stundar æfingar eða íþróttir sem ekki eru á vegum skólans eða íþróttafélags, ertu þá 
venjulega ein(n) eða með öðrum? 

c Stunda ekki íþróttir eða æfingar 

c Er venjulega ein(n) í íþróttum/æfingum 

c Er venjulega með öðrum í íþróttum/æfingum 

 

45. Stundar einhver þessara einstaklinga íþróttir eða líkamsrækt í tómstundum, að svo miklu leyti 
sem þú veist? Merktu í einn reit í hverri línu 

 Í hverri viku 

Sjaldnar en  

vikulega 
Stundar ekki 

íþróttir Á enga(n) 

a) Faðir 
c c c c 

b) Móðir 
c c c c 

c) Eldri bróðir 
c c c c 

d) Eldri systir 
c c c c 

e) Besti vinur/vinkona 
c c c c 

 

46. Hve mikilvægt finnst þér.... 

 
Mjög 

mikilvægt 
Frekar 

mikilvægt 
Ekki 

mikilvægt 

a) Að vera góð(ur) í íþróttum c c c 

b) Að vinna (sigra) í keppni c c c 

c) Að bæta heilsuna c c c 

d) Að vera í góðri þjálfun (góðu formi) c c c 

e) Að líta vel út c c c 

f) Að eiga samskipti við vini c c c 

47. Hvað finnst þér um íþróttatímana í skólanum? 

c Mér líkar mjög vel við þá 

c Mér líkar vel við þá 

c Mér líkar hvorki vel eða illa við þá 
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c Mér líkar illa við þá 

c Mér líkar mjög illa við þá 

c Ég tek ekki þátt í íþróttatímum í skólanum 

 

48. Í hve góðu formi (góðri þjálfun) telur þú þig vera? Merktu í einn reit. 

Mjög góðu Góðu Sæmilegu Lélegu 

c c c c 

 

49. Í hve góðu formi (góðri þjálfun) telur þú þig vera miðað við jafnaldra þína? Merktu í einn reit. 
Miklu betra 

 formi 

Nokkuð 

betra formi 

Svipuðu 

 formi 

Nokkuð 

verra formi 

Miklu verra 

 formi 

c c c c c 

 

 

Kyn og kynferði 

50. Hefur þú einhvern tímann verið skotin(n) í einhverjum? 

c Nei 

c Já, í strák 

c Já, í stelpu 

 

51. Hefur þú einhvern tímann haft samfarir (stundum kallað að sofa hjá)? 

c Nei. Næsta spurning sem þú svarar er á síðu 15 

c Já, með strák 

c Já, með stelpu 

52. Þegar þú hafðir samfarir síðast, notaðir þú eða aðilinn sem þú varst með smokk? 

c Já 

c Nei 

c Ég er ekki viss 

53. Þegar þú hafðir samfarir síðast, notaðir þú eða aðilinn sem þú varst með getnaðarvarnarpillu? 
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c Já 

c Nei 

c Ég er ekki viss 

54. Þegar þú hafðir samfarir síðast, notaðir þú aðilinn sem þú varst með rofnar samfarir sem 
getnaðarvörn? 

c Já 

c Nei 

c Ég er ekki viss 

55. Þegar þú hafðir samfarir síðast, notaðir þú eða aðilinn sem þú varst með aðrar ráðstafanir til 
getnaðarvarna? 

c Já 

c Nei 

c Ég er ekki viss 

56. Á hvaða aldri varstu þegar þú hafðir samfarir í fyrsta skipti? 

c Ég hef aldrei haft samfarir 

c 11 ára eða yngri 

c 12 ára 

c 13 ára 

c 14 ára 

c 15 ára  

c 16 ára eða eldri 

 

57. Hefur einhver snert þig eða káfað á þér með kynferðislegum hætti gegn þínum vilja? 

Ég neita að svara Aldrei Einu sinni Nokkrum sinnum Oft 

c c c c c 

58. Hefur einhver annar látið þig snerta sig með kynferðislegum hætti gegn þínum vilja? 

Ég neita að svara Aldrei Einu sinni Nokkrum sinnum Oft 

c c c c c 

59. Hefur einhver reynt að hafa við þig samfarir eða munnmök gegn þínum vilja? 
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Ég neita að svara Aldrei Einu sinni Nokkrum sinnum Oft 

c c c c c 

60. Hefur einhverjum tekist að hafa við þig samfarir eða munnmök gegn þínum vilja? 

Ég neita að svara Aldrei Einu sinni Nokkrum sinnum Oft 

c c c c c 

 

 

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. 

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

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

c Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar 

c 2 eða 3 sinnum í mánuði 

c Um það bil einu sinni í viku 

c Nokkrum sinnum í viku 

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

c Ég hef ekki lagt annan nemanda í einelti undanfarna mánuði 

c Það hefur aðeins komið fyrir einu sinni eða tvisvar 

c 2 eða 3 sinnum í mánuði 

c Um það bil einu sinni í viku 

c Nokkrum sinnum í viku 

63. Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einelti síðustu tvo mánuði á þann hátt sem lýst er hér að 
neðan? Merktu í einn reit í hverri línu 

 Aldrei 
1 eða 2 
sinnum 

2-3 
sinnum í 
mánuði 

Um það bil 
einu sinni í 

viku 

Nokkrum 
sinnum í 

viku 

a) Ég var uppnefnd(ur) c c c c c 

b) Ég var skilin(n) útundan c c c c c 

c) Ég var lamin(n) eða mér var hrint c c c c c 

d) Það var logið upp á mig c c c c c 
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e) Mér var strítt á því að ég væri ekki 

íslensk(ur) 
c c c c c 

f) Mér var strítt vegna trúarbragða minna c c c c c 

g) Ég var áreitt(ur) kynferðislega c c c c c 

h) Einhver sendi mér skilaboð, póstaði á 

vefsíður, sendi mér tölvupóst eða 

textaskilaboð eða bjó til vefsíðu þar 

sem gert var grín af mér 

c c c c c 

i) Einhver tók af mér niðrandi eða 

ósæmilegar myndir án leyfis og setti 

þær á netið 

c c c c c 

j) Mér var strítt vegna þess að ég hef 

fötlun eða sjúkdóm 
c c c c c 

k) Mér var strítt vegna líkamsvaxtar míns c c c c c 

      

64. Hér koma nokkrar fullyrðingar í sambandi við einelti. Vinsamlegast gefðu til kynna hversu 
sammála eða  ósammála þú ert þeim. Merktu við einn reit í hverri línu. 

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

a) Umsjónakennarinn minn bregst alltaf 

við þegar það kemur upp einelti í 

bekknum 

c c c c c 

b) Ef nemendur sem verða vitni af einelti 

skipta sér af þá hættir eineltið 
c c c c c 

c) Þeir nemendur sem leggja í einelti eru 

vinsælir 
c c c c c 

d) Ég þekki eineltisáætlun skólans míns 

og veit hvernig hún virkar 
c c c c c 

e)  Einelti er þolendunum sjálfum um að 

kenna 
c c c c c 

f)   Skólinn ætti að hafa samband við 

foreldra allra í bekknum þegar einelti 

kemur upp 

c c c c c 
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Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 

Hvorki 
sammála 

né 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

g)  Þegar ég verð vitni af neikvæðri stríðni 

og einelti þá bregst ég alltaf við og 

reyni að hjálpa 

c c c c c 

h) Ég vil ekki hafa neitt einelti í bekknum 

mínum 
c c c c c 

i) Ég þori stundum ekki í skólann af ótta 

við neikvæða stríðni og einelti 
c c c c c 

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. 

65. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú orðið fyrir meiðslum og þurft að leita til læknis eða 
hjúkrunarfræðings vegna þeirra? 

c Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

c 1 sinni 

c 2 sinnum 

c 3 sinnum 

c 4 sinnum eða oftar 

Ef þú hefur slasast oftar en einu sinni, rifjaðu þá upp alvarlegustu meiðslin (sem tóku lengstan tíma að batna) síðustu tólf mánuði. 

66. Þurftir þú meðhöndlun á sjúkrahúsi vegna þessara alvarlegustu áverka, s.s.gifs, sauma, 
skurðaðgerð eða dvelja yfir nótt á sjúkrahúsi? 

c Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

c Já 

c Nei 

67. Hvar varstu þegar þetta alvarlegasta slys átti sér stað? 

c Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

c Á heimili eða úti í garði (heima hjá þér eða einhverjum öðrum) 

c Í skólanum eða á skólalóðinni á skólatíma 

c Í skólanum eða á skólalóðinni utan skólatíma 

c Í íþróttahúsi eða á íþróttavelli (ekki við skólann) 

c Á götu eða bílastæði 

c Annars staðar 
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68. Hvað varstu að gera þegar þetta alvarlegasta slys átti sér stað? 

c Ég hef ekki orðið fyrir meiðslum síðustu 12 mánuði 

c Á reiðhjóli 

c Að keppa eða æfa íþróttir 

c Ganga eða hlaupa en ekki vegna íþróttaiðkunar 

c Í íþróttahúsi eða á íþróttavelli (ekki við skólann) 

c Í slagsmálum 

c Í launaðri eða ólaunaðri vinnu 

c Að gera annað 

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

c Ég hef ekki lent í slagsmálum síðustu 12 mánuði 

c 1 sinni 

c 2 sinnum 

c 3 sinnum 

c 4 sinnum eða oftar 

Vímuefni 

70. Hversu marga daga (ef nokkra) hefur þú notað tóbak í vörina? (merktu í einn reit í hvorum lið) 

 Aldrei 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 
30 eða 
oftar 

a) Um ævina c c c c c c c 

b) Á síðustu 30 dögum c c c c c c c 

71. Hversu marga daga (ef nokkra) hefur þú reykt sígarettur? (merktu í einn reit í hvorum lið) 

 Aldrei 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 
30 eða 
oftar 

a) Um ævina c c c c c c c 

b) Á síðustu 30 dögum c c c c c c c 

72. Hversu oft reykir þú tóbak? 

c Daglega 

c Í hverri viku, en ekki daglega 

c Sjaldnar en einu sinni í viku 

c Ég reyki aldrei 



TENGSL FJÖLSKYLDUAÐSTÆÐNA OG EINELTIS GRUNNSKÓLABARNA 
 

 

56 

73. Á hvaða aldri varstu þegar þú reyktir sígarettu í fyrsta skipti (meira en að púa)? Ef þú hefur aldrei 
reykt, skaltu velja „Aldrei“ svarmöguleikann.  

c Aldrei 

c 11 ára eða yngri 

c 12 ára 

c 13 ára 

c 14 ára 

c 15 ára  

c 16 ára eða eldri 

74. Hversu marga daga (ef nokkra) hefur þú drukkið áfengi? (merktu í einn reit í hvorum lið) 

 Aldrei 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 
30 eða 
oftar 

a) Um ævina c c c c c c c 

b) Á síðustu 30 dögum c c c c c c c 

75. Hversu marga áfenga drykki færðu þú þér yfirleitt í þau skipti sem þú notar áfengi? Hér að neðan 

eru dæmi um hvað telst einn drykkur: 

  

Bjór    Léttvín Sérrý, 
Líkjör 

Sterkt áfengi 

c Ég drekk aldrei áfengi 

c Minna en einn drykk 

c 1 drykk 

c 2 drykki 

c 3 drykki 

c 4 drykki 

c 5 eða fleiri drykki 
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76. Hefur þú einhvern tíma drukkið svo mikið áfengi að þú hefur orðið blindfull(ur)? Merktu í einn reit í 

hvorum lið 

 Nei, aldrei 
Já, einu 

sinni 
Já, 2-3 
sinnum 

Já, 4-10 
sinnum 

Já, oftar en 
10 sinnum 

a) Um ævina c c c c c 

b) Á síðustu 30 dögum c c c c c 

77. Hversu gamall/gömul varst þú þegar þú gerðir eftirfarandi? Merktu í einn reit í hvorum lið 

 Aldrei 
11 ára 

eða yngri 12 ára 13 ára 14 ára 15 ára 
16 ára 

eða eldri 

a) Drakkst áfengi (meira 

en bara að smakka) 
c c c c c c c 

b) Varðst full(ur) c c c c c c c 

78. Hefur þú notað kannabisefni (hass eða marijúana)? Merktu í einn reit í hvorum lið 

 Aldrei 1-2 3-5 6-9 10-19 20-29 
30 eða 
oftar 

a) Um ævina c c c c c c c 

b) Á síðustu 30 dögum c c c c c c c 

79. Á hvaða aldri varstu þegar þú notaðir kannabisefni (hass eða marijúana) í fyrsta sinn? 

c Aldrei notað 

c 11 ára eða yngri 

c 12 ára 

c 13 ára 

c 14 ára 

c 15 ára  

c 16 ára eða eldri 

80. Hversu oft drekkur þú áfengi, svo sem bjór, léttvín eða sterkt áfengi? 
Teldu með þau skipti sem þú drekkur bara lítið. Merktu í einn reit í hverri línu. 

 Daglega Vikulega Mánaðarlega Sjaldan Aldrei 

a) Bjór c c c c c 

b) Léttvín c c c c c 

c) Sterkt áfengi (t.d. vodka eða landa) c c c c c 

d) Áfengan gosdrykk (t.d. Smirnoff Ice, 

Breezer) 
c c c c c 

e) Einhvern annan áfengan drykk c c c c c 
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Fjölskyldan 

Fjölskyldur eru ólíkar (til dæmis búa börn stundum hjá öðru foreldri sínu eða þau eiga sér tvö heimili eða þau búa á tveimur stöðum) 

og okkur langar til að vita um þína. Vinsamlega svaraðu fyrst spurningunni um heimilið þar sem þú býrð alltaf eða mest og merktu við 

fólkið sem þar býr. 

81. Hverjir búa á heimilinu þar sem þú býrð alltaf eða mest? 

a) Fullorðnir: b) Börn: 

c Móðir 

c Faðir 

c Stjúpmóðir (eða sambýliskona foreldris) 

c Stjúpfaðir (eða sambýlismaður foreldris) 

c Amma 

c Afi 

c Ég bý á fósturheimili 

c Einhver annar, hver? 

 

Segðu hér hversu mörg systkini búa á 

heimilinu (að meðtöldum hálf-, stjúp- og 

fóstursystkinum). Skrifaðu tölu þeirra og ef 

engin eru skrifaðu þá 0 (núll). Ekki telja 

sjálfa(n) þig með. 

 Hversu margir bræður? 

 

 Hversu margar systur? 

 

30. 82. Er faðir þinn með vinnu? 31. 83. Er móðir þín með vinnu? 

c Já 

c Nei 

c Ég veit það ekki 

c Ég á ekki/hef ekki samband við föður 

Ef JÁ, hvar vinnur hann 

(t.d. sjúkrahúsi, banka, veitingastað) 

 

Hvert er starf hans á vinnustaðnum 

(t.d. kennari, strætóbílstjóri) 

 

Ef NEI, hvers vegna hefur hann ekki vinnu? 

(Merktu í þann reit sem lýsir því best)  

c Hann er í námi, er á eftirlaunum eða er öryrki 

c Hann er að leita að vinnu 

c Hann sér um heimilið 

c Ég veit það ekki 

c Já 

c Nei 

c Ég veit það ekki 

c Ég á ekki/hef ekki samband við móður 

Ef JÁ, hvar vinnur hún 

(t.d. sjúkrahúsi, banka, veitingastað) 

 

Hvert er starf hennar á vinnustaðnum 

(t.d. kennari, strætóbílstjóri) 

 

Ef NEI, hvers vegna hefur hún ekki vinnu? 

(Merktu í þann reit sem lýsir því best)  

c Hún er í námi, er á eftirlaunum eða er öryrki  

c Hún er að leita að vinnu 

c Hún sér um heimilið 

c Ég veit það ekki  
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84. Hversu gott telur þú fjölskyldu þína hafa það fjárhagslega? 

c Mjög gott 

c Gott  

c Miðlungs 

c Slæmt 

c Mjög slæmt 

85. Í minni fjölskyldu 

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála 

Hvorki 
sammála né 
ósammála 

Frekar 
ósammála 

Mjög 
ósammála 

tölum við um mikilvæg mál c c c c c 

hlustar einhver á það sem ég hef að segja c c c c c 

spyrjum við ef við skiljum ekki hvort annað c c c c c 

tölum við saman um misskilning þar til 

hann er leystur 
c c c c c 

86. Hversu auðvelt áttu með að tala við eftirfarandi einstaklinga um það sem veldur þér áhyggjum? 
Merktu í einn reit í hverri línu 

 
Mjög 

auðvelt Auðvelt Erfitt 
Mjög 
erfitt 

Á ekki eða hitti 
ekki viðkomandi 

a) Föður c c c c c 

b) Stjúpföður (eða sambýlismann foreldris) c c c c c 

c) Móður c c c c c 

d) Stjúpmóður (eða sambýliskonu foreldris) c c c c c 

87. Við höfum áhuga á að fá að vita hvað þér finnst um eftirfarandi fullyrðingar. 
Lestu hverja þeirra nákvæmlega. Merktu við hvað þér finnst um hverja fullyrðingu. 

 
Mjög 

ósammála      
Mjög 

sammála 

Fjölskylda mín reynir 

virkilega að hjálpa mér 
c c c c c c c 

Ég fæ þann 

tilfinningalega stuðning 

og hjálp sem ég þarf frá 

fjölskyldu minni 

c c c c c c c 

Ég get talað um mín 

vandamál við fjölskyldu 

mína 
c c c c c c c 

Fjölskylda mín er tilbúin 

til að hjálpa mér við að 

taka ákvarðanir 
c c c c c c c 
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Vinir og vinkonur 

88. Við höfum áhuga á að fá að vita hvað þér finnst um eftirfarandi fullyrðingar. 
Lestu hverja þeirra nákvæmlega. Merktu við hvað þér finnst um hverja fullyrðingu. 

 
Mjög 

ósammála      
Mjög 

sammála 

Vinir mínir reyna virkilega 

að hjálpa mér 
c c c c c c c 

Ég get treyst á vini mína 

þegar eitthvað fer 

úrskeiðis 
c c c c c c c 

Ég á vini sem deila með 

mér gleði og sorg 
c c c c c c c 

Ég get talað við vini mína 

um mín vandamál 
c c c c c c c 

Félagslegt umhverfi 

89. Á fjölskylda þín bíl (t.d. fólksbíl eða jeppa)? 

c Nei 

c Já, einn 

c Já, tvo eða fleiri 

90. Hefur þú eigið svefnherbergi? 

c Nei 

c Já 

91. Hversu margar tölvur á fjölskylda þín samtals (að meðtöldum spjaldtölvum og laptop tölvum, en 
fyrir utan snjallsíma og leikjatölvur? 

c Enga 

c Eina 

c Tvær 

c Fleiri en tvær 

92. Hversu mörg baðherbergi (herbergi með baði/sturtu eða bæði) eru á heimili þínu? 

c Ekkert 

c Eitt 

c Tvö 

c Fleiri en tvö 
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93. Er uppþvottavél á heimilinu? 

c Nei 

c Já 

94. Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú farið í frí til útlanda með fjölskyldu þinni? 

c Aldrei 

c Einu sinni 

c Tvisvar 

c Oftar en tvisvar 

95. Hversu sammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? 
Merktu í einn reit í hverri línu 

 
Mjög 

sammála 
Frekar 

sammála Veit ekki 
Frekar 

ósammála 
Mjög 

ósammála 

a) Flestar reglur má brjóta  

 ef manni finnst þær ekki eiga við 
c c c c c 

b) Ég fylgi þeim reglum sem mér 

sjálfum/sjálfri sýnist 
c c c c c 

c)  Í rauninni eru mjög fáar reglur  

 algildar í lífinu 
c c c c c 

d) Það er erfitt að treysta nokkrum  

 hlut því allt er svo breytilegt 
c c c c c 

e) Í rauninni veit enginn til hvers er  

 ætlast af honum/henni í lífinu 
c c c c c 

f) Maður getur aldrei verið viss  

 um neitt í lífinu 
c c c c c 

96. Hversu oft talar þú við vini þína í síma eða í gegnum netforrit eins og Skype eða Face Time? 

c  Næstum aldrei 

c  Sjaldnar en einu sinni í viku 

c  Vikulega 

c  Daglega. Hversu oft á dag? ___________ sinnum 

97. Hversu oft hefur þú samband við vini þína með því að senda þeim textaskilaboð/SMS? 

c  Næstum aldrei 

c  Sjaldnar en einu sinni í viku 

c  Vikulega 

c  Daglega. Hversu oft á dag? ___________ sinnum 
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98. Hversu oft hefur þú samband við vini þína með því að senda þeim tölvupóst? 

c  Næstum aldrei 

c  Sjaldnar en einu sinni í viku 

c  Vikulega 

c  Daglega. Hversu oft á dag? ___________ sinnum 

99. Hversu oft hefur þú samband við vini þína með því vera virkur á spjallþráðum (t.d. á Facebook-
spjalli eða BBM)? 

c  Næstum aldrei 

c  Sjaldnar en einu sinni í viku 

c  Vikulega 

c  Daglega. Hversu oft á dag? ___________ sinnum 

100. Hversu oft hefur þú samband við vini þína í gegnum samfélagsmiðla, eins og Facebook (pósta 
á vegginn, ekki spjalla), Myspace, Twitter, Öpp (eins og Instagram), leiki (eins og Xbox), Youtube 
o.s.f.v.? 

c  Næstum aldrei 

c  Sjaldnar en einu sinni í viku 

c  Vikulega 

c  Daglega. Hversu oft á dag? ___________ sinnum 

101. Hversu oft hittir þú vini þína utan skólatíma fyrir klukkan átta á kvöldin? 

c  Næstum aldrei 

c  Sjaldnar en einu sinni í viku 

c  Vikulega 

c  Daglega. Hversu oft á dag? ___________ sinnum 

102. Hversu oft hittir þú vini þína utan skólatíma eftir klukkan átta á kvöldin? 

c  Næstum aldrei 

c  Sjaldnar en einu sinni í viku 

c  Vikulega 

c  Daglega. Hversu oft á dag? ___________ sinnum 
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103. Hversu marga klukkutíma á dag af frítíma þínum horfir þú yfirleitt á sjónvarp, DVD eða 
myndbönd (t.d. Youtube)? Merktu í einn reit fyrir virka daga og einn reit fyrir helgar 

a) Á virkum dögum: b) Um helgar: 

c Ekkert 

c Um hálftíma á dag 

c Um 1 tíma á dag 

c Um 2 tíma á dag 

c Um 3 tíma á dag 

c Um 4 tíma á dag 

c Um 5 tíma á dag 

c Um 6 tíma á dag 

c Um 7 tíma á dag eða meira 

c Ekkert 

c Um hálftíma á dag 

c Um 1 tíma á dag 

c Um 2 tíma á dag 

c Um 3 tíma á dag 

c Um 4 tíma á dag 

c Um 5 tíma á dag 

c Um 6 tíma á dag 

c Um 7 tíma á dag eða meira 

104. Hversu marga tíma á dag af frítíma þínum spilar þú leiki í tölvu, leikjatölvu, snjallsíma, 
spjaldtölvu eða öðrum tækjum (ekki taka með leiki þar sem þú þarft að hreyfa þig þegar þú 
spilar)?  Merktu í einn reit fyrir virka daga og einn reit fyrir helgar 

a) Á virkum dögum: b) Um helgar: 

c Ekkert 

c Um hálftíma á dag 

c Um 1 tíma á dag 

c Um 2 tíma á dag 

c Um 3 tíma á dag 

c Um 4 tíma á dag 

c Um 5 tíma á dag 

c Um 6 tíma á dag 

c Um 7 tíma á dag eða meira 

c Ekkert 

c Um hálftíma á dag 

c Um 1 tíma á dag 

c Um 2 tíma á dag 

c Um 3 tíma á dag 

c Um 4 tíma á dag 

c Um 5 tíma á dag 

c Um 6 tíma á dag 

c Um 7 tíma á dag eða meira 

105. Hversu marga tíma á dag af frítíma þínum notar þú tæki eins og tölvur, spjaldtölvur eða 
snjallsíma til annars, eins og t.d. að læra heima, senda tölvupóst, tísta, Facebook, spjalla eða 
vafra á netinu? Merktu í einn reit fyrir virka daga og einn reit fyrir helgar 

a) Á virkum dögum: b) Um helgar: 

c Ekkert 

c Um hálftíma á dag 

c Um 1 tíma á dag 

c Um 2 tíma á dag 

c Um 3 tíma á dag 

c Um 4 tíma á dag 

c Um 5 tíma á dag 

c Ekkert 

c Um hálftíma á dag 

c Um 1 tíma á dag 

c Um 2 tíma á dag 

c Um 3 tíma á dag 

c Um 4 tíma á dag 

c Um 5 tíma á dag 
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c Um 6 tíma á dag 

c Um 7 tíma á dag eða meira 

c Um 6 tíma á dag 

c Um 7 tíma á dag eða meira 

Samfélagsmál 

106. Hvernig finnst þér eðlilegast að hjón skipti með sér verkum á heimilinu ef bæði vinna utan 
heimilis? 
Merktu í einn reit í hverri línu 

 
Alltaf 

eiginkonan 
Frekar 

eiginkonan Jafnt 
Frekar 

eiginmaðurinn 
Alltaf  

eiginmaðurinn 

a) Þvottur á fatnaði c c c c c 

b) Matargerð c c c c c 

c) Hreingerningar á íbúð c c c c c 

d) Matarinnkaup c c c c c 

e) Að vakna til ungbarna c c c c c 

f) Að fara á foreldrafund c c c c c 

g) Uppvask c c c c c 

h) Að sjá um fjármál c c c c c 

i) Smáviðgerðir á húsnæði c c c c c 

j) Umhirða bifreiðar c c c c c 

107. Hvaða fullyrðing lýsir best viðhorfi þínu til stöðu karla og kvenna í íslensku samfélagi 
almennt? 

c Staða karla er miklu betri en staða kvenna 

c Staða karla er aðeins betri en staða kvenna 

c Staða karla og kvenna í þjóðfélaginu er jöfn 

c Staða kvenna er aðeins betri en staða karla 

c Staða kvenna er miklu betri en staða karla 

108. Telur þú að karlar og konur með sambærilega menntun hafi sambærileg laun á vinnumarkaði? 

c Nei, karlar hafa miklu hærri laun 

c Nei, karlar hafa aðeins hærri laun 

c Já, konur og karlar hafa sambærileg laun 

c Nei, konur hafa aðeins hærri laun 

c Nei, konur hafa miklu hærri laun 

109. Telur þú að konur og karlar hafi almennt jafna möguleika á vinnumarkaði? 

c Nei, karlar hafa miklu meiri möguleika 

c Nei, karlar hafa aðeins meiri möguleika 
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c Já, konur og karlar hafa sambærilega möguleika 

c Nei, konur hafa aðeins meiri möguleika 

c Nei, konur hafa miklu meiri möguleika 

 

110. Telur karla eða konur hæfari til að annast uppeldi barna eða telur þú kynin jafnhæf? 

c Karlar eru miklu hæfari 

c Karlar eru aðeins hæfari 

c Kynin eru jafnhæf 

c Konur eru aðeins hæfari 

c Konur eru miklu hæfari 

111. Ertu sammála eða ósammála því að það sé réttlátt að sá maki sem hefur lægri laun beri meiri 
ábyrgð á heimilisstörfum? 

c Mjög sammála 

c Frekar sammála 

c Frekar ósammála 

c Mjög ósammála 

112. Ertu sammála eða ósammála því að það feður eigi að taka þátt í umönnun barna sinna til jafns 
við mæður barnanna? 

c Mjög sammála 

c Frekar sammála 

c Frekar ósammála 

c Mjög ósammála 
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