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Ágrip 

Rafrænt einelti er vel þekkt hugtak í samfélaginu og varð til er rafræn tækni ruddi sér til 

rúms. Það hefur verið rannsóknarefni margra fræðimanna síðustu árin, ásamt 

birtingarmyndum þess og boðleiðum.  

Markmið rannsóknarinnar var að skoða algengi rafræns eineltis á skólatíma meðal 

nemenda í 6., 8. og 10. bekk. Notuð var megindleg aðferð þar sem hún hentar vel þegar 

skoða þarf meðaltöl þess sem hægt er að telja, mæla og vega. Hún er einnig hentug þar 

sem verið er að lýsa ástandi ákveðins hóps. Stuðst var við spurningalista HBSC – Heilsa 

og lífskjör skólanema og stýrði markmið rannsóknarinnar því hvaða spurningar voru 

nýttar. 

 Niðurstöðurnar leiddu í ljós að um 4,6% nemenda, eða 47,4% þeirra sem telja sig 

verða fyrir rafrænu einelti, verða fyrir því á skólatíma eða bæði á skólatíma og utan 

hans. Einnig mátti sjá að 2,2% stúlkna eða 44,2% þeirra sem höfðu orðið fyrir rafrænu 

einelti töldu sig verða fyrir því á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans, 2,0% eða 

48,3% drengja og 0,4% eða 75,0% af kynferðinu annað. Algengara var að 13 – 15 ára 

nemendur væru bæði gerendur og þolendur og eru drengir líklegri en stúlkur til að 

sinna hlutverki geranda, þar sem 3,3% drengja og 1,5% stúlkna nýta rafræna miðla til að 

leggja nemanda í einelti á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans.  

Rannsóknin er sú fyrsta sinnar tegundar, svo vitað sé til, þar sem kannað er rafrænt 

einelti á skólatíma bæði hérlendis og erlendis. Hún gefur vísbendingar um hjá hvaða 

aldurshópum rafræna eineltið er algengast, hvort mikill munur sé á milli kynja sem 

þolendur annars vegar og gerendur hins vegar og hvar nemendur eru staðsettir er 

eineltið á sér stað. Úr niðurstöðum má einnig lesa hvort nemendur verði fyrir rafrænu 

einelti einungis á skólatíma, á skólatíma og utan hans eða einungis utan skólatíma.  

Niðurstöður gefa því mynd af því hvað þætti væri hægt að einblína á þegar kemur að 

því að vinna með og uppræta rafræna eineltið.  

 

 

Lykilorð: Einelti, rafrænt einelti, einelti á skólatíma, hefðbundið einelti, rafrænt einelti 

meðal drengja og stúlkna 
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Abstract 

Cyber bullying frequency among pupils in 6th, 8th and 10th grades during school 

hours.  

Cyber bullying is a well-known concept in our society and a result of cyber technology. 

It has been the research topic of many scholars for the last couple of years, along with 

its manifestations and channels of communication.  

The aim of this study was to examine the quantity of cyber bullying during school 

hours. A quantitative method was used because it is suitable when considering the 

averages of measures that can be measured and weighed. It is also convenient when 

describing a particular group. The base of the study was a HBSC questionnaire - Health 

Behaviours in School aged Children where the aim of the study controlled which 

questions were used. 

The results showed that 4,6% of pupils, or 47,4% of those who answered that they 

were being cyberbullied, said it happened during school hours or both during school 

hours and outside of school. It was also revealed that 2,2% or 44,2% of the girls said the 

bullying occured during school hours or both during school hours and outside of school, 

2,0% or 48,3% of the boys and 0,4% or 75% amongst others. It was more common for 

13 – 15 year’ olds to be both perpetrators and victims, and boys were more likely than 

girls to be perpetrators, since 3,3% boys and 1,5% girls use the web to bully pupils 

during school hours.  

This study is first of its kind, as far as known, where cyber bullying during school 

hours is examined both in Iceland and abroad. It gives an indication amongst which age 

groups cyberbullying most often occurs, if there is a big difference between the 

genders as victims or perpetrators and where the bullying most often takes place. The 

results also show if the cyber bullying only occurs during school hours, both during 

school hours and outside of school or only outside of school. That is why the results are 

a good indicator on which aspects we should focus on when dealing with and 

eliminating cyber bullying.  

 

 

Key words: Bullying, cyber bullying, cyber bullying during school hours, traditional 

bullying, cyber bullying amongst boys and girls  
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1 Inngangur  

Mismunun er hugtak sem ávallt hefur verið sýnilegt þegar mannkynssagan er skoðuð. 

Aðskilnaðarstefnan í Suður-Afríku, sem stjórnvöld ákváðu að tæki gildi árið 1948, er til 

að mynda gott dæmi um mismunun. Hún hafði áhrif um allan heim á einstaklinga sem 

voru af erlendum uppruna og fólst í því að fólki var skipt eftir litarhafti á þann hátt að 

fólk sem ekki var af sama litarhafti mátti ekki umgangast hvort annað (Auður H. 

Ingólfsdóttir og Þórdís Sigurðardóttir, 2000). Á Íslandi má finna mörg dæmi um 

mismunum og má þar nefna að konur fengu ekki sömu tækifæri til menntunar og karlar 

fyrr en árið 1911 og kosningarétt árið 1915 þar sem álitið var að þær þyrftu ekki að 

mennta sig né nýta sér réttindi til að kjósa (Egill Arnar Sigþórsson, 2012; 

Mannréttindastofa Íslands, e.d.). Þessi tvö dæmi eru bara lítið brot af þeirri mismunun 

sem einstaklingar hafa orðið fyrir í íslensku samfélagi, þar sem hún birtist í fjölda 

mörgum myndum. Ein af algengustu birtingarmyndum mismununar, sem hefur 

viðgengist í samfélagi okkar í áratugi, þekkjum við undir nafninu einelti. 

Einelti er form mismununar þar sem komið er öðruvísi fram við einstaklinga vegna 

ákveðinna einkenna eða forsendna sem öðrum mislíkar. Einstaklingur sem oft á erfitt 

með að verja sig er þá lagður í einelti af öðrum einstaklingi eða hópi/hópum og hann er 

þá til dæmis lítillækkaður (Olweus 2002). Einelti er félagslegt vandamál sem oft er 

viljandi falið fyrir fullorðnum. Birtingarmyndir þess eru margar og mismunandi leiðir eru 

nýttar til eineltisins sem gerir fólki erfiðara fyrir að koma auga á það. Aukin tækniþróun 

hefur til að mynda leitt til þess að ný birtingarmynd af einelti hefur orðið til í 

samfélaginu. Það einkennist af því að hefðbundið einelti, þar sem einstaklingar athafna 

sig í persónu, hefur fært sig yfir á rafræna miðla og gengur undir nafninu rafrænt 

einelti. Því eru birtingamyndir eineltis nú orðnar tvær; annars vegar hefðbundið einelti 

og hins vegar rafrænt einelti. Rafrænt einelti er það kallað þegar snjalltæki eru notuð til 

þess að viðhalda endurteknu áreiti í garð annars einstaklings (Patchin og Hinduja, 

2006).  

Rafrænt einelti hefur fengið mikla athygli sökum þess að einstaklingur getur 

athafnað sig nafnlaust á ýmsum miðlum á sama tíma og hann er ekki bundinn við einn 

stað líkt og var fyrir tíð rafrænu miðlanna (Hinduja og Patchin, 2014; Kiriakidis og 

Kavoura, 2010). Þessi þróun hefur leitt til þess að skólastofnanir, sem og samfélagið í 
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heild sinni, horfa nú fram á nýjar ógnir þar sem einelti líkt og hver önnur mismunun 

getur haft djúpstæð áhrif á einstaklinginn sem fyrir því verður. Þetta á sérstaklega við 

þar sem eineltið er falið í hinum rafræna heimi og erfitt er að koma auga á það. Það er 

því mikilvægt fyrir fjölskyldur, foreldra, þolendur, gerendur, skóla og samfélög að taka 

höndum saman gegn einelti, þar sem afleiðingar eineltis eru djúpstæðar og enda í 

verstu tilfellum með andláti þolenda (Hinduja og Patchin, 2011).  

Rannsókn þessi fjallar um rafrænt einelti meðal nemenda í 6., 8. og 10. bekk 

grunnskóla á skólatíma. Tilgangur rannsóknarinnar er að skoða algengi rafræns eineltis 

á skólatíma. Í rannsókninni er einnig leitast við að skoða hvort finna megi mun á milli 

kynjanna og algengi þess að verða fyrir rafrænu einelti á skólatíma og utan hans. Eitt af 

markmiðum rannsóknarinnar er að hægt verði að nýta niðurstöður hennar til að heimili 

og skóli geti með markvissum hætti tekið höndum saman til þess að uppræta rafrænt 

einelti úr samfélaginu, öllum til hagsbóta. 

1.1 Val á viðfangsefni 

Hugmyndin að rannsóknarefninu varð til vegna upplifunar höfundar af rafrænu einelti 

þegar hann starfaði sem leiðbeinandi á unglingastigi grunnskóla. Áhugi á málefnum 

unglinga var mikill og þá sérstaklega hvernig félagslegum samskiptum á milli þeirra var 

háttað og hvaða áhrif þau hefðu á framvindu og námsárangur unglinga á skólatíma. 

Þessar hugmyndir voru honum hugleiknar þar sem mikið af samskiptum unglinganna 

áttu sér stað í gegnum rafræna miðla. Þótti höfundi forvitnilegt að vita hvort að einhver 

hluti af þessum samskiptum væri þess eðlis að skólastofnanir og starfsfólk þeirra ætti 

að vera meðvitaðra um þau. Það myndi einnig hagnast höfundi að hafa þessa vitneskju 

sem starfandi leiðbeinandi og verðandi grunnskólakennari.  

Einelti hefur einnig verið höfundi hugleikið frá að hann var barn vegna 

persónulegrar reynslu af einelti þar sem hann lenti sjálfur í og varð vitni að allskonar 

einelti meðal skólafélaga sinna. Ásamt að hafa þá fortíðarreynslu var einnig ákveðið 

atvik sem hrinti rannsóknarhugmyndinni í gang og átti sér stað á skólatíma er höfundur 

starfaði sem leiðbeinandi. Þar varð nemandi fyrir rafrænni árás án þess að nokkur 

kennari yrði þess var í dágóðan tíma. Er upp komst var rætt við nemandann sem hafði 

forðað sér úr kennslustund þar sem skilaboð bárust í tugatali í símann hans. Eftirmálar 

urðu þeir að upp komst um allskonar hópa sem markvisst voru að taka fyrir nemendur 

bæði með og án þeirra vitneskju. Þetta varð til þess að starfsfólk skólans fór að velta 

fyrir sér og ræða hversu mikið væri um rafrænt einelti á skólatíma og hvort að til væru 
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upplýsingar og leiðbeiningar fyrir starfsfólk grunnskóla til að styðjast við til að koma í 

veg fyrir rafrænt einelti í skólanum.  

Þegar höfundur hafði leitað að upplýsingum á Internetinu um málefnið vakti það 

athygli að engar megindlegar rannsóknir fundust og því ekki víst að þær hafi verið 

gerðar sérstaklega um rafrænt einelti á skólatíma. Einungis ein eigindleg rannsókn 

fannst um málefnið og var hún ekki sérlega ítarleg. Loks fundust engar íslenskar 

rannsóknir sem sýndu nákvæmlega hversu algengt væri að rafrænt einelti ætti upptök 

sín á skólatíma.  

Upphaflega var rannsóknin hugsuð sem blönduð rannsókn þar sem nýttar yrðu bæði 

megindlegar og eigindlegar aðferðir. Átti þá að afla tölulegra upplýsinga og fylgja þeim 

eftir með viðtölum. Eftir nánari lestur og vinnu með leiðbeinanda varð niðurstaðan sú 

að verkefnið krafðist frekari sérhæfingar og að einungis ætti að einblína á tölfræðina að 

sinni til að rannsóknin yrði ekki of víðtæk. Jafnframt var álitið að meiri þörf væri á 

nákvæmum tölulegum upplýsingum til að hægt yrði að vinna með þær, sannprófa og 

sannreyna í náinni framtíð fremur en að nota bæði eigindlegar og megindlegar aðferðir. 

1.2 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að kanna hversu algengt sé að rafrænt einelti eigi sér stað 

á skólatíma. Einelti er talið hafa áhrif á frammistöðu og líðan þeirra einstaklinga sem 

eiga í hlut. Því er mikilvægt fyrir skólasamfélagið að hafa vitneskju um hve stór hluti af 

hinu rafræna einelti eigi sér stað á skólatíma. Það er því einnig markmið 

rannsóknarinnar að skoða og veita upplýsingar um rafrænt einelti á skólatíma til að 

heimili og skóli viti hvar eigi að taka höndum saman og geti unnið markvisst með 

vandamálið.  

Í rannsókninni verður rannsóknarspurningunni svarað með aðstoð frá 

undirspurningunum sem gera niðurstöðurnar ítarlegri, skýrari og greinilegri. 

Rannsóknarspurningin er eftirfarandi:  

• Hversu algengt er rafrænt einelti meðal nemenda í 6., 8. og 10. bekk grunnskóla á 

skólatíma?   

Þær undirspurningar sem svarað verður í rannsókninni eru:  

• Hversu algengt er rafrænt einelti í 6., 8. og 10. bekk grunnskóla á skólatíma hjá 

stúlkum? 

• Hversu algengt er rafrænt einelti í 6., 8. og 10. bekk grunnskóla á skólatíma hjá 

strákum?  
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• Hversu algengt er rafrænt einelti í 6., 8., og 10. bekk grunnskóla á skólatíma hjá 

þeim sem velja kynferðið annað?  

1.3 Mikilvægi rannsóknar 

Mikilvægi rannsóknarinnar felst í því að hún er bæði hagnýt og hefur fræðilegt gildi. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið um rafrænt einelti á Íslandi hafa leitast við að gera 

grein fyrir rafrænu einelti, boðleiðum þess, algengum birtingarmyndum og hvaða áhrif 

eða afleiðingar eineltið hefur á bæði þolandann og gerandann. Tölfræðilegar rannsóknir 

hafa aðallega kannað rafrænt einelti almennt og ekki finnast í fræðunum rannsóknir er 

að finna þar sem sjónum er sérstaklega beint að rafrænu einelti á skólatíma. Því er þessi 

rannsókn talins sú fyrsta hér á landi þar sem rannsakað er hversu algengt er að 

unglingar verði fyrir rafrænu einelti á skólatíma og hafa niðurstöður hennar því 

fræðilegt gildi.  

Hagnýtt gildi rannsóknarinnar felst í því að starfsfólk skólastofnana verður betur 

upplýst um algengi rafræns eineltis á skólatíma sem eflir það í að takast á við það. 

Skólasamfélagið getur þá skoðað verkferla sem snúa að rafrænu einelti á gagnrýninn 

hátt og breytt þeim telji þeir þörf á því. Jafnframt getur rannsóknin veitt mikilvægar 

upplýsingar um upptök rafræns eineltis sem hægt er að nýta í umræðu um það hvort 

leyfa eigi farsíma í skólastofnunum og hvað ber að varast með aukinni ipad innleiðingu.  

1.4 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í sex meginkafla sem hafa misjafnlega marga undirkafla. Í inngangi 

kaflans er viðfangsefnið kynnt og taldar fram ástæður þess að það varð fyrir valinu. Í 

kaflanum er tilgangur verkefnisins tíundaður, markmið þess sett fram og 

rannsóknarspurningin kynnt, ásamt þeim undirspurningum sem fylgja henni. Í fræðilega 

hluta ritgerðarinnar er fjallað almennt um hugtakið einelti, meginhugtakið rafrænt 

einelti er skilgreint, gerð er grein fyrir boðleiðum rafræns eineltis og þeim afleiðingum 

sem það getur haft í för með sér. Því næst er farið yfir rannsóknir sem gerðar hafa verið 

um algengi, tíðni og kynjamun rafræns eineltis.  

Á eftir fræðilega kaflanum kemur umfjöllun um þá aðferðafræði sem stuðst var við. 

Þar er til að mynda fjallað um hvernig þátttakendurnir voru valdir, hvernig gögnum var 

safnað og hvernig síðar var unnið úr gögnunum. Þessum þriðja kafla lýkur síðan á stuttri 

umfjöllun um siðferðisleg álitamál sem fylgja rannsókn sem þessari. Í fjórða kaflanum er 

farið yfir niðurstöður rannsóknarinnar og þeim gerð greinargóð skil þar sem helstu 

niðurstöður eru kynntar bæði í máli, töflum og myndum. Því næst eru niðurstöðurnar 
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fléttaðar saman við fræðilega hluta viðfangsefnisins í umræðukaflanum, sem er fimmti 

kafli ritgerðarinnar. Í þeim kafla verður farið yfir hverju rannsóknin hefur skilað, hvað 

megi læra af henni og hvaða framtíðarrannsóknir niðurstöðurnar hafa gefið möguleika 

á. Að lokum eru lokaorð þar sem aðalatriði rannsóknarinnar eru dregin saman.  
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2 Einelti  

Misjafnt er eftir fræðimönnum og aðstæðum hvernig hugtakið einelti, og þá sérstaklega 

rafrænt einelti, er skilgreint. Þessi kafli fjallar því um einelti og birtingarmyndir þess sem 

kallast hefðbundið einelti og rafrænt einelti. Þessar tegundir tengjast því þær eru báðar 

ákveðið form af einelti. Megináherslan verður á rafrænt einelti og einkenni þess. Í 

kaflanum verður fjallað um tegundir rafræns eineltis, hvað einkennir hverja tegund fyrir 

sig, hvaða boðleiðir nýtast gerandanum og hvaða afleiðingar eineltið getur haft í för 

með sér bæði fyrir þolandann og gerandann. Að lokum verður farið yfir niðurstöður 

rannsókna sem hafa verið gerðar um viðfangsefnið.  

2.1 Hefðbundið einelti 

Einelti er fyrirbæri sem hefur átt sér stað í samfélögum víðsvegar um heiminn í margar 

kynslóðir (Hinduja og Patchin, 2014). Um er að ræða þekkt fyrirbæri sem rekja má langt 

aftur í tímann en talið er að fyrsta greinin um einelti hafi verið skrifuð af Burk árið 1897 

og birtist í fræðiritinu The Journal of Genetic Pshychology – Research and Theory on 

Human development. Hún fjallar um rannsókn þar sem hann skilgreindi stríðni og einelti 

og bað kennara að fylla út spurningalista með það í huga. Kennararnir mátu síðan 

hegðun barnanna með skilgreiningar hans til hliðsjónar og gáfu dæmi um hegðun þeirra 

út frá reynslu sinni (Burk, 1897). Síðan þá hafa fjöldamargar fræðigreinar verið birtar og 

ólíkar skilgreiningar á hugtakinu litið dagsins ljós. Fræðimenn hafa orðið að vera vel að 

sér og meðvitaðir um fjölbreytileika skilgreininganna því séu þeir það ekki aukast líkur á 

því að mynd þeirra af hugtakinu sé ekki sem skyldi. Það eitt að hafa takmarkaða mynd 

af hugtakinu getur haft veruleg áhrif á málavöxtu þegar kemur að því að rannsaka 

viðfangsefnið (Ross, 2003). 

Hefðbundið einelti er sú tegund eineltis sem talið er að hafi viðgengist hvað lengst 

en skilgreiningar þess eiga alltaf eitthvað sammerkt, þ.e. skilgreiningarnar tengjast fyrri 

skilgreiningum fyrirbærisins á einhvern hátt. Heinmann (1972) var til að mynda meðal 

þeirra fyrstu til að skilgreina hugtakið einelti en hann áleit að einelti ætti sér stað þegar 

hópur einstaklinga taka einn einstakling skyndilega fyrir en hætta því síðan jafn 

skyndilega. Dan Olweus (e.d.) hóf sínar rannsóknir á svipuðum nótum en fór síðan 

lengra með skilgreiningu sína og sagði að einelti ætti sér stað þegar einstaklingur yrði 

ítrekað fyrir óþægilegu og neikvæðu áreiti frá einum eða fleiri einstaklingum og tækist 

illa að verja sig gagnvart því. Þó trúði hann því að einstaka tilvik væri hægt að túlka sem 

einelti ef tilvikin væru nægilega alvarleg (Olweus, e.d.; Ross, 2003).  
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Dan Olweus (e.d.) var þó hvergi hættur því hann skilgreindi einkenni eineltis enn 

ítarlegra. Hann vildi meina að einkennin væru illgirnislegt og óþægilegt atferli sem væru 

sífellt endurtekin, væru neikvæð og stæðu yfir í nokkurn tíma. Þá mætti einnig finna 

greinanlegt ójafnvægi þegar kæmi að aflsmunum eða annars konar valdi milli gerenda 

og þolanda. Fleiri fræðimenn hafa komið fram með svipaðar skilgreiningar á einkennum 

hefðbundins eineltis og samkvæmt Ross (2003) eiga þær skilgreiningar það flestar 

sammerkt að gerandinn framkvæmir ákveðna athöfn meðvitað, vísvitandi og 

endurtekið með það að markmiði að ógna, hræða eða særa þolanda eða þolendur sína. 

Það er einnig ljóst af sömu skilgreiningum að þegar einelti á sér stað eru gerendurnir 

yfirleitt valdameiri, iðja þeirra langvarandi og reglubundin, þó að það geti komið fyrir að 

um einstakt tilvik sé að ræða (Ross, 2003).  

Þrátt fyrir að skilgreiningar hefðbundins eineltis hafa átt margt sammerkt þýðir það 

ekki að ágreiningur hafi ekki verið uppi í kringum þær. Fræðimönnum greinir til dæmis 

oft á um tíðni eineltisins, það er hversu oft atvik þarf að eiga sér stað, til að hægt sé að 

túlka það sem einelti (Ross, 2003). Þeir álíta þetta mikilvægar upplýsingar þegar kemur 

að rannsóknum og könnunum þar sem það þarf að vera ljóst hvernig fræðimaðurinn 

skilgreinir eineltið til að lesið sé rétt úr niðurstöðum og rannsóknir séu 

samanburðarhæfar (Ross, 2003). Þetta er þó ekki það eina sem þarf að hafa í huga því 

þeir þurfa einnig að sammælast um eða átta sig á þeirri skiptingu sem á sér stað innan 

hefðbundins eineltis þar sem það hjálpar til við að koma auga á áreitið.  

Hefðbundnu einelti má skipta á tvo vegu; annars vegar í beint einelti og hins vegar 

óbeint einelti. Þegar um beint einelti er að ræða er eineltið yfirleitt munnlegt, þar sem 

ókvæðisorðum er beint að einstaklingnum eða líkamlegt þar sem gerandinn sparkar, 

slær eða niðurlægir þolanda sinn á almannafæri (Olweus, e.d.; Sourander o.fl., 2010). 

Það er ólíkt óbeinu einelti að því leyti að meiri líkur eru á því að koma auga á það þar 

sem óbeint einelti er meira falið, þá sérstaklega séu merki þess ekki þekkt. Óbeint 

einelti lýsir sér þannig að þolandanum er útskúfað úr ákveðnum félagshópum, fær ekki 

tækifæri til að eignast vini og verður fyrir baktali (Olweus, e.d.; Sourander o.fl., 2010). 

Þrátt fyrir þessa skiptingu hefur hefðbundið einelti einkenni sem gera það að 

verkum að stundum er hægt að koma auga á það til að foreldrar sem og 

skólasamfélagið ættu að geta brugðist við því. Þær breytingar hafa hins vegar átt sér 

stað í samfélaginu að einstaklingar, og þá sérstaklega hin nýja kynslóð, er farin að nýta 

sér tæknina á þann hátt að eineltið, sem áður var bundið við stað og stund, fylgir 

þolandanum hvert sem er (Hinduja og Patchin, 2014). Í þeim tilvikum er um rafrænt 

einelti að ræða.  



 20 

2.2 Rafrænt einelti  

Með aukinni tækni hafa nýjar aðferðir til eineltis fengið byr undir báða vængi. Þær 

aðferðir sem um ræðir bera allar yfirheitið rafrænt einelti. Þar sem rafrænt einelti er 

tiltölulega nýtt af nálinni hefur það kallað á aukna athygli frá rannsakendum víðsvegar 

um heiminn (Calvete, Orune, Estévez, Villardón og Padilla, 2010).  

Ýmsir fræðimenn hafa stigið fram með ólíkar skilgreiningar sem lýsa einkennum 

rafræns eineltis að hluta til en yfirleitt nær hver skilgreining ekki yfir öll einkenni þess. 

Patchin og Hinduja (2006) og Olweus og Limber (2018) telja einelti vera rafrænt þegar 

einstaklingar nota Internetið, snjallsíma eða önnur raftæki til að viðhalda ákveðnu og 

endurteknu áreiti í garð annars einstaklings. Smith o.fl. (2008) komu fram með svipaða 

skilgreiningu en þeir skilgreindu rafrænt einelti sem athöfn þar sem einstaklingur 

verður fyrir rafrænni árás sem hann getur ekki varið sig auðveldlega fyrir. Price og 

Dalgleish (2010) segja að rafrænt einelti eigi sér stað þegar einstaklingar uppnefna aðra, 

skilja þá útundan, hóta eða þykjast vera einhverjir aðrir en þeir eru til þess eins að valda 

öðrum einstaklingi skaða í netheimum. Fleiri skilgreiningar er að finna en bent hefur 

verið á að það sem þær eiga flestar sameiginlegt er að hver og ein inniheldur 

einhverskonar aðgerðir þar sem gerandi eineltis nýtir sér rafrænan miðil fyrir 

árásargirni, fjandsamlegheit og/eða skaðlegan verknað (Tokunaga, 2010).  

Ástæða þess að skilgreiningar rafræns eineltis eru misjafnar er vegna þess að 

margar þeirra eru bæði úthugsaðar og ítarlegar á meðan aðrar eru stuttar og 

óvandaðar. Þá er misjafnt hvort tekið er fram í rannsóknum með hvaða hætti eineltið 

fer fram: hvort einungis sé verið að tala um einstaka eða ákveðna hegðun sem þarf að 

vera til staðar til að um rafrænt einelti sé að ræða eða hvort stuðst sé við að 

valdaójafnvægi sé á milli gerenda og þolanda (Kiriakidis og Kavoura, 2010; Baldry, 

Sorrentino og Farrington, 2018). Svipuð ágreiningsatriði hafa komið fram varðandi 

hefðbundið einelti sem er uppspretta ágreinings á milli fræðimanna sem fjallað hafa um 

rafrænt einelti þar sem ekki næst samkomulag um hversu oft atvik þurfi að koma upp til 

að það teljist til eineltis og hvernig það þá birtist í hinum rafræna heimi (Tokunaga, 

2010).  

Í þessu verkefni verður notast við þá skilgreiningu að rafrænt einelti eigi sér stað 

þegar snjalltæki eru notuð til viðhalda ákveðnu og endurteknu áreiti í garð einstaklings. 

Eineltið þarf að hafa átt sér stað einu sinni eða oftar á undanförnum tveimur 

mánuðum. 
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2.2.1 Munurinn á hefðbundnu einelti og rafrænu einelti  

Eins og fram hefur komið hafa rannsakendur ávallt náð að finna eitthver sameiginleg 

einkenni þegar kemur að því að skilgreina rafrænt og hefðbundið einelti. Þeim hefur 

einnig greint á um ýmis atriði og má því finna margar ólíkar skilgreiningar á 

hugtökunum í hinum ýmsu rannsóknum (Calvete o.fl., 2010). Sé rafrænu einelti stillt 

upp við hlið hefðbundins eineltis má sjá að skilgreiningarnar eiga það sameiginlegt að 

einn eða fleiri aðilar áreita einstakling, sem á erfitt með að verja sig, á illkvittinn og/eða 

neikvæðan hátt (Belsey, 2005). Rannsóknir hafa einnig sýnt fram á að þeir sem verða 

fyrir hefðbundnu einelti eru mun líklegri til að verða fyrir rafrænu einelti samhliða því 

(Li, 2007) og að oft er hægt að útskýra rafrænt einelti með hefðbundnu einelti þar sem 

hið hefðbundna einelti færði sig yfir á rafræna miðla (Hinduja og Patchin, 2007). Í 

báðum tilfellum eru það gerendur sem hafa völdin á meðan þolendurnir eru valdlausir. 

Gerendur rafræns eineltis þurfa þó ekki að vera vel metnir, ógnandi eða félagslega 

sterkir, líkt og flestir gerendur hefðbundins eineltis eru, þar sem tölvuskjárinn veitir 

ákveðið öryggi og skýlir þeim sem búnaðinn notar. Gerendur rafræns eineltis eru auk 

þess ekki bundnir ákveðnum stað og stund heldur geta elt þolendur sína hvert sem er 

þannig að þolendurnir finna hvergi til öryggis (Hinduja og Patchin, 2014; Kiriakidis og 

Kavoura, 2010; Tokunaga, 2010; Ybarra og Mitchell, 2004). Þetta er ólíkt hefðbundnu 

einelti þar sem einstaklingar eru oftast bundnir ákveðnum stað og komast ekki inn á 

heimili þolenda sinna.   

Einn stærsti munurinn sem finna má á milli eineltisgerðanna tveggja er sá að 

gerendur geta athafnað sig nafnlaust á hinum ýmsu miðlum þegar um rafrænt einelti er 

að ræða. Þolendurnir vita þá sjaldan hver það er sem stendur á bak við ofsóknirnar sem 

þeir verða fyrir og geta því upplifað meiri ótta og valdleysi. Það er meðal annars vegna 

þess að þeir hafa enga leið til að biðla til geranda síns þar sem þeir hafa ekki hugmynd 

um hver hann er; hvort það er bekkjarsystkinið við hliðina á þeim, vinur eða einhver 

annar, sem skapar mikið óöryggi hjá þeim (Hinduja og Patchin, 2014; Kiriakidis og 

Kavoura, 2010; Tokunaga, 2010; Ybarra og Mitchell, 2004). Þetta nafnleysi veldur því að 

gerendur finna oft litla sem enga félagslega ábyrgð á hegðun sinni og eru andstyggilegri 

en ella þar sem þeir geta haldið nafnleynd sinni. Það þykir auðveldara að segja eitthvað 

óviðeigandi bak við tölvuskjáinn heldur en þegar um bein samskipti er að ræða sem 

getur leitt til þess að andfélagsleg hegðun eykst hjá gerendunum og á það sérstaklega 

við meðal unglinga. Þá eru þeir gjarnari til að taka þátt í verknaði sem er hafinn af 

öðrum þar sem þeim þykja gjörðir sínar ekki hafa neinar afleiðingar. Á það til að mynda 

við hjá þeim einstaklingum sem deila óviðeigandi efni áfram sem kunningi eða vinur 
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hefur deilt með þeim. Að sama skapi getur sá verknaður valdið þolandanum auknum 

kvíða þar sem efninu sem var deilt er komið víða á Internetinu, hefur náð til margra og 

er stundum á netinu að eilífu (Hinduja og Patchin, 2014; Wade og Beran, 2011). Af 

framansögðu er ljóst að í hefðbundnu einelti eru gerendur og þolendur bundnir við 

ákveðinn stað, meiri líkur eru á að þolendur geti sagt frá því hver stendur á bak við 

eineltið og erfiðara er fyrir gerandann að finna ekki fyrir neinni félagslegri ábyrgð. Hið 

sama mætti ekki segja um rafrænt einelti þar sem það getur átt sér stað hvar sem er og 

nafnleynd er ríkjandi sem leiðir til þess að gerendur sýna andfélagslega hegðun sem 

þeir taka ekki ábyrgð á.  

2.2.2 Einkenni rafræns eineltis   

Valdaójafnvægi og endurtekning eru tvö megineinkenni rafræns eineltis. 

Valdaójafnvægið lýsir sér þannig að einhver hefur þá ótakmarkaðan aðgang að 

tæknibúnaði, á raftæki, býr yfir tiltölulega góðri tölvukunnáttu og hefur þá vald sem 

oftast er kallað vald gerenda. Valdleysi þolanda felst þá í því að vita ekki hver stendur á 

bak við eineltið sem veldur því að erfitt er að takast á við það og hvað þá stöðva það 

(Dooley, Pyzalsky og Cross, 2009). Valdaójafnvægið er oftast mikið sérstaklega þegar 

stöðug endurtekning á sér stað. Endurtekningu er tiltölulega auðvelt að færa sönnun 

fyrir, þar sem hún er sýnileg. Þá hafa ítrekuð skilaboð verið send í gegnum SMS, 

Facebook, tölvupóst, Snapchat, Instagram eða á annan hátt þannig að þolandinn getur 

vistað þau og geymt. Málin geta þó vandast þegar kemur að dreifingu á ýmsu efni, þá 

sérstaklega mynda og myndbanda, þar sem hægt er að deila þeim með öðrum sem 

síðan deila þeim áfram og torveldar það að hægt sé að komast að uppsprettu 

deilingarinnar (Dooley o.fl., 2009; Twyman, Seylor, Taylor og Comeaux, 2009). 

Spurningin felst nefnilega í því hvort að endurtekningin tengist því hversu oft efnið er 

skoðað á netinu eða hversu oft því hefur verið deilt (Dooley o.fl., 2009). 

Þriðja megineinkenni rafræns eineltis er að gerendur nýti Internetið til að athafna 

sig. Internetið er því einskonar gullnáma fyrir rafrænt einelti því gerendur ná þar til 

þolenda á öllum tímum sólahringsins og nýta sér oftar en ekki opinberan vettvang til 

þess (Calvete o.fl., 2010). Þá skiptir engu máli hvort þolendurnir nýta sér tæknina mikið 

eða reyna að forðast hana eins og þeir geta, þar sem skilaboðin eru og verða alltaf til 

staðar þegar þeir taka sér skjátíma næst (Sourander o.fl., 2010). Það sem mætir þeim 

þá er fjöldinn allur af athugasemdum þar sem stór áhorfendahópur hefur jafnvel 

blandað sér í málin og gert niðurlægingu þeirra mun meiri en áætlað var í fyrstu. Ekki 

nóg með það að niðurlægingin felist í fjölda þess sem sjá það sem um þolendurna var 

skrifað heldur hafa áhorfendur haft tækifæri til að hala því niður og dreifa því áfram. Þá 
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skiptir engu máli þó að sá sem var fyrstur til þess að setja eitthvað um þolendurna inn á 

netið taki það niður því efnið hefur dreift sér á svo miklum hraða að ekkert er hægt að 

gera til að sporna við því (Hinduja og Patchin, 2010; Price og Dalgleish, 2010; Sourander 

o.fl., 2010). Í þessu samhengi er oft talað um boðleiðir rafræns eineltis en það eru þær 

leiðir sem standa gerendum til boða þegar kemur að rafrænu einelti. 

2.2.3 Boðleiðir rafræns eineltis 

Rafrænt einelti hefur margar boðleiðir sem mikilvægt er að átta sig á. Vitneskja um 

boðleiðir lýsir því hverskonar miðla verið er að nota og hvaða tækni það er sem gerandi 

nýtir sér til að komast nær þolanda sínum. 

Börn og unglingar í dag hafa fengið aðgang að ýmsum leiðum sem þau nýta sér til að 

leggja önnur börn og unglinga, á svipuðu aldursbili, í einelti. Boðleiðir þessar eru meðal 

annars SMS, spjallrásir sem finna má á netinu, Youtube, bloggsíður, Facebook, 

Instagram og Snapchat svo fátt eitt sé nefnt (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Rannsóknir 

hafa sýnt að algengustu boðleiðir rafræns eineltis eru skyndiskilaboð, tölvupóstar og 

SMS (Patchin og Hinduja,  2006) en þegar talað erum skyndiskilaboð er átt við forrit eins 

og Facebook og/eða Facebook messenger, Snapchat, Instagram eða önnur forrit þar 

sem fólk getur sent ógnandi, dónaleg og særandi skilaboð annað hvort undir eigin nafni 

eða gervinafni (Kowalski, Limber og Agatston, 2012). Töluvert magn af forritum hafa 

bæst við í gegnum tíðina og því er erfitt að halda utan um þau öll. Tölvupóstur var til að 

mynda mikið notaður þar sem einstaklingur gat nýtt sér þann miðil til að dreifa efni um 

þolanda á marga aðila í einu með einni sendingu þó að þróun annarra forrita, eins og 

t.d. Snapchat, Facebook og Instagram, hafi einnig gert það mögulegt (Kowalski o.fl., 

2012). Það er því að mörgu að hyggja þegar boðleiðir eru skoðaðar og því hefur rafrænt 

einelti verið flokkað í ákveðnar tegundir þar sem þessar boðleiðir eru nýttar. 

2.2.4 Tegundir rafræns eineltis 

Boðleiðir rafræns eineltis hafa verið til umfjöllunar en þegar þær eru skoðaðar má sjá 

að rafrænt einelti birtist með ýmsu móti í gegnum þessar boðleiðir. Rafrænt einelti er 

flokkað í tegundir til að betur sé hægt að gera sér grein fyrir eðli þess.  

Netrifrildi (e. flaming) á sér stað þegar tveir eða fleiri einstaklingar rífast um 

eitthvað einstakt eða ákveðið mál í skamman tíma. Þá eru dónaleg og móðgandi 

skilaboð, sem innihalda ljótan orðaforða eða jafnvel hótanir, send til þolandans inn á 

opinberan nethóp, í einkapósti til hans eða á báða staðina í einu (Li, 2010; Willard, 

2007). Í netrifrildum geta hlutir fljótt farið úr böndunum og hitnað í kolunum á milli 

aðila sem þá ýmist senda duldar eða beinar hótanir á þolanda sinn. Þolandinn getur þá 
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svarað geranda sínum þrátt fyrir að hann sé með engu móti viss um hvort hótununum 

verði fylgt eftir og því óttast hann um öryggi sitt (Willard, 2007). Netrifrildi hafa þó þann 

kost fram yfir aðrar tegundir að þau eru yfirleitt skammlíf sem er ólíkt annarri tegund 

rafræns eineltis sem þekkt er sem rafrænt áreiti.  

Rafrænt áreiti (e. harassment) á sér stað þegar þolandi fær ítrekað send móðgandi 

og ljót skilaboð. Það greinir sig frá netrifrildi með því að vera langlífara þar sem oftast er  

um að ræða einn geranda sem sendir þolanda sínum ítrekuð skilaboð eða fær aðra í lið 

með sér til þess að gera það fyrir sig (Li, 2010; Willard, 2007). Þolandinn getur þá lítið 

gert til að stöðva sendingarnar sem honum berast því hann veit ekki alltaf hver 

sendandinn er, hvort það sé hinn sami, eða hvort gerandanum hafi tekist að fá annað 

fólk í hinum rafræna heimi til að taka við hlutverki sínu (Willard, 2007). Skilaboð sem 

þessi berast yfirleitt í gegnum persónulega aðganga líkt og póstföng, rafræn skilaboð 

eða textaskilaboð, þó að áreitið geti stundum átt sér stað á opinberum vettvangi. Nái 

áreiti af þessu tagi ákveðnu stigi er litið á það sem glæp í einstaka löndum þar sem 

hægt er að draga gerendur fyrir dóm ef upp um þá kemst (Willard, 2007). Rafrænt áreiti 

er þó ekki eina tegundin af rafrænu einelti sem hægt er að kæra fyrir dóm því 

persónueftirlíking er einnig ólögleg.  

Persónueftirlíking (e. impersonation eða e. masquarade) á sér stað þegar gerandi 

þykist vera þolandinn á rafrænum miðlum. Á það við þegar gerandi býr til falskan prófíl 

af þolanda eða þegar þolandi hefur treyst vinum eða kunningjum fyrir aðgangsorði sínu. 

Þegar og ef slettist upp á vinskapinn nýta þessir aðilar sér aðganginn, breyta 

aðgangsorðinu og eru þá orðnir einir um aðganginn. Með þessu móti eru þeir orðnir 

gerendur sem hafa ótakmarkaðan aðgang að persónulegri síðu þolanda síns. Þar 

athafna þeir sig að vild, setja inn texta eða efni, sem mála upp slæma mynd af 

þolandanum (Li, 2010; Willard, 2007). Það gera þeir yfirleitt til að aðrir haldi að 

þolandinn sé sá sem er að senda skilaboðin. Vonast þeir til að hann fái þá fyrir það 

skammir frá kennurum, foreldrum eða öðrum sem gerandanum hefur dottið í hug að 

senda efnið til í nafni þolandans (Willard, 2007). Þetta má hugsa sem nokkurs konar 

mannorðsspjöll, sem er önnur tegund rafræns eineltis, þar sem persóna einstaklings 

hefur beðið skaða.  

Mannorðsspjöll (e. denigration) verða þegar gerandi hleður efni inn á netið eða 

kemur af stað orðrómi sem er skaðlegur, grimmur eða ósannur með það eitt að 

markmiði að koma upp á milli vina eða eyðileggja mannorð þolandans. Þolandinn er þá 

ekki sá sem fær skilaboðin beint heldur eru ýmsar leiðir nýttar til að dreifa þeim til 

annarra jafnvel án vitneskju þolandans. Þá er yfirleitt verið að tala um að eitthvað sé 
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sett inn á lokaðan hóp eða spjall sem þolandinn hefur ekki aðgang að (Li, 2010; Willard, 

2007). Þar inni hefur gerandinn til dæmis getað hlaðið inn ljósmynd sem hefur verið 

breytt þannig að hún er á einhvern hátt móðgandi eða særandi fyrir þolandann. 

Mannorðsspjöll geta einnig birst á þann hátt að eitthvað sé sagt um þolandann sem á 

sér ekki stoð í raunveruleikanum. Nemendur nota þetta oft gegn skólafélögum sínum 

þó að algengast sé að börn og unglingar, nemendur í skólasamfélagi, noti þessa leið 

gegn starfsfólki skólastofnana vegna eitthvers sem hefur reitt þá til reiði (Willard, 

2007). Mannorðsspjöll geta haft slæmar afleiðingar fyrir þá sem fyrir þeim verða, t.d. 

gæti einhverjum verið vikið úr vinnu, félagshópum eða skóla. Trúnaðarbrestur, sem 

verður á milli vina og er oft grundvöllur mannorðsspjalla, telst með einum af verri 

tegundum rafræns eineltis en aðrar tegundir þess. Trúnaðarbresturinn er verri þar sem 

hann hittir þolandann, sem hefur sýnt öðrum einstaklingi ákveðið traust, beint í 

hjartastað.  

Trúnaðarbrestur (e. outing and trickering) getur verið tvenns konar þegar kemur að 

rafrænu einelti. Í fyrsta lagi verður trúnaðarbrestur við uppljóstrun (e. outing) þar sem 

gerandinn setur inn viðkvæmt efni, fyrir almenning að sjá, og áframsendir myndir eða 

persónuleg samskipti til þess eins að gera lítið úr þolandanum í augum annarra (Li, 

2010; Willard, 2007). Oft er um að ræða myndir eða persónulegar upplýsingar sem 

gerandanum hefur á einhverjum tímapunkti verið treyst fyrir en hann síðan svikið það 

traust og notað efnið til að ná sér niður á þolandanum eða sem kúgunartæki til að fá 

vilja sínum framgengt (Willard, 2007). Í öðru lagi er talað um grikk eða gabb (e. 

trickering) sem er oftar en ekki hluti af uppljóstruninni. Stundum sendir þolandinn 

gerandanum efnið því þeir eru vinur og því deilt þegar slest hefur upp á vinskapinn en 

þegar gabb á sér stað platar gerandinn þolandann. Hann fær hann til að senda sér 

myndir eða deila með sér persónulegum upplýsingum með þeim fyrirheitum að það 

verði ekki sagt frá því, að efnið sé bara á milli þeirra, þó að gerandinn hafi ávallt ætlað 

sér að áframsenda eða dreifa efninu (Li, 2010; Willard, 2007). Þessi dreifing getur síðan 

valdið keðjuverkandi áhrifum og verið orsök annarrar tegundar rafræns eineltis sem er 

þekkt sem útskúfun eða útilokun.  

Útskúfun eða útilokun (e. exclusion) á sér stað þegar einum einstaklingi er útskúfað 

úr hópi á netinu sem aðrir, eins og t.d. bekkjarfélagar, hafa aðgang að. Þolandanum er 

þá ekki boðið að vera með því hann er ekki talinn vera jafningi annarra í hópnum (Li, 

2010; Willard, 2007). Útskúfunin er þá yfirleitt gerð til þess eins að særa einstaklinginn 

sem fær að finna fyrir því að hann sé ekki hluti af hópnum. Birtingarmynd 

útskúfunarinnar er þannig að ákveðinn bekkur, vinnustaður eða hópur stofnar 
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hópsamtal sem allir taka þátt í að undanskyldum einhverjum útvöldum. Þeir verða varir 

við hópinn og að allir séu með nema þeir og finna því fyrir höfnun (Willard, 2007). 

Hópar sem þessir eru ekki óalgengir og má gera ráð fyrir að þar eigi sér stað samtöl um 

málefni tengd þolandanum, tengsl hans við aðra skólafélaga og að myndum og 

myndböndum af honum sé dreift til þess eins að hlæja að þeim. Ein tegund téðra 

myndbanda eru myndbönd þar sem talað er um að einhver sé að lemja sér til ánægju. 

Að lemja sér til ánægju er tegund rafræns eineltis sem ryður sér til rúms öðru hvoru.  

Að lemja sér til ánægju (e. happy slapping) er tiltölulega nýtt uppátæki. Það vísar til 

þess að gerandinn kemur að þolandanum óvörum og lemur hann. Oft er um að ræða 

eitt hnefahögg sem tekið er upp og þannig er hægt að sjá viðbrögð þolandans við því.   

Hugtakið var í fyrstu hugsað sem eitthvað sem átti að vera skemmtilegt og fyndið en 

þróaðist síðar í hættulega átt þar sem ofbeldið í því jókst, varð grófara, og hefur í 

einhverjum tilfellum valdið verulegum skaða. Að lemja sér til ánægju er það þegar árás 

er gerð á einstakling sem hefur ekki hugmynd um að hún muni eiga sér stað. Árásin er 

oft tekin upp á rafrænt tæki, án vitneskju þolanda, og er myndbandinu síðan hlaðið upp 

á Internetið til að aðrir einstaklingar geti séð það (King, Walpole og Lamon, 2007). 

Þegar myndbandið kemur út á veraldarvefinn og þolandinn, sem nú þegar hefur verið 

niðurlægur, sér það finnur hann niðurlæginguna aukast sökum aukinnar athygli sem 

hann hefur ekki áhuga á. Þessi aukna athygli gæti meira að segja farið úr böndunum og 

leitt til svokallaðs netumsáturs.  

Netumsátur (e. cyber stalking) á sér stað þegar þolandi fær endurtekið send 

skilaboð sem eru skaðleg, þ.e. þau innihalda hótanir um líkamsmeiðingar, eru ógnandi 

og jafnvel móðgandi eða innihalda einhvers konar kúgun. Markmið umsátursins getur 

þá verið að eyðileggja vináttubönd eða orðspor einstaklingsins sem óttast um eigið líf 

(Willard, 2007). Gerandinn nýtir sér þá aðra einstaklinga, sem þekkja ekki til þolandans, 

til að koma óorði á hann eða setja hann í aðstæður sem geta ekki talist öruggar. Í 

aðstæðum sem þessum ber að hafa í huga að gerandinn gæti hafa byrjað á því að 

ávinna sér traust þolandans. Síðar meir tekur hann þá ákvörðun að slíta tengsl við hann 

sem leiðir til netumsátursins (Willard, 2007).  

Tegundir og boðleiðir rafræns eineltis eiga það sammerkt að ekkert þeim tengt 

gerist af sjálfu sér. Þegar um rafrænt einelti er að ræða er ávallt einhver gerandi sem 

nýtir sér eina eða fleiri boðleiðir þess til að leggja einstakling í eina eða fleiri tegundir af 

rafrænu einelti. Þolendur taka þá á móti því sem gerandinn sendir í gegnum þessar 

boðleiðir og í einhverjum tilvikum nýta þeir þær til að hefna sín. Þegar kemur að 
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rafrænu einelti eru gerendurnir fjölbreyttur hópur og ólíklegustu einstaklingar geta 

orðið gerendur. 

2.3 Gerendur og þolendur rafræns eineltis 

Líkja má gerendum og þolendum rafræns eineltis við tvær hliðar á sama peningnum. 

Eins ólíkir og þessir einstaklingar geta verið má oft á tíðum finna nokkur einkenni sem 

þeir eiga sameiginleg. Dæmi um slík einkenni eru t.d. fjölskylduaðstæður þar sem 

foreldrarnir eru í flestum tilfellum ekki að fylgjast með internetnotkun barna sinna. Þá 

eru börnin eða unglingarnir mikið á netinu eftirlitslaus sem gerir það að verkum að 

þolendur verða að auðveldum skotmörkum og gerendurnir geta gert það sem þeim 

sýnist (Vandebosch og Cleemput, 2009). Hlutverk þessara aðila eiga það einnig til að 

snúast við þar sem þolendur eineltis verða að gerendum, í hefðbundnu og rafrænu 

einelti, sem þýðir að gerandi er allt í einu orðinn að þolanda (Vandebosch og Cleemput, 

2009). 

2.3.1 Gerendur 

Talað er um þrjár meginástæður þess að gerandi taki fyrir og leggi annan einstakling í 

rafrænt einelti. Fyrsta ástæðan er sú að þeim þyki það skemmtilegt, önnur ástæðan er 

að einstaklingurinn eigi það á einhvern hátt skilið að mati gerandans og sú þriðja að 

gerandinn telur sig þurfa að hefna sín á þolandanum. Þegar rafrænt einelti snýst um 

hefnd nýta þolendur eineltis rafræna miðla til að hefna sín en rannsóknir hafa sýnt fram 

á að það séu sterk tengsl á milli þess að vera rafrænn gerinda og þess að vera rafrænt 

fórnalamb eineltis (Vandebosch og Cleemput, 2009). Þessar ástæður sýna skýrt hvernig 

andfélagsleg hegðun, sem fylgir rafrænu einelti, kemur fram þar sem gerandinn gerir 

lítið úr verknaðinum og telur hann ekki jafn mikið mál og þeir sem fyrir verknaðinum 

verða (Patchin og Hinduja, 2006).  

Að vera gerandi sem hefur orðið fyrir einelti hefur afleiðingar sem gerendur rafræns 

eineltis þurfa að glíma við. Það er ekki nóg með að þeir hafa sjálfir sýnt af sér 

andfélagslega hegðun heldur verða þeir sjálfir fyrir rafrænu áreiti. Þau vandkvæði sem 

þeir glíma við í kjölfarið af því geta þá orðið af andlegu meiði, félagslegu eða bæði. 

Margir gerendur eru með lágt sjálfsmat og leita því að viðurkenningu með því að níðast 

á öðrum. Aðrir gerendur eru vinsælir meðal jafningja og hafa ákveðið að nýta 

leiðtogahæfileika sína og stöðu í ákveðnum hópi til að komast upp með eineltið (Kelsey, 

2007; Shariff, 2008). 
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Árið 2006 var bæklingur gefin út fyrir foreldra í tengslum við Olweusaráætlunina. 

Olweusaráætlunin gekk út á það að skapa andrúmsloft innan skólans sem ynni gegn 

einelti og voru ráðleggingar í bæklingnum um það hvernig takast ætti á við einelti. Þar 

er gerendum hefðbundins eineltis lýst sem einstaklingum sem upphefja sjálfa sig á 

kostnað annarra, eru ráðríkir, ágengir og harðskeyttir, eiga auðvelt með að kjafta sig út 

úr aðstæðum og hika ekki við að brjóta alls kyns reglur sem koma þeim í vandræði 

(Olweus, e.d.). Þessi einkenni má einnig finna í gerendum rafræns eineltis þar sem þeir 

lenda oft í kast við lögin, stela og slást eða sýna velferð annarra lítinn áhuga (Hinduja og 

Patchin, 2007; Kiriakidis og Kavoura, 2010; Sourander o.fl., 2010). 

2.3.2 Þolendur 

Þegar litið er á gerendur og þolendur er algengt að þolandi eineltis, hvort sem um er að 

ræða í hefðbundnu eða rafrænu einelti, sé annað hvort félagslega eða líkamlega veikari 

en gerandinn. Hann er þá líklegri til að lenda í því að verða fyrir bæði rafrænu og 

hefðbundnu einelti. Það sem er ólíkt með þessum tveim tegundum er að völdin sem 

gerandi hefur í hefðbundnu einelti eru ekki jafn áberandi í rafrænu einelti (Vandebosch 

og Cleemput, 2008). Þolendur má oftast finna á því að þeir hætta að mæta í skólann og 

þegar þeir mæta svo síðar eru þeir mjög meðvitaðir og varir um umhverfið sitt þar sem 

þeir telja alla vera á eftir sér. Þessi meðvitund gerir það að verkum að þeir eiga í 

erfiðleikum með að einbeita sér að verkefnum í hinu daglega lífi, til að mynda námi 

(Hinduja og Patchin, 2007). Eins og fram hefur komið þá eru mörkin á milli þess að vera 

gerandi eða þolandi óskýr þar sem þolendur nýta oft á tíðum rafræna miðla til að hefna 

sín á gerendum sínum í krafti nafnleysis (Vandebosch og Cleemput, 2008). 

2.4 Afleiðingar rafræns eineltis  

Rafrænt einelti getur haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir heilsu og velferð þeirra 

einstaklinga sem taka þátt í því og þeirra sem fyrir því verða ef marka má rannsóknir 

síðustu ára. Sjálfsmynd þátttakenda í rafrænu einelti getur brenglast, breytingar verða 

gjarnan á hegðunarmynstri þeirra og tilfinningaleg þjáning þeirra er oft á tíðum mikil 

(Hinduja og Patchin, 2007; Hinduja og Patchin, 2010). Í einhverjum tilfellum verða 

afleiðingar rafræns eineltis alvarlegri en hefðbundins eineltis þar sem niðurlæging og 

skömm þolenda er meiri þegar hún kemur frá rafrænum miðlum líkt og áður hefur 

komið fram. Þolendanum líður oft verr því með notkun Internetsins er hægt að ná til 

stærri hópa sem setja sig upp á móti þeim á styttri tíma og gerendur leyfa sér verri hluti 

í skjóli nafnleyndar. Einnig geta gerendur leyft sér að vera viðurstyggilegri en áður þar 
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sem það þykir auðveldara að vera það þegar maður stendur ekki fyrir framan 

einstaklinginn (Dooley o.fl., 2009; Goebert o.fl., 2010; Price og Dalgleish, 2010). 

Það er vert að taka fram að rafrænt einelti er ekki einungis vandamál þeirra sem 

taka þátt í því heldur samfélagsins í heild. Það er vegna þess að afleiðingar þess geta 

haft áhrif á þau sambönd sem einstaklingurinn á í á lífsleiðinni og dregið úr þátttöku 

hans sem virkur samfélagsþegn (Hinduja og Patchin, 2011; Price og Dalgleish, 2010). 

Það gerist til dæmis þegar þolendur auka einangrun sína með því að loka sig frá 

umheiminum þar sem þeir upplifa félagslegan kvíða og vilja forðast samskipti við aðra. 

Afleiðingar rafræns eineltis hafa þó ekki einungis áhrif á þolendur heldur hafa 

rannsóknir einnig sýnt fram á að það getur haft áhrif á gerendur. Séu þessir tveir hópar 

skoðaðir má sjá að þrátt fyrir að margt sé ólíkt með þeim er margt sem þeir eiga 

sammerkt þegar kemur að þeim afleiðingum sem hið rafræna einelti hefur í för með 

sér. 

2.4.1 Afleiðingar rafræns eineltis á þolendur 

Algengustu afleiðingar rafræns eineltis meðal þolenda eru slæmt gengi í skóla og má 

sérstaklega sjá það hjá þeim sem verða bæði fyrir hefðbundnu og rafrænu einelti. 

Nemendurnir eiga þá erfiðara með að einbeita sér, sem oft bitnar á því námi sem þeir 

eru í og mætingareinkunn þeirra, sem fram að eineltinu hafði verið góð, getur versnað 

(Schneider, O‘Donnel, Stueve og Coulter, 2012). Þolendur geta þá átt það til að byrja að 

drekka og reykja. Þá hafa þeir sýnt pirring, reiði eða hræðslu, fundið fyrir skömm eða 

depurð sem síðar hefur leitt til andélagslegrar hegðunar líkt og drykkja og reykingar fela 

í sér (Hinduja og Patchin, 2010; Sharp og Smith, 200; Sourander o.fl., 2010; Wade og 

Beran, 2011; Ybarra og Mithcell, 2004). Í rannsókn Hoff og Mitchell (2009) kom fram að 

rafrænt einelti getur haft neikvæð andleg áhrif á þolendur sem kemur best fram í því 

hvernig þeir koma fyrir sjónir. Þolendur geta þá upplifað ótta, sorg eða valdleysi, sem 

gerir það að verkum að þeir draga sig í hlé frá umhverfinu og líður mjög illa. Sjálfstraust 

þeirra á það þá til að vera lélegt og þeir eru í sárum vegna þess sem þeir hafa lent í. Það 

getur leitt til þess að þeir verða reiðir og vonsviknir út í umhverfi sitt sem endurspeglast 

í því hvernig þeir haga lífi sínu. Síðar getur verið mjög erfitt fyrir þá að ná sér út úr 

þessum vítahring þar sem niðurlæging þeirra, sem oft hefur náð mjög vítt um 

veraldarvefinn, getur verið lengi til staðar (Hinduja og Patchin, 2011; Price og Dalgleish, 

2010). 

Að upplifa rafrænt einelti hefur ekki einungis áhrif það hvernig þolendur þess hegða 

sér heldur hafa rannsóknir sýnt fram á að þolendur rafræns eineltis geta þróað með sér 
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heilsufarslegan vanda og sýnt ákveðin líkamleg einkenni. Um er að ræða vanda líkt og 

kvíða og þunglyndi sem þeir takast á við í langan tíma og þurfa jafnvel að kljást við 

vandann það sem eftir er. Á sama tíma er talað um að persónulegur þroski þeirra geti 

stöðvast sem getur haft áhrif á stöðugleika í hegðun þeirra (Gini og Pozzolli, 2009; 

Goebert o.fl., 2010; Price og Dalgleish, 2010). Afleiðingar þunglyndisins geta síðan leitt 

til alvarlegri vandamála þar sem þolendur rafræns eineltis hugsa mun oftar um að taka 

eigið líf en aðrir þó það hafi ekki alltaf verið þeirra fyrsta hugsun (Price og Dalgleish, 

2010). Það eru frekar viðbrögð þeirra við vandamálum sínum sem leiða til þess að 

sjálfsvígshætta þeirra eykst. Stuðningsnet þeirra heima fyrir er þá ekki upp á marga 

fiska þar sem vanþekking foreldranna á vandamálinu er stundum mikil og endar það oft 

þannig að þolendurnir leiðast út í fíkniefnaneyslu til að láta sér líða betur. Þegar sú 

neysla hefur ekki lengur erindi sem erfiði fara þeir að skaða sjálfa sig. Allt er þetta gert 

til þess að forðast þær aðstæður sem þeir finna sjálfa sig í og byrgja sig fyrir slæmum 

tilfinningum (Goebert o.fl., 2010). Afleiðingar rafræns eineltis á þolendur eru miklar en 

að vera þátttakandi í eineltinu hefur líka áhrif.  

2.4.2 Afleiðingar rafræns eineltis á gerendur 

Gerendur hefðbundins eineltis eiga oft við atferlisvanda að stríða sem versnar þegar 

þeir leggja einstaklinga í einelti. Þá fer þeim að ganga verr í skóla, sem leiðir til þess að 

mynd þeirra af menntun brenglast, gerendurnir verða neikvæðir, brottfall þeirra úr 

skólakerfinu á sér stað fyrr samanborið við aðra nemendur og  þeir eru líklegri til að 

brjóta af sér í framtíðinni (Olweus, 2002; Ross, 2003; Vanderbilt og Agustyn, 2010).  

 Sourander o.fl. (2010) rannsökuðu þá andfélagslegu þætti sem tengjast rafrænu 

einelti og komust að því að einkenni rafrænna gerenda væri óöryggi í skólanum, þeir 

töldu kennara ekki bera umhyggju fyrir sér og að þeir fengju oft líkamleg einkenni eins 

og t.d. höfuðverk. Þeir komust einnig að því að margir gerendur áttu það sameiginlegt 

að þeir glímdu við einhvers konar vímuefnavanda, t.d. reyktu eða drukku, stóðu sig illa í 

námi, sýndu einkenni ofvirkni og/eða áttu í erfiðleikum með félagsleg samskipti 

(Sourandar o.fl., 2010). Vandebosch og Cleemput (2009) komust að svipaðri niðurstöðu 

en þeir töldu gerendur rafræns eineltis hafa lítið sjálfsálit, vera undir litlu sem engu 

eftirliti foreldra, fá lítinn sem engan stuðning frá jafningum og eiga fáa eða enga vini til 

að leita til. Í niðurstöðum þeirra kom einnig fram að gerendurnir töldu einelti, sama í 

hvaða formi það er, vera ásættanlegt. Þannig töldu þeir eitthvað vera rétt sem telst 

siðferðislega rangt. Það þykir þó ekki alltaf skýrt hvort og hvenær það er sem gerandi, 

sem telur sig hafa rétt til að framkvæma ákveðnar athafnir, verður þolandi eða öfugt 

(Vandebosch og Cleemput, 2009). 
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Þegar leitað er í rannsóknum er ekki oft farið inn á það hvaða áhrif rafrænt einelti 

hefur á gerendur þó að einhverjar geri það. Í rannsókn Mishna, Khoury-Kassabri, 

Gadalla og Daciuk (2012) kom fram að gerendur sem tóku þátt í rafrænu einelti lentu 

oftar í vandræðum og sýndu árásargjarnari hegðun í skólanum en aðrir nemendur. Þá 

höfðu þeir einnig lágt sjálfsmat og áttu í aukinni hættu á að eiga við fíkniefnavanda að 

stríða í framtíðinni sem svipar til þess sem áður hefur komið fram(Mishna o.fl., 2012; 

Patchin og Hinduja, 2010). Leiða má líkur að því að eitthvað sé sammerkt milli afleiðinga 

rafræns og hefðbundins eineltis á gerendur en þá þætti á eftir að skoða betur. 

2.5 Tíðni, kynja- og aldursmunur í rafrænu einelti 

Rannsóknir tengdar rafrænu einelti eru mun færri en þær sem er að finna um 

hefðbundið einelti. Það tengist því hversu ný rafræn tækni er og hversu hratt hún hefur 

þróast. Víðtæk áhrif rafræns eineltis hefur þó orðið til þess að fræðimenn og 

rannsakendur hafa sýnt þessu viðfangsefni meiri áhuga. Á síðustu árum og með hverju 

árinu sem líður bætast við fjöldi fræðilegra greina, sem og rannsóknir, um rafrænt 

einelti og því eykst það efni sem almenningur getur notað (Calvete o.fl., 2010; Patchin 

og Hinduja, 2010). Það sem rannsakendur einblína oftast á þegar þeir skoða og skrifa 

um rafrænt einelti eru þættir líkt og tíðni, ásamt því hvort að munur sé á milli kynja 

og/eða aldurshópa. 

2.5.1 Tíðni rafræns eineltis 

Þó nokkrar erlendar rannsóknir má finna sem tengjast tíðni rafræns eineltis hjá 

einstaklingum á aldrinum 9 – 19 ára. Goebert o.fl. (2010) hafa haldið því fram að á 

uppvaxtarárunum verði einn af hverjum fimm unglingum fyrir einhverri tegund af 

rafrænu einelti. Li (2006) hélt svipuðu fram en hann taldi að einn af hverjum sex 

unglingum yrðu fyrir rafrænu einelti. Vandebosch og Cleemput (2009) styrkja stoðum 

undir það þar sem þeir rannsökuðu 1416 bandaríska unglinga á aldrinum 12 – 18 ára 

árið 2005. Þar kom í ljós að rúmlega 11% þátttakenda taldi sig hafa orðið fyrir rafrænu 

einelti á síðastliðnum þremur mánuðum. Wang, Iannotti og Nansel (2009) komust að 

svipaðri niðurstöðu þegar þeir gerðu HBSC rannsókn árið 2005 á 7182 bandarískum 

nemendum á aldrinum 11 – 16 ára en þar kom fram að 13,2% nemenda töldu sig hafa 

orðið fyrir rafrænu einelti á síðastliðnum tveimur mánuðum. Í bandarískri rannsókn 

Dehue o.fl. (2008) sem gerð var á nemendum á aldrinum 9 – 19 ára var sendur 

spurningalisti á 1.211 nemendur sem annað hvort voru að ljúka grunnskóla eða voru á 

fyrsta ári í framhaldsskóla. Nemendurnir svöruðu spurningalista á skólatíma og sýndu 

niðurstöðurnar fram á að um 23% töldu sig einhvern tímann hafa lent í rafrænu einelti. 
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Þeim svipar til niðurstaðna Patchin og Hinduja (2006) sem settu rafrænan 

spurningalista á netið sem opinn var frá 1. maí – 31. maí árið 2004. Í þeirri rannsókn var 

tíðni eineltis talsverð en henni svöruðu 571, þar af 384 sem voru yngri en 18 ára, þar 

sem 29% þátttakenda töldu sig vera þolandur rafræns eineltis. Aðrir fræðimenn hafa 

einnig komist að fjölbreyttum niðurstöðum en um 11% töldu sig vera þolendur í 

rannsókn Lindfors, Kaltiale-Heino og Rimpelä (2012) en þeirri rannsókn svöruðu 5516 

þáttakendur en hún var gerð árið 2009 og send rafrænt til forsvarsmanna einstaklinga á 

aldrinum 12, 14, 16 og 18 ára sem gátu þá svarað á netinu eða á pappír. Loks má nefna 

rannsókn Sourander o.fl. (2010) sem lögð var fyrir nemendur 2215 nemendur í 7. og 9. 

bekk í mars í apríl árið 2008 voru um 4,8% sem töldu sig vera þolendur rafræns eineltis. 

Íslenskar rannsóknir á tíðni rafræns einelts hafa ekki verið margar en af 954 sem 

svöruðu spurningum Saft (2013) í könnun á netnotkun barna og unglinga töldu 9% 

nemenda, úr 4. – 10. bekk, sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á síðustu 12 mánuðum. 

Líkt og sjá má er munur á tíðni milli rannsókna oft á tíðum mikill en sá gæti orsakast af 

stærð og vali úrtaka í hverri rannsókn fyrir sig.  

Rafrænt einelti snýst þó ekki einungis um þolandann þar sem rannsóknir hafa sýnt 

fram á að oft geta einstaklingar bæði verið gerendur og þolendur og að stórt hlutfall 

þátttakenda hafi orðið vitni að rafrænu einelti. Sem dæmi kom fram í rannsókn Lindfors 

o.fl. (2012) sem nefnd var hér fyrir ofan að um 4% þátttakenda höfðu verið báðum 

megin, það er voru bæði þolendur og gerendur, að um 9% þátttakenda höfðu verið 

gerendur og að hátt í 13% höfðu verið vitni að rafrænu einelti. Í niðurstöðum Patchin og 

Hinduja (2006) er það einnig mjög afgerandi að einstaklingar verði oft vitni að einelti 

þar sem um 49% einstaklinga í þeirri rannsókn höfðu orðið vitni að rafrænu einelti. 

Enginn munur virtist vera á því hvort vitnin voru stelpa eða strákur. Það má því telja að 

stór hluti nemenda geti á einhvern hátt verið tengdur rafrænu einelti og þá í 

hlutverkum gerenda, þolenda eða áhorfenda og jafnvel í öllum hlutverkum á sama 

tíma.  

2.5.2 Kynja- og aldursmunur í rafrænu einelti  

Engin afgerandi niðurstaða hefur fengist um það hvort kynjamunur sé til staðar í 

rafrænu einelti þar sem flestar rannsóknir hafa sýnt fram á að enginn kynjamunur sé 

þar á milli (Patchin og Hinduja, 2006; Tokunaga, 2010). Í íslenskri könnun Saft (2013) 

töldu 3,8% stúlkna sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á síðastliðnum 12 mánuðum og 

4,7% drengja. Í rannsókn Li (2006) kom fram að engan marktækan mun væri að finna á 

milli þess hvort stúlkur eða drengir urðu fyrir rafrænu einelti þó að drengir væru líklegri 
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til að vera gerendur. Li (2006), Keith og Martin (2005) og Li (2006) eru þó ekki sammála 

því þar sem þeir telja stelpur mun líklegri en stráka til að nýta sér rafræna miðla fyrir 

einelti. Wang o.fl. (2007) komust einnig að því að um 6,2% stúlkna töldu sig verða fyrir 

rafrænu einelti á meðan einungis 4,2% drengja töldu sig verða fyrir því. Hinduja og 

Patchin (2010) gerðu síðan aðra rannsókn, þar sem spurningalisti var settur á netið fyrir 

svarendur og komust þeir að því að 36,4% stúlkna og 32,7% drengja töldu sig hafa orðið 

fyrir rafrænu einelti á síðustu sex mánuðum, á meðan 16% stúlkna og 17,9% drengja 

sögðust hafa nýtt sér rafrænan miðil til þess að leggja annan einstakling í einelti. Í þeim 

tilvikum hefur annars vegar verið bent á að strákar séu líklegri til að vera gerendur í 

rafrænu einelti, en algengara sé að stelpur séu þolendur, og hins vegar að stelpur að 

séu líklegri til að vera bæði gerendur og þolendur (Dehue, Bolman og Völlink, 2008; 

Erdur-Baker og Kavşut, 2007; Kowalski o.fl., 2012; Li, 2010; Smith o.fl., 2008). Þessi 

andstæða gæti falist í því að stelpur eru líklegri en drengir til að segja frá því að þær séu 

að lenda í rafrænu einelti (Lindfors o.fl., 2010). Aldur getur þó einnig skipt máli í þessu 

samhengi. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að neteinelti er ekki bundið við aldur þó að það sé 

algengast hjá börnum og unglingum (Sourander o.fl.,2010; Tokunaga, 2010). Patchin og 

Hinduja (2006) og Smith o.fl. (2008) fundu engan marktækan mun á aldri þegar kom að 

rafrænu einelti. Oft má túlka niðurstöður þannig að meiri hætta sé á að unglingar 

blandist í rafrænt einelti en yngri einstaklingar (Patchin og Hinduja, 2006; Raskauskas 

og Stoltz, 2007; Smith o.fl., 2008). Þá hefur komið fram að 13 – 15 ára unglingar eru 

mun líklegri til að vera gerendur í rafrænu einelti en aðrir aldurshópar (Calvete o.fl., 

2010; Tokunaga, 2010) og að tíðnin, ásamt alvarleika, aukist eftir því sem þeir verða 

eldri (Kiriakidis og Kavoura, 2010). Misjafnt er hvort að unglingar á þessum aldri taki sér 

stöðu þolanda eða geranda en algengast er að þeir séu jafnaldrar (Calvete o.fl., 2010; 

Kowalski og Limber, 2007; Tokunaga, 2010). Það er því ekki hægt að segja nákvæmlega 

til um hvort að kynja- og aldursmunur sé til staðar þegar kemur að rafrænu einelti þar 

sem niðurstöður rannsókna eru mismunandi og fræðimenn greinir á um hvort að sá 

munur sem hefur fundist sé marktækur.  

2.5.3 Rafrænt einelti á skólatíma 

Þær rannsóknir sem vísað hefur verið í hafa einblínt á rafrænt einelti innan sem utan 

skóla og er ekki mikið að finna, eitt og sér, um rafrænt einelti á skólatíma. Í eigindlegri 

rannsókn Agatston, Kowalski og Limber (2007) töldu nemendur sig upplifa mest af 

neteinelti utan skólatíma og, þegar rafræna eineltið ætti sér stað í skólanum, treystu 
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þeir ekki starfsmönnum skólans fyrir þeim upplýsingum. Aðrar rannsóknir voru 

vandfundnar og ekki er til vitneskja um að nokkrar tölfræðilegar upplýsingar séu til um 

rafrænt einelti á skólatíma hvorki hérlendis né erlendis.  

2.6 Samantekt 

Einelti er yfirhugtak sem hefur birtingarmyndirnar hefðbundið einelti og rafrænt einelti. 

Fræðimenn sýndu rafrænu einelti mikinn áhuga með aukinni tækni og en hugtakið 

þýðir, ef notuð er einföld skilgreining, að einstaklingur nýtir sér rafræna miðla til að 

viðhalda áreiti í garð annars einstaklings. Megineinkenni rafræns eineltis eru annars 

vegar valdaójafnvægi og hins vegar endurtekning, en valdaójafnvægið er yfirleitt mikið 

þegar stöðug endurtekning á sér stað. Til að viðhalda endurtekningunni eru ýmsar 

boðleiðir nýttar sem eru meðal annars SMS, spjallrásir, Youtube, Facebook, Snapchat og 

fleiri leiðir. Í gegnum þessar boðleiðir má sjá ýmsar tegundir rafræns eineltis líkt og 

netrifrildi, rafrænt áreiti, persónueftirlíkingu, mannorðsspjöll, trúnaðarbrest, útskúfun 

eða útilokun, að lemja sér til ánægju og netumsátur. Einstaklingar sem vísað er í sem 

gerendur nýta sér þessar leiðir til að auka völd sín oft þar sem þeir halda áfram að 

áreita þolendur sem einnig verða fyrir hefðbundnu einelti. Gerendur og þolendur eiga 

það oft sameiginlegt að búa við fjölskylduaðstæður þar sem báðir eru eftirlitslausir á 

netinu. Gerendur nýta sér þó oftar en ekki rafræna miðla til eineltis því þeim þykir það 

skemmtilegt, finnst þolandinn eiga það skilið eða vilja hefnd. Þannig sýna þeir 

andfélagslega hegðun þar sem þeir líta ekki á rafræna eineltið sem eitthvað slæmt. 

Þolendur hafa veika stöðu í rafrænu einelti þar sem þeir eru félagslega eða líkamlega 

veikari. Þeir hafa þó átt það til að stíga upp og nýta sér sjálfir rafræna miðla til að ná 

hefndum á gerendum sínum. Hvort sem um geranda eða þolanda er að ræða getur 

rafræna eineltið haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir heilsu og velferð þátttakenda þar sem 

oft koma fram neikvæð andleg og líkamleg áhrif. Það hefur einnig áhrif á samfélagið þar 

sem þeir eiga það til að draga sig út úr samfélaginu og verða óvirkir samfélagsþegnar. 

Tíðni rafræns eineltis meðal einstaklinga á aldrinum 9 – 19 ára er á bilinu 4,8% - 23% en 

niðurstöður velta oft á stærð og vali úrtaka. Enginn afgerandi kynjamunur er til staðar 

þegar kemur að rafrænu einelti þó að rannsóknir bendi til að drengir séu líklegri til að 

verða gerendur á meðan stúlkur séu líklegri til þess að vera þolendur. Þá hafa íslenskar 

rannsóknir sem skoða tíðni á rafrænu einelti verið fáar og eru engar rannsóknir til, 

hvorki hérlendis né erlendis, sem hafa kannað algengi rafræns eineltis á skólatíma.  
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3 Aðferðarfræði  

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem stuðst var við í rannsókninni. 

Fjallað verður um rannsóknarsniðið almennt og hvernig gagnasöfnunin fór fram. Greint 

verður frá þeim mælitækjum sem notuð voru til að svara rannsóknarspurningunni og 

undirrannsóknarspurningunum, hverjir þátttakendur voru og hvernig greining á 

gögnum fór fram. Að lokum verður farið yfir siðferðisleg álitamál sem komið geta upp í 

rannsóknum af þessu tagi. 

3.1 Rannsóknarsnið  

Þær rannsóknaraðferðir sem hægt er að nýta við söfnun vísindalegra gagna eru tvær, 

annars vegar eigindlegar (e. qualitative) og hins vegar megindlegar (e. quantative). 

Munurinn á milli þessara aðferða er aðallega hugmyndafræðin á bak við þær, hvernig 

safna skal gögnum og hvaða leiðir skal fara við úrvinnslu gagnanna (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013). Eigindlegar rannsóknir miða meira að því að tekin eru viðtöl sem 

rannsakandinn flokkar, metur og túlkar á meðan áhersla er á hlutleysi í megindlegum 

rannsóknum þar sem niðurstöður er hægt að staðfesta og yfirfæra á aðrar rannsóknir. Í 

rannsókninni var stuðst við megindlegar aðferðir þar sem notað var lýsandi 

rannsóknarsnið.  

Megindlegar rannsóknir byggjast á grunni vísindahefðar raunhyggju og 

þekkingarfræði hluthyggju en sjónarhorn hins megindlega rannsakanda er 

sannleikurinn um heiminn og hvernig hægt sé að mæla hann. Þegar rannsókn er 

megindleg skal upplýsingum safnað á kerfisbundinn hátt, rannsakandi skal gæta 

hlutlægni og síðar setja gögnin fram með því að beita tölfræðilegum aðferðum 

(Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Hægt er að skipta megindlegum rannsóknum í 

tvo flokka; annars vegar tilraunasnið og hins vegar rannsóknir sem byggjast ekki á 

tilraunum (Mcmillan, 2008). Þegar skoða þarf meðaltöl þess sem hægt er að vega, telja 

og mæla, henta megindlegar aðferðir vel þar sem yfirleitt má finna með þeim mynstur í 

gögnunum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Rannsókn þessi byggist á upplýsingum um tíðni rafræns eineltis. Það merkir að verið 

er að vinna með upplýsingar um atvik sem þegar hafa átt sér stað. Rannsóknin flokkast 

því ekki undir tilraun þar sem rannsakandinn hefur engin bein áhrif á rannsóknarefnið. Í 
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rannsókninni verður stuðst við tölfræðilegar upplýsingar sem verða túlkaðar með 

tölfræðilegum aðferðum. Um er að ræða lýsandi rannsókn þar sem leitast var við að 

lýsa ástandi ákveðins hóps, þ.e. algengi rafræns eineltis hjá nemendum í 6., 8. og 10. 

bekk grunnskóla á skólatíma, en þegar það er gert er talað um lýsandi 

sambandsrannsókn (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). Ókostir lýsandi 

sambandsrannsóknar og megindlegra aðferða eru að niðurstöður gætu sýnt lítinn hluta 

af raunverulega vandamálinu og því gæti orðið erfitt að yfirfæra niðurstöður á heildina 

(Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). Komið var til móts við þetta í rannsókninni á þann hátt að 

meira en helmingur nemenda á landinu tók þátt í rannsókninni. Einnig getur 

áreiðanleiki og réttmæti mælitækja, hópaskipting, val á úrtaki og meðhöndlun gagna 

ógnað innra og ytra réttmæti rannsóknarinnar (Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

Þar sem unnið var með niðurstöður HBSC (e. Health Behaviours in School aged Children) 

var treyst á að þessir þættir ógnuðu ekki niðurstöðum rannsóknarinnar þar sem búið 

var að tryggja áreiðanleika og réttmæti mælitækja, þar sem hópaskipting og val sé hið 

sama ár hvert, en öllum nemendum í 6., 8. og 10., bekk er boðið að taka þátt, og að 

rannsakendur meðhöndli gögnin á fagmannalegan hátt.  

3.2 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar sem settar voru fram í inngangi sneru að því hversu algengt  

rafrænt einelti er meðal nemenda í 6., 8. og 10. bekk grunnskóla á skólatíma. Hún var 

undirstaðan í því að skoða hve stór hluti verður fyrir rafrænu einelti almennt og hve 

margir urðu fyrir því á skólatíma. Þá voru undirspurningar notaðar sem tengdust kyni til 

að sjá hvort finna mætti mun á milli þessara hópa.  

3.3 Mælitæki 

Stuðst var við niðurstöður úr spurningalista HBSC (e. Health Behaviors in School-Aged 

Children), sem hefur verið íslenskaður, og lagður fyrir börn í 6., 8. og 10. bekk. 

Rannsakandi nýtti sér spurningar sem fyrir voru á spurningalistanum og tengdust 

rafrænu einelti. Hann fékk einnig að bæta við nokkrum spurningum á listann í samstarfi 

við Ársæl Má Arnarson, prófessor við Háskóla Íslands, stjórnanda HBSC rannsóknarinnar 

á Íslandi. 

Spurningalistinn samanstendur af fjölmörgum spurningum en markmið 

rannsóknarinnar stýrði því hvaða spurningar voru nýttar. Grunnupplýsingar um 

þátttakendur voru fengnar til að geta skoðað algengi rafræns eineltis út frá aldri og kyni 

þátttakenda. Það var gert með því að spyrja þátttakendur í hvaða bekk þeir væru þar 
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sem svarmöguleikar voru 6., 8., eða 10. bekkur og af hvaða kyni þeir væru þar sem 

svarmöguleikar voru strákur, stelpa eða annað. Nýttar voru spurningar sem sneru að 

því hversu oft og hvar hið rafræna einelti átti sér stað. Í stuttu máli var spurt hversu oft 

hefur þú tekið þátt eða orðið fyrir í rafrænu einelti á síðustu tveimur mánuðum og hvar. 

Þá voru svarmöguleikar við spurningunni um algengi eineltisins að þeir hafi ekki lagt 

eða tekið þátt í einelti, það hafi komið fyrir einu sinni eða tvisvar, tvisvar eða þrisvar 

sinnum í mánuði, einu sinni í viku eða nokkrum sinnum í viku. Svarmöguleikar sem 

tengdust því hvar eineltið átti sér stað voru að það hafi gerst á skólatíma, utan 

skólatíma eða að þeir hafi tekið þátt eða lent í rafræna eineltinu bæði í skólanum og 

utan hans. 

3.3.1 HBSC alþjóðakönnunin 

Frá árinu 1982 hefur alþjóðleg könnun á vegum Alþjóðaheilbrigðismálastofnunar verið 

lögð fyrir alla nemendur á 11., 13. og 15. aldursári á fjögurra ára fresti. Könnunin er stór 

í sniðum en alls eru 48 lönd, bæði í Evrópu og Norður Ameríku, sem taka þátt í henni. 

Könnun þessi kallast HBSC, líkt og áður hefur komið fram, og er tilgangur hennar að 

fylgjast með þróun félagslegra, heilsufarslegra og efnahagslegra þátta í lífi unglinga 

(Health Behavior in School-Aged Children, e.d.). Niðurstöðurnar er síðan reynt að nýta 

sem fyrirmynd þegar kemur að því að þátttökulöndin setji sér markmið til að bæta 

lífskjör þessara hópa.   

Rannsóknasetur forvarna við Háskólann á Akureyri stendur fyrir framkvæmd 

rannsóknarinnar hér á Íslandi og hefur hún verið lögð fyrir frá árinu 2006. Heiti 

könnunarinnar hefur verið íslenskað og kallast hún Heilsa og lífskjör skólanema. Er það 

Ársæll Már Arnarson sem sér um utanhald hennar sem og að framfylgja henni (HBSC á 

Íslandi, e.d.). Þeir sem koma að rannsókninni sjá um að útvega öll leyfi sem til þarf og 

senda foreldrum bréf með upplýsingum um rannsóknina (Ársæll Már Arnarson, 

munnleg heimild).  

3.3.2 Framkvæmd 

Öllum börnum á 11., 13. og 15. aldursári í grunnskólum landsins var boðið að taka þátt í 

rannsókninni. Spurningalistarnir voru lagðir fyrir vorið 2018 á skólatíma og sáu 

kennarar, starfsfólk grunnskólanna og/eða rannsakendur um að leggja þá fyrir. 

Foreldrar voru upplýstir sem og nemendum gert grein fyrir að ekki væri skylda að taka 

þátt né svara öllum spurningunum sem er hluti af persónuvernd. Setji foreldrar sig ekki 

á móti þátttöku barnsins telst það sem samþykki þess að barnið megi taka þátt kjósi 

það að vera með. Í rannsóknum líkt og HBSC þarf rannsakandi að vera í nánu samstarfi 
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við skólayfirvöld sem og fylgja lögum um persónuvernd. Könnun þessi var gerð með 

samþykki og vitund skólayfirvalda og var farið eftir lögum er kom að meðferð 

persónuupplýsinga. Rannsóknin var nafnlaus sem gerir það að verkum að ekki er hægt 

að rekja neinar upplýsingar til baka til þátttakenda (Embætti landlæknis, 2006).  

3.4 Þátttakendur 

Þátttakendur HBSC könnunarinnar var rúmur helmingur grunnskólanemenda á landinu í  

6., 8., og 10. bekk þó að öllu skólum hafi verið boðið að taka þátt. Samkvæmt Hagstofu  

Íslands (e.d.) voru samtals 13.241 nemendur í 6., 8. og 10., bekk árið 2018 og var þeim 

nemendum boðið að taka þátt. Nemendur í 6. bekk voru þá 4572, í 8. bekk voru 4392 

og í 10. bekk voru 4277.  

Í þessari rannsókn tóku alls 7160 nemendur þátt, þar af 2363 í 6. bekk, 2549 í 8.  

bekk og 2247 í 10. bekk og 1 svaraði ekki í hvaða bekk hann væri. Kynjahlutfall  

þátttakenda var tiltölulega jafnt en könnuninni svöruðu 3498 stúlkur eða 48,9%, 3530  

drengir eða 49,3%, 118 nemendur eða 1,6% sem titluðu sig annað og 14 nemendur  

svöruðu ekki eða 0,2% nemendanna. Það má því sjá miðað við fjölda nemenda á 

landsvísu að rúmur helmingur nemenda tók þátt.  

3.5 Tölfræðileg úrvinnsla 

Við tölfræðilega úrvinnslu gagna var notast við forritið IBMS Statistics (SPSS 25.0). 

Forritið var notað til þess að reikna út lýsandi tölfræði fyrir úrtakið. Þær aðferðir sem 

notast var við voru tíðnidreifing og krosstöflur. Einnig var forritið Excel nýtt til að útbúa 

myndir og töflur sem sýndu betur niðurstöður útreikninganna.  

Við úrvinnslu gagna og til að svara spurningunni um hversu algengt rafrænt einelti 

sé á skólatíma almennt og meðal drengja, stúlkna og annarra, eru tekin saman svör 

þeirra sem svara “ég var í skólanum” og þeirra sem svara “ég hef lent/tekið þátt í því 

bæði í skólanum og utan hans”. Það er gert því að báðir svarmöguleikar vísa í skólatíma. 

Útreikningar eru tvíþættir, annars vegar er reiknað út hve stórt hlutfall þeirra sem svara 

spurningunni velja þessa svarmöguleika og hins vegar hve stórt hlutfallið er miðað við 

heildarfjölda þátttakenda. Undartekning frá heildarfjölda þátttakenda er í kaflanum hjá 

stúlkum og drengjum þar sem miðað er við heildarfjölda stúlkna annars vegar og 

heildarfjölda drengja hinsvegar í stað heildarfjölda þeirra sem tóku þátt í rannsókninni. 

Sú samantekt kemur í lok hvers kafla fyrir sig.    
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3.6 Siðferðisleg álitamál og takmarkanir 

Þegar kemur að siðfræði eru fjórar meginreglur sem rannsakendur skulu hafa í huga:  

a) Sjálfræðisreglan 

b) Skaðleysisreglan  

c) Velgjörðarreglan  

d) Réttlætisreglan (Sigurður Kristinsson, 2013) 

Undir sjálfræðisreglunni er komið inn á upplýst og óþvingað samþykki en það merkir að 

fólk eigi rétt á að vita nákvæmlega hvað það er að samþykkja (Sigurður Kristinsson, 

2013). Í rannsókninni þarf að safna gögnum frá ungmennum og þar af leiðandi fá leyfi 

frá foreldrum. Þar kemur til álita siðferðisleg álitamál, þ.e. hvort að það sé nóg að 

foreldri eða forsjáraðili veiti leyfi fyrir þátttöku því með því móti er barnið ekki endilega 

að taka upplýsta ákvörðun um að vera með (Guðrún Kristinsdóttir og Hervör Alma 

Árnadóttir, 2015). Vegna þátttöku barna og unglinga þarf svo einnig að tilkynna 

rannsóknina til Persónuverndar en hlutverk hennar er að annast eftirlit meðferðar á 

persónuupplýsingum (Sigurður Kristinsson, 2013). Nemendur sem taka þátt í HBSC 

könnunni þurfa ekki að skrifa undir upplýst samþykki en sjálfræðisreglunni er fylgt með 

því móti að ítarlegt upplýsingablað, sem fjallar um tilgang og umfang rannsóknarinnar, 

er látið fylgja með. Þar er þeim gerð grein fyrir því að þátttaka sé valkvæð og að það sé 

þeirra val hvaða spurningum þeir svara. Þar kemur einnig fram að ekki sé hægt að rekja 

svör aftur til þeirra sem tóku þátt þar sem könnunin sé nafnlaus og fyllsta trúnaðar sé 

gætt.  

Í öllum rannsóknum skal rannsakandi umfram allt reyna að forðast það að valda 

skaða, en það er það sem skaðleysisreglan snýst um (Sigurður Kristinsson, 2013). 

Rannsókn sem þessi er persónuleg og hefur persónulegt gildi og því þarf rannsakandi að 

passa sig á að virða rétt fólks til einkalífs, vanda gerð spurninga og tryggja að 

þátttakendur finni að trúnaðar sé gætt (Grétar Þór Eyþórsson, 2013). Ekki má áætla að 

áhættan á skaða sé mikil þegar spurningalisti HBSC er skoðaður en þó gæti hann vakið 

upp slæmar tilfinningar hjá nemendunum. Því þarf að fylgjast vel með því og veita þeim 

nemendum sem upplifa neikvæð áhrif frá könnuninni viðeigandi stuðning þegar við á. 

Er það hlutverk rannsakenda að benda skólayfirvöldum á þessi hugsanlegu áhrif sem 

geta þá brugðist rétt við.  

Velgjörðarreglan kemur inn á það að velja eigi leiðir sem krefjast lítillar fórnar og að 

markmiðið sé að láta gott af sér leiða (Sigurður Kristinsson, 2013). Það er gert í HBSC 

könnunni þar sem niðurstöður hennar eru nýttar til auka velferð grunnskólabarna. 
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Niðurstöðurnar er notaðar með tilliti til þess að skoða hvað má betur fara og leita 

lausna til að bæta úr þeim þáttum sem rannsóknin nær til og vekja athygli á ákveðnum 

þáttum sem samfélagið þarf að hafa í huga.  

Réttlætisreglan er til þess fallin að vernda minnihlutahópa þar sem allir eigi að vera 

jafnir, hafa jafna stöðu og að sanngirni sé gætt þegar kemur að dreifingu birgða og 

gæða (Sigurður Kristinsson, 2013). Nemendur sem taka þátt í HBSC rannsókninni fá 

enga umbun fyrir framlag sitt til rannsóknarinnar og því var engin hætta á að staða 

minnihlutahópa sé nýtt til hagnaðar. 

Að lokum felst trúverðugleiki rannsóknarinnar í gæðum mælinganna og því verða 

þær að vera öruggar svo niðurstöðurnar séu nothæfar. Sú ályktun eða ákvörðun sem 

rannasakandi dregur þarf að vera viðeigandi út frá niðurstöðum og verður að leitast við 

að rannsóknin tryggi réttmæti (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013).  

Takmarkanir rannsóknarinnar gætu hafa orðið þær að nemendur svari ekki eftir 

bestu vitund eða ýkja. Spornað var við því með því að hvetja þá til að svara eftir bestu 

getu og tryggja að þeir gætu treyst á trúnað. Aðrar takmarkanir eru þær að þeir sem 

verða fyrir rafrænu einelti komi sér hjá því að taka könnunina.  
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4 Niðurstöður 

Alls tóku 7160 einstaklingar þátt í rannsókninni og var misjafnt hve margir svöruðu 

spurningunni um rafrænt einelti. Af þeim þátttakendum sem svöruðu sögðu 9,8% að 

það hefði komið fyrir einu sinni eða oftar á síðustu tveimur mánuðum og um 5,1% 

höfðu lagt aðra í rafrænt einelti. Mikill meirihluti hafði þó hvorki lagt í rafrænt einelti né 

orðið fyrir því.  

4.1 Bakgrunnsbreytur þátttakendanna 

Bakgrunnsbreytur þátttakendanna í þessari rannsókn voru kynferði þeirra og í hvaða 

bekk þeir voru þegar rannsóknin fór fram. Skiptinguna má sjá í töflu 1.  

 

Tafla 1. Heildarfjöldi, kynjahlutfall og bekkjarskipting þátttakendanna. 

Kynferði
  

 Bekkur   

 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Strákur 1189 (50,4%) 1255 (49,3%) 1086 (48,4%) 3530 (49,4%) 

Stelpa 1138 (48,3%) 1249 (49,1%) 1111 (49,5%) 3498 (49,0%) 

Annað 30 (1,3%) 40 (1,6%) 48 (2,1%) 118 (1,7%) 

Heildarfjöldi 2357 (100,0%) 2544 (100,0%) 2245 (100,0%) 7146 (100,0%) 

  

Alls svöruðu 14 þátttakendur ekki spurningunni um kyn. Þar af voru sex í 6. bekk,  fimm 

í 8. bekk og tveir í 10. bekk. Einn þátttakandi sagði hvorki til um aldur né kyn.  

4.2 Hversu algengt er rafrænt einelti meðal nemenda í 6., 8. og 10. 
bekkjum á skólatíma?  

Þegar algengi rafræns eineltis var skoðað eftir bekkjum svöruðu 97,0% (n=6942) 

þátttakendanna spurningunni um það hversu oft á undanförnum tveimur mánuðum 

þeir höfðu verið lagðir í rafrænt einelti og 97,3% (n=6956) svöruðu spurningunni um 

hversu oft þeir höfðu lagt aðra í einelti á sama tímabili. 
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4.2.1  Algengi rafræns eineltis meðal þolenda í 6., 8. og 10. bekkjum undanfarna tvo 
mánuði 

Tafla 2 sýnir hversu algengt rafrænt einelti er meðal þolenda, skipt eftir bekkjum. Fram 

kom að 9,8% (n=681) töldu sig hafa verið lagða í rafrænt einelti einu sinni eða oftar á 

síðustu tveimur mánuðum.  

 

Tafla 2. Algengi rafræns eineltis meðal þolenda skipt eftir bekkjum og heildarfjölda. 

Hversu oft á undanförnum tveimur mánuðum hefur þú verið lögð/lagður í einelti á 
netinu? * 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Aldrei 1971 (87,0%) 2262 (91,1%) 2028 (92,3%) 6261 (90,2%) 

Einu sinni eða 
tvisvar 

183 (8,1%) 144 (5,8%) 92 (4,2%)  419 (6,0%) 

Tvisvar eða 
þrisvar sinnum í 
mánuði 

50 (2,2%) 24 (1,0%) 34 (1,5%) 108 (1,6%) 

Um það bil einu 
sinni í viku 

24 (1,1%) 27 (1,1%) 16 (0,7%) 67 (1,0%) 

Nokkrum sinnum 
í viku 

37 (1,6%) 25 (1,0%) 25 (1,1%) 87 (1,3%) 

Heildarfjöldi 2265 (100,0%) 2482 (100,0%) 2195 (100,0%) 6942 (100,0%) 

* (t.d. með því að einhver hefur sent særandi textaskilaboð, tölvupóst, símaskilaboð, statusa, búið til 
heimasíður sem gera grín að þér, sent niðurlægjandi eða óviðeigandi myndir af þér án leyfis og sett þær á 
netið eða sent þær öðrum)? 

 

Alls töldu 13,0% (n=294) þátttakenda í 6.bekk sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti einu 

sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum, 8,9% (n=220) þátttakenda í 8. bekk 

og 7,6% (n=167) þátttakenda í 10. bekk. Þá voru flestir í 6. bekk sem töldu sig verða fyrir 

rafrænu einelti einu sinni í viku eða oftar, eða 2,7% (n=61) á meðan tíðnin í 8. bekk var 

2,1% (n=52) og 1,9% (n=41) í 10. bekk. Þetta þýðir að hlutfallslega töldu fleiri nemendur 

í 6. bekk sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti en nemendur í 8. og 10. bekkjum og að 

tíðnin lækkaði með auknum aldri.  

4.2.2  Staðsetning þolenda þegar rafræna eineltið átti sér stað 

Spurt var hvar varstu þegar þú varðst fyrir rafræna eineltinu? Alls svöruðu 9,6% (n=690) 

nemendur því hvar þeir töldu rafræna eineltið hafa átt sér stað. Mynd 1 sýnir hve 
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margir af þeim töldu sig hafa orðið fyrir rafræna eineltinu á skólatíma, utan skólatíma 

og bæði í skólanum og utan hans. 

 

 

Mynd 1. Staðsetning rafræna eineltisins meðal þolenda eftir heildarfjölda 

 

Af þeim nemendum sem töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti sögðu 47,4% (n=327) 

að það hefði gerst á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Sem þýðir að þessi 

47,4% upplifðu rafrænt einelti á skólatíma, þrátt fyrir að hluti þeirra hafi einnig upplifað 

það fyrir utan skóla. Sé heildarfjöldi einstaklinga sem taldi sig verða fyrir rafrænu einelti 

á skólatíma og á skólatíma og utan hans borin saman við heildarfjölda þátttakenda má 

sjá að 4,6% nemenda töldu sig hafa verið þolendur þess einu sinni eða oftar á síðustu 

tveimur mánuðum. Mesta athygli vekur að niðurstöður sýna að nær helmingur þeirra 

sem sögðust hafa orðið fyrir rafrænu einelti sögðu að það hefði gerst á skólatíma eða 

bæði á skólatíma og utan hans. 

 

Tafla 3. Staðsetning rafræns eineltis meðal þolenda skipt eftir bekkjum 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Þetta var í skólanum 75 (24,6%)        26 (12,0%)            16 (9,5%) 

Þetta gerðist utan skólatíma 165 (54,1%) 116 (53,6%) 82 (48,8%) 

Ég hef bæði fengið svona í 
skólanum og utan hans 

65 (21,3%) 75 (34,6%) 70 (41,7%) 

Heildarfjöldi 305 (100,0%) 217 (100,0%) 168 (100,0%) 

 

17,0%

52,5%

30,5%

Staðsetning rafræns eineltis meðal þolenda

Þetta var í skólanum

Þetta gerðist utan skólatíma

Ég hef bæði fengið svona í skólanum og utan hans
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Tafla 3 sýnir staðsetningu rafræna eineltisins meðal þolenda skipt eftir bekkjum. Í  

6. bekk töldu 45,9% (n=140) sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á skólatíma og bæði á 

skólatíma og utan hans, 46,5% (n=101) í 8. bekk og 51,3% (n=86) í 10.bekk. Mesta 

athygli vekur að 24,6% nemenda í 6. bekk töldu sig verða fyrir rafrænu einelti eingöngu 

á skólatíma á meðan tíðnin var 12,0% hjá 8. bekk og 9,5% hjá 10. bekk.  

4.2.3  Algengi rafræns eineltis meðal gerenda í 6., 8. og 10. bekkjum undanfarna tvo 
mánuði.  

Alls svöruðu 97,3% (n=6964) þátttakendur því hvort þeir teldu sig hafa tekið þátt í að 

leggja annan einstakling í rafrænt einelti á síðustu tveimur mánuðum. Tafla 4 sýnir 

fjölda gerenda rafræns eineltis, skipt eftir bekkjum. Fram kom að 5,1% (n=355) töldu sig 

hafa verið gerendur rafræns eineltis einu sinni eða oftar á síðustu tveimur mánuðum. 

 

Tafla 4. Algengi rafræns eineltis meðal gerenda skipt eftir bekkjum og heildarfjölda. 

Hversu oft á undanförnum tveimur mánuðum hefur þú tekið þátt í að leggja einhvern 
í einelti á netinu? * 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Aldrei 2153 (94,6%) 2374 (95,2%) 2082 (94,7%) 6609 (95,0%) 

Einu sinni eða 
tvisvar 

70 (3,1%) 76 (3,0%) 65 (3,0%) 211 (3,0%) 

Tvisvar eða þrisvar 
sinnum í mánuði 

21 (0,9%) 19 (0,8%) 19 (0,9%) 59 (0,8%) 

Um það bil einu 
sinni í viku 

6 (0,3%) 4 (0,2%) 11 (0,5%) 21 (0,3%) 

Nokkrum sinnum í 
viku 

24 (1,1%) 20 (0,8%) 20 (0,9%) 64 (0,9%) 

Heildarfjöldi 2274 (100,0%) 2493 (100,0%) 2197 (100,0%) 6964 (100,0%) 

* (t.d. með því að senda særandi textaskilaboð, tölvupóst, símaskilaboð, statusa, búið til heimasíður sem 
gera grín, sent niðurlægjandi eða óviðeigandi myndir án leyfis og sett þær á netið eða sent þær öðrum)? 
 

Alls töldu 5,3% (n=121) þátttakenda í 6. bekk sig hafa verið gerendur í rafrænu einelti 

einu sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum, 4,8% (n=119) þátttakenda í  

8. bekk og 5,2% (n=115) þátttakenda í 10. bekk. Þetta þýðir að lítill aldursmunur var á 

þátttakendum sem töldu sig gerendur rafræns eineltis og þrátt fyrir að tíðnin fari 

lækkandi í 8. bekk þá hafi hún aukist aftur í 10. bekk.  
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4.2.4  Staðsetning gerenda þegar rafræna eineltið átti sér stað 

Alls svöruðu 5,2% (n=374) nemendur því hvar voru þegar þeir tóku þátt í rafræna 

eineltinu. Mynd 2 sýnir hve margir af þeim töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á 

skólatíma,  utan skólatíma og bæði í skólanum og utan hans. 

 

 

Mynd 2. Staðsetning rafræna eineltisins meðal gerenda eftir heildarfjölda. 
 

Af þeim nemendum sem töldu sig vera gerendur rafræns eineltis sögðu 50,0% (n=187) 

að þeir hafi tekið þátt í því á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Mesta athygli 

vekur að niðurstöður sýna að helmingur þeirra sem sögðust vera gerendur rafræns 

eineltis sögðu að það hefði gerst á skólatíma eða bæði á skólatíma og utan hans. Sé 

heildarfjöldi einstaklinga sem taldi sig vera geranda rafræns eineltis á skólatíma og 

bæði á skólatíma og utan hans borin saman við heildarfjölda þátttakenda má sjá að 

2,6% nemenda töldu sig hafa verið gerendur þess. 

 

Tafla 5. Staðsetning rafræns eineltis meðal gerenda skipt eftir bekkjum  

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Ég var í skólanum 43 (31,6%) 19 (15,2%) 19 (16,8%) 

Þetta gerðist utan skólatíma 63 (46,3%) 72 (57,6%) 52 (46,0%) 

Ég hef tekið þátt í svona bæði í 
skólanum og utan hans 

30 (22,1%) 34 (27,2%) 42 (37,2%) 

Heildarfjöldi 136 (100,0%) 125 (100,0%) 113 (100,0%) 

 

21,7%

50,0%

28,3%

Staðsetning rafræns eineltis meðal gerenda

Þetta var í skólanum

Þetta gerðist utan skólatíma

Ég hef tekið þátt í bæði í skólanum og utan hans
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Tafla 5 sýnir staðsetningu rafræna eineltisins meðal gerenda skipt eftir bekkjum. Í  

6. bekk töldu 53,7% (n=73) sig hafa verið geranda rafræns eineltis á skólatíma og bæði á 

skólatíma og utan hans, 42,4% (n=53) í 8. bekk og 54,0% (n=61) í 10. bekk. Þetta þýðir 

að algengast var að nemendur í 6. og 10. bekk teldu sig vera gerendur rafræns eineltis á 

skólatíma eða á skólatíma og utan hans. Mesta athygli vekur að mun fleiri nemendur í 

6. bekk töldu sig vera gerendur rafræns eineltis á skólatíma heldur en í 8. og 10. 

bekkjum.   

4.3 Hversu algengt er rafrænt einelti í 6., 8. og 10. bekkjum á skólatíma 
meðal stúlkna?   

Alls svöruðu 97,6% (n=3414) stúlkur því hvort þær hefðu orðið fyrir rafrænu einelti á 

undanförnum tveimur mánuðum.  

4.3.1  Stúlkur sem þolendur rafræns eineltis  

Tafla 6 sýnir hversu algengt rafrænt einelti er meðal stúlkna sem þolenda, skipt eftir 

bekkjum. Fram kom að 10,2% (n=349) stúlkna töldu sig hafa verið lagðar í rafrænt 

einelti einu sinni eða oftar á síðustu tveimur mánuðum.  

 

Tafla 6. Stúlkur sem þolendur rafræns eineltis skipt eftir bekkjum og heildarfjölda. 

Heildarfjöldi stúlkna sem höfðu orðið fyrir rafrænu einelti undanfarna tvo mánuði 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Aldrei 949 (86,5%) 1098 (90,0%) 1018 (92,8%) 3065 (89,8%) 

Einu sinni eða 
tvisvar 

92 (8,4%) 86 (27,0%) 54 (4,9%) 232 (6,8%) 

Tvisvar eða þrisvar 
sinnum í mánuði 

27 (2,5%) 15 (1,2%) 15 (1,4%) 57 (1,7%) 

Um það bil einu 
sinni í viku 

14 (1,3%) 10 (0,8%) 7 (0,6%) 31 (0,9%) 

Nokkrum sinnum í 
viku 

14 (1,3%) 12 (1,0%) 3 (0,3%) 29 (0,8%) 

Heildarfjöldi 1096 (100,0%) 1221 (100,0%) 1097 (100,0%) 3414 (100%) 

 

Alls töldu 13,4% (n=147) stúlkna í 6. bekk sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti einu sinni 

eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum, 10,1% (n=123) í 8. bekk og 7,2% (n=79) í 

10. bekk. Þá var algengast að stúlkur í 6. bekk töldu sig verða fyrir rafrænu einelti einu 



 

 49 

sinni eða oftar í viku, eða 2,6% (n=28), en tíðnin var 1,8% (n=22) í 8. bekk og  

0,9% (n=10) í 10. bekk. Þetta þýðir að algengast er að stúlkur í 6. bekk töldu sig vera 

þolendur rafræns eineltis og að tíðni rafræna eineltisins fari lækkandi eftir aldri.  

4.3.2  Staðsetning stúlkna er þær urðu fyrir rafræna eineltinu 

Alls svöruðu 10,4% (n=355) stúlkna því hvar hið rafræna einelti hafi átt sér stað. Mynd 3 

sýnir hve margar af þeim töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á skólatíma, utan 

skólatíma og bæði í skólanum og utan hans.  

 

  

Mynd 3. Staðsetning rafræna eineltisins meðal stúlkna sem þolendur eftir 
heildarfjölda 

 

Af þeim stúlkum sem töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti sögðu 44,2% (n=157) að 

það hefði gerst á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Sem þýðir að 44,2% af 

þeim stúlkum sem sögðu að þær hefðu orðið fyrir rafrænu einelti upplifðu það á 

skólatíma, þrátt fyrir að hluti þeirra hafi einnig upplifað það fyrir utan skóla.  

  

14,1%

55,8%

30,1%

Staðsetning rafræns eineltis hjá stúlkum sem þolendur

Þetta var í skólanum

Þetta gerðist utan skólatíma

Ég hef bæði fengið svona í skólanum og utan hans
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Tafla 7. Staðsetning þolenda rafræns eineltis meðal stúlkna skipt eftir bekkjum  

Staðsetning stúlkna þegar rafræna eineltið átti sér stað  

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Ég var í skólanum 32 (21,1%) 12 (9,8%) 6 (7,4%) 

Þetta gerðist utan 
skólatíma 

81 (53,3%) 69 (56,6%) 48 (59,3%) 

Ég hef lent í því í 
skólanum og utan hans 

39 (25,6%) 41 (33,6%) 27 (33,3%) 

Heildarfjöldi 152 (100,0%) 122 (100,0%) 81 (100,0%) 

 

Tafla 7 sýnir staðsetningu rafræna eineltisins meðal stúlkna skipt eftir bekkjum. Í  

6. bekk töldu 46,7% (n=71) sig hafa verið þolanda rafræns eineltis á skólatíma og bæði á 

skólatíma og utan hans, 43,5% (n=53) í 8. bekk og 40,7% (n=33) í 10. bekk. Þetta þýðir 

að algengast var að stúlkur í 6. bekk töldu sig vera þolendur rafræns eineltis á skólatíma 

og bæði á skólatíma og utan hans. Mesta athygli vekur að stúlkur í 6. bekk töldu sig 

töluvert oftar verða fyrir rafrænu einelti eingöngu á skólatíma á heldur en stúlkur í 8. og 

10. bekkjum.   

4.3.3  Stúlkur sem gerendur rafræns eineltis   

Alls svöruðu 97,9% (n=3424) stúlkur spurningunni um það hvort þær hefðu verið 

gerendur rafræns eineltis. Tafla 8 sýnir fjölda stúlkna sem gerenda rafræns eineltis, 

skipt eftir bekkjum. Fram kom að 2,8% stúlkna töldu sig hafa verið gerendur rafræns 

eineltis einu sinni eða oftar á síðustu tveimur mánuðum.  
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Tafla 8. Stúlkur sem gerendur rafræns eineltis skipt eftir bekkjum og heildarfjölda. 

Hversu oft á undanförnum tveimur mánuðum hefur þú tekið þátt í að leggja einhvern 
í einelti á netinu? 

 

Alls töldu 2,6% (n=29) stúlkna í 6. bekk sig hafa verið gerendur í rafrænu einelti einu 

sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum, 3,2% (n=39) í 8. bekk og 2,6% (n=28) 

stúlkna í 10. bekk. Jafnmargar stúlkur í 6. og 10. bekkjum töldu sig hafa verið gerendur í 

rafrænu einelti einu sinni eða oftar á síðustu tveimur mánuðum. Þetta þýðir að tíðni 

stúlkna sem gerenda lækkar á milli 6. og 8. bekkjar en eykst aftur er komið er upp í  

10. bekk.  

4.3.4  Staðsetning stúlkna sem gerendur rafræns eineltis 

Alls svöruðu 3,1% (n=107) stúlkur því hvar þær voru þegar þær tóku þátt í rafræna 

eineltinu. Mynd 4 sýnir hve margar af þeim töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á 

skólatíma, utan skólatíma og bæði í skólanum og utan hans.  

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Aldrei 1069 (97,4%) 1189 (96,8%) 1070 (97,4%) 3328 (97,2%) 

Einu sinni eða tvisvar 20 (1,8%) 33 (2,7%) 18 (1,6%) 71 (2,1%) 

Tvisvar eða þrisvar 
sinnum í mánuði 

4 (0,4%) 4 (0,3%) 4 (0,4%) 12 (0,4%) 

Um það bil einu sinni 
í viku 

0 (0,0%) 0 (0,0%) 3 (0,3%) 3 (0,1%) 

Nokkrum sinnum í 
viku 

5 (0,5%) 2 (0,2%) 3 (0,3%) 10 (0,3%) 

Heildarfjöldi 1098 (100,0%) 1228 (100,0%) 1098 (100,0%) 3424 (100,0%) 



 52 

 

Mynd 4. Staðsetning rafræna eineltisins meðal stúlkna sem gerendur eftir 
heildarfjölda 

 

Af þeim stúlkum sem töldu sig vera gerendur rafræns eineltis sögðu 42,9% (n=54) að 

þær hafi tekið þátt í því á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans.  

 

Tafla 9. Staðsetning rafræns eineltis meðal stúlkna sem gerenda. 

Hvar varstu þegar þú tókst þátt í rafræna eineltinu? 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Ég var í skólanum 17 (47,2%) 6 (14,0%) 6 (14,0%) 

Þetta gerðist utan 
skólatíma 

14 (38,9%) 25 (58,1%) 16 (57,1%) 

Ég hef lent í því í 
skólanum og utan hans 

5 (13,9%) 12 (27,9%) 8 (28,6%) 

Heildarfjöldi 36 (100,0%) 43 (100,0%) 28 (100,0%) 

 

Tafla 9 sýnir staðsetningu rafræna eineltisins meðal stúlkna sem gerendur skipt eftir 

bekkjum. Í 6. bekk töldu 61,1% (n=22) stúlkur sig hafa verið geranda rafræns eineltis á 

skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans, 41,9% (n=18) í 8. bekk og 50% (n=14) í  

10. bekk. Þetta þýðir að algengast er að stúlkur í 6. bekk séu gerendur rafræns eineltis á   

skólatíma og bæði í skólanum og utan hans og að í tilfelli stúlkna töldu flestar í 6. og 10. 

25,2%

51,4%

23,4%

Staðsetning rafræns eineltis hjá stúlkum sem gerendur

Þetta var í skólanum

Þetta gerðist utan skólatíma

Ég hef tekið þátt bæði í skólanum og utan hans
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bekk á rafræna eineltið eiga sér stað í helmingi tilvika eða oftar á skólatíma eða bæði á 

skólatíma og utan hans.  

4.4 Hversu algengt er rafrænt einelti í 6., 8. og 10. bekk meðal drengja á 
skólatíma    

Alls svöruðu 96,7% (n=3414) drengir því hvort þeir hefðu orðið fyrir rafrænu einelti á 

undanförnum tveimur mánuðum.  

4.4.1  Algengi drengja sem verða fyrir rafrænu einelti  

Tafla 10 sýnir hversu algengt rafrænt einelti er meðal drengja sem þolenda, skipt eftir 

bekkjum. Fram kom að 8,6% (n=292) drengja töldu sig hafa verið lagða í rafrænt einelti 

einu sinni eða oftar á síðustu tveimur mánuðum. 

 

Tafla 10. Drengir sem þolendur rafræns eineltis skipt eftir bekkjum og heildarfjölda. 

Heildarfjöldi nemenda sem höfðu orðið fyrir rafrænu einelti undanfarna tvo mánuði 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Aldrei 1006 (88,5%) 1130 (92,7%) 987 (93,2%) 3123 (91,4%) 

Einu sinni eða tvisvar 85 (7,5%) 55 (4,5%) 36 (3,4%) 176 (5,2% 

Tvisvar eða þrisvar 
sinnum í mánuði 

21 (1,8%) 8 (0,7%) 15 (1,4%) 44 (1,3%) 

Um það bil einu sinni 
í viku 

8 (0,7%) 15 (1,2%) 5 (0,5%) 28 (0,8%) 

Nokkrum sinnum í 
viku 

17 (1,5%) 11 (0,9%) 16 (1,5%) 44 (1,3%) 

Heildarfjöldi 1137 (100,0%) 1219 (100,0%) 1059 (100,0%) 3415 (100%) 

 

Alls töldu 11,5% (n=131) drengir í 6. bekk sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti einu sinni 

eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum, 7,3% (n=89) í 8. bekk og 6,8% (n=72) í 10. 

bekk. Hlutfallslega var algengara að drengir í 6. bekk töldu sig verða fyrir rafrænu einelti 

einu sinni eða oftar í viku. Þetta þýðir að algengast er að drengir í 6. bekk telja sig vera 

þolendur rafræns eineltis og að tíðni rafræna eineltisins fari lækkandi eftir aldri þó að 

munurinn sé lítill þegar horft er til þeirra er verða fyrir rafrænu einelti einu sinni í viku 

eða oftar.  
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4.4.2  Staðsetning drengja þegar þeir urðu fyrir rafræna eineltinu 

Alls svöruðu 8,6% (n=294) drengir því hvar hið rafræna einelti hafi átt sér stað. Mynd 5 

sýnir hve margar af þeim töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á skólatíma, utan 

skólatíma og bæði í skólanum og utan hans. 

 

 

Mynd 5. Staðsetning rafræna eineltisins meðal drengja sem þolendur skipt eftir 
heildarfjölda 

 

Af þeim drengjum sem töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti sögðu 48,3% (n=142) að 

það hefði gerst á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Sem þýðir að nær 

helmingur drengja upplifir rafrænt einelti á skólatíma og bæði í skólanum og utan hans.  

 

Tafla 11. Staðsetning þolenda rafræns eineltis meðal drengja skipt eftir bekkjum  

Staðsetning drengja þegar rafræna eineltið átti sér stað  

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Ég var í skólanum 40 (29,2%) 12 (14,0%) 6 (8,5%) 

Þetta gerðist utan 
skólatíma 

76 (55,5%) 44 (51,2%) 32 (45,1%) 

Ég hef lent í því í 
skólanum og utan hans 

21 (15,3%) 30 (34,9%) 33 (46,5%) 

Heildarfjöldi 137 (100,0%) 86 (100,0%) 72 (100,0%) 

 

19,7%

51,7%

28,6%

Staðsetning rafræns eineltis hjá drengjum sem þolendur

Þetta var í skólanum

Þetta gerðist utan skólatíma

Ég hef bæði fengið svona í skólanum og utan hans



 

 55 

Tafla 11 sýnir staðsetningu rafræna eineltisins meðal drengja skipt eftir bekkjum. Í  

6. bekk töldu 44,5% (n=61) sig hafa verið þolanda rafræns eineltis á skólatíma og bæði á 

skólatíma og utan hans, 48,8% (n=42) í 8. bekk og 54,2% (n=39) í 10. bekk. Þetta þýðir 

að algengast var að drengir í 6. bekk töldu sig vera þolendur rafræns eineltis á skólatíma 

og bæði á skólatíma og utan hans þó að hlutfallslega séu það drengir í 10. bekk. Mesta 

athygli vekur að drengir í 6. bekk töldu sig töluvert oftar verða fyrir rafrænu einelti 

eingöngu á skólatíma á heldur en drengir í 8. og 10. bekkjum.   

4.4.3  Drengir sem gerendur rafræns eineltis 

Alls svöruðu 97,1% (n=3429) drengir spurningunni um það hvort þeir hefðu verið 

gerendur rafræns eineltis. Tafla 12 sýnir fjölda drengja sem gerenda rafræns eineltis, 

skipt eftir bekkjum. Fram kom að 6,6% drengja töldu sig hafa verið gerendur rafræns 

eineltis einu sinni eða oftar á síðustu tveimur mánuðum.  

 

Tafla 12. Drengir sem gerendur rafræns eineltis skipt eftir bekkjum og heildarfjölda. 

Hversu oft á undanförnum tveimur mánuðum hefur þú tekið þátt í að leggja einhvern 
í einelti á netinu? 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Aldrei 1065 (93,1%) 1152 (94,3%) 985 (92,7%) 3202 (93,4%) 

Einu sinni eða tvisvar 48 (4,2%) 42 (3,4%) 46 (4,3%) 136 (4,0%) 

Tvisvar eða þrisvar 
sinnum í mánuði 

15 (1,3%) 11 (0,9%) 13 (1,2%) 39 (1,1%) 

Um það bil einu sinni 
í viku 

5 (0,4%) 4 (0,3%) 6 (0,6%) 15 (0,4%) 

Nokkrum sinnum í 
viku 

11 (1,0%) 13 (1,1%) 13 (1,2%) 37 (1,1%) 

Heildarfjöldi 1144 (100,0%) 1222 (100,0%) 1063 (100,0%) 3429 (100,0%) 

 

Alls töldu 6,9% (n=79) drengja í 6. bekk sig hafa verið gerendur í rafrænu einelti einu 

sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum, 5,7% (n=70) í 8. bekk og 7,3% (n=78) 

drengja í 10. bekk. Næstum jafnmargir drengir í 6. og 10. bekkjum töldu sig hafa verið 

gerendur í rafrænu einelti einu sinni eða oftar á síðustu tveimur mánuðum. Þetta þýðir 

að tíðni drengja sem gerenda í rafrænu einelti lækkar á milli 6. og 8. bekkjar en eykst 

aftur er komið er upp í 10. bekk.  
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4.4.4  Staðsetning drengja sem gerendur rafræns eineltis   

Alls svöruðu 6,9% (n=235) drengir því hvar þeir voru þegar þeir tóku þátt í rafræna 

eineltinu. Mynd 6 sýnir hve margir af þeim töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á 

skólatíma, utan skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. 

 

 

Mynd 6. Staðsetning rafræna eineltisins meðal drengja sem gerendur eftir 
heildarfjölda 

 

Af þeim drengjum sem töldu sig vera gerendur rafræns eineltis sögðu 48,9% (n=115) að 

þeir hafi tekið þátt í því á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Þetta þýðir að 

nær helmingur drengja er rafrænn gerandi á skólatíma og bæði á skólatíma og utan 

hans. Sé fjöldi drengja borin saman við heildarfjölda þátttakenda má sjá að 1,6% af 

þeim eru drengir sem töldu sig gerendur rafræns eineltis á skólatíma og bæði á 

skólatíma og utan hans. 

  

19,1%

51,1%

29,8%

Staðsetning rafræns eineltis hjá drengjum sem 
gerendur

Þetta var í skólanum

Þetta gerðist utan skólatíma

Ég hef tekið þátt bæði í skólanum og utan hans
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Tafla 13. Staðsetning gerenda rafræns eineltis meðal drengja skipt eftir bekkjum 

Hvar varstu þegar þú tókst þátt í rafræna eineltinu? 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Ég var í skólanum 22 (25,3%) 11 (15,1%) 12 (16,0%) 

Þetta gerðist utan 
skólatíma 

45 (51,7%) 42 (57,5%) 33 (44,0%) 

Ég hef tekið þátt í því í 
skólanum og utan hans 

20 (23,0%) 20 (27,4%) 30 (40,0%) 

Heildarfjöldi 87 (100,0%) 73 (100,0%) 75 (100,0%) 

 

Tafla 13 sýnir staðsetningu rafræna eineltisins meðal drengja sem gerendur skipt eftir 

bekkjum. Í 6. bekk töldu 48,3% (n=42) drengir sig hafa verið geranda rafræns eineltis á 

skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans, 42,5% (n=31) í 8. bekk og 56,0% (n=42) í  

10. bekk. Þetta þýðir að tíðni drengja sem gerendur rafræns eineltis á skólatíma og 

bæði í skólanum og utan hans er hlutfallslega jafnmikil meðal drengja í 6. og 10. 

bekkjum. Athygli vekur að drengir í 6. bekk töldu sig töluvert oftar vera gerendur 

rafræns eineltis á skólatíma eingöngu heldur en drengir í 8. og 10. bekkjum.  

4.5 Hversu algengt er rafrænt einelti í 6., 8. og 10. bekkjum meðal 
annarra? 

Til að skilja ekki eftir hóp einstaklinga sem tóku þátt í rannsókninni er einnig farið yfir 

þann hóp sem merkti við svarmöguleikann annað þegar spurt var um kynferði 

nemenda. Í rannsókninni voru 1,6% (n=118) einstaklingar sem svöruðu annað.  

4.5.1 Einstaklingar af kynferðinu annað sem þolendur rafræns eineltis  

Alls svöruðu 89,0% (n=105) einstaklingar, af kynferðinu annað, því hvort þeir hefðu 

orðið fyrir rafrænu einelti á undanförnum tveimur mánuðum. Tafla 14 sýnir hversu 

algengt rafrænt einelti er meðal annarra sem þolenda, skipt eftir bekkjum. Fram kom 

að 37% (n=39) annarra töldu sig hafa verið lagða í rafrænt einelti einu sinni eða oftar á 

síðustu tveimur mánuðum. 
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Tafla 14. Algengi annarra sem þolendur rafræns eineltis skipt eftir bekkjum og 
heildarfjölda. 

Heildarfjöldi nemenda sem höfðu orðið fyrir rafrænu einelti undanfarna tvo mánuði 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Aldrei 14 (46,7%) 30 (81,1%) 22 (57,9%) 66 (62,9%) 

Einu sinni eða tvisvar 6 (20,0%) 3 (8,1%) 2 (5,3%) 11 (10,5%) 

Tvisvar eða þrisvar sinnum 
í mánuði 

2 (6,7%) 1 (2,7%) 4 (10,5%) 7 (6,7%) 

Um það bil einu sinni í 
viku 

2 (6,7%) 1 (2,7%) 4 (10,5%) 7 (6,7%) 

Nokkrum sinnum í viku 6 (20,0%) 2 (5,4%) 6 (15,8%) 14 (13,3%) 

Heildarfjöldi 30 (100,0%) 37 (100,0%) 38 (100,0%) 105 (100%) 

 

Alls töldu 53,3% (n=16) annarra í 6. bekk sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti einu sinni 

eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum, 18,9% (n=7) í 8. bekk og 42,1% (n=16) í 

10. bekk. Þetta þýðir að algengast er að aðrir í 6. bekk töldu sig vera þolendur rafræns 

eineltis og að tíðni rafræna eineltisins fari fyrst lækkandi en hækki aftur í 10. bekk. 

Mesta athygli vekur að meira en helmingur einstaklinga af kynferðinu annað í 6. bekk 

töldu sig verða fyrir rafrænu einelti einu sinni eða oftar í mánuði.  

4.5.2 Staðsetning þolenda rafræns eineltis meðal annarra 

Alls svöruðu 38,1% (n=40) af kynferðinu annað því hvar hið rafræna einelti hafi átt sér 

stað. Mynd 7 sýnir hve margir af þeim töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á 

skólatíma, utan skólatíma og bæði í skólanum og utan hans. 
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Mynd 7. Staðsetning rafræna eineltisins meðal einstaklinga af kynferðinu annað sem 
þolendur eftir heildarfjölda 

 

Af þeim sem völdu kynferðið annað og töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti sögðu 

70% (n=28) að það hefði gerst á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Sem þýðir 

að meira en helmingur einstaklinga af kynferðinu annað upplifir rafrænt einelti á 

skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans.  

 

Tafla 15. Staðsetning þolenda rafræns eineltis meðal annarra skipt eftir bekkjum 

Staðsetning annarra þegar rafræna eineltið átti sér stað  

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Ég var í skólanum 3 (18,8%) 2 (25,0%) 4 (25,0%) 

Þetta gerðist utan 
skólatíma 

8 (50,0%) 2 (25,0%) 2 (12,5%) 

Ég hef lent í því í 
skólanum og utan hans 

5 (31,3%) 4 (50,0%) 10 (62,5%) 

Heildarfjöldi 16 (100,0%) 8 (100,0%) 16 (100,0%) 

 

Tafla 15 sýnir staðsetningu rafræna eineltisins meðal einstaklinga af kynferðinu annað 

skipt eftir bekkjum. Í 6. bekk töldu 50,0% (n=8) sig hafa verið þolanda rafræns eineltis á 

skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans, 75% (n=6) í 8. bekk og 87,5% (n=14) 

22,5%

30,0%

47,5%

Staðsetning rafræns eineltis hjá einstaklingum af 
kynferðinu annað sem þolendur

Þetta var í skólanum

Þetta gerðist utan skólatíma

Ég hef bæði fengið svona í skólanum og utan hans
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í 10. bekk. Þetta þýðir að aðrir í 6. bekk töldu sig sjaldnar vera þolendur rafræns eineltis 

á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans og að tíðnin hafi farið hækkandi með 

aldri. Mesta athygli vekur hve stór hluti af rafræna eineltinu hjá einstaklingum af 

kynferðinu annað fari fram á skólatíma eða bæði í skólanum og utan hans þar sem 

tíðnin er yfir 70% í 8. og 10. bekkjum. 

4.5.3  Algengi annarra sem gerendur rafræns eineltis 

Alls svöruðu 87,3% (n=103) einstaklingar af kynferðinu annað spurningunni um það 

hvort þeir hefðu verið gerendur rafræns eineltis. Tafla 16 sýnir fjölda einstaklinga af 

kynferðinu annað sem gerenda rafræns eineltis, skipt eftir bekkjum. Fram kom að 

31,1% af kynferðinu annað töldu sig hafa verið gerendur rafræns eineltis einu sinni eða 

oftar á síðustu tveimur mánuðum.  

 

Tafla 16. Aðrir sem gerendur rafræns eineltis skipt eftir bekkjum og heildarfjölda. 

Hversu oft á undanförnum tveimur mánuðum hefur þú tekið þátt í að leggja einhvern 
í einelti á netinu? 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur Heildarfjöldi 

Aldrei 17 (56,7%) 28 (73,7%) 26 (74,3%) 71 (68,9%) 

Einu sinni eða tvisvar 2 (6,7%) 1 (2,9%) 1 (2,9%) 4 (3,9%) 

Tvisvar eða þrisvar 
sinnum í mánuði 

2(6,7%) 4 (10,5%) 2 (5,7%) 8 (7,8%) 

Um það bil einu sinni í 
viku 

1 (3,3%) 0 (0,0%) 2 (5,7%) 3 (2,9%) 

Nokkrum sinnum í viku 8 (26,7%) 5 (13,2%) 4 (11,4%) 17 (16,5%) 

Heildarfjöldi 30 (100,0%) 38 (100,0%) 35 (100,0%) 103 (100,0%) 

 

Alls töldu 43,3% (n=13) af kynferðinu annað í 6. bekk sig hafa verið gerendur í rafrænu 

einelti einu sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum, 26,3% (n=10) í 8. bekk og 

25,7% (n=9) í 10. bekk. Þetta þýðir að algengara er að einstaklingar af kynferðinu annað 

í 6. bekk töldu sig hafa verið gerendur í rafrænu einelti einu sinni eða oftar á síðustu 

tveimur mánuðum. Þetta þýðir að tíðni einstaklinga af kynferðinu annað sem gerenda í 

rafrænu einelti fer lækkandi eftir bekkjum.  
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4.5.3 Staðsetning annarra sem gerendur rafræns eineltis  

Alls svöruðu 31,1% (n=32) einstaklingar af kynferðinu annað því hvar þeir voru þegar 

þeir tóku þátt í rafræna eineltinu. Mynd 8 sýnir hve margir af þeim töldu sig hafa orðið 

fyrir rafrænu einelti á skólatíma, utan skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. 

 

 

Mynd 8. Staðsetning rafræna eineltisins meðal einstaklinga af kynferðinu annað sem 
gerendur eftir heildarfjölda 

 

Af þeim einstaklingum af kynferðinu annað sem töldu sig vera gerendur rafræns eineltis 

sögðu 64,5% (n=20) að þeir hafi tekið þátt í því á skólatíma og bæði á skólatíma og utan 

hans. Þetta þýðir að meira en helmingur einstaklinga af kynferðinu annað er rafrænn 

gerandi á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans.  

 

Tafla 17. Staðsetning gerenda rafræns eineltis meðal annarra skipt eftir bekkjum 

Hvar varstu þegar þú tókst þátt í rafræna eineltinu? 

Svarmöguleikar 6. bekkur 8. bekkur 10. bekkur 

Ég var í skólanum 4 (30,8%) 2 (22,2%) 3 (30,0%) 

Þetta gerðist utan 
skólatíma 

4 (30,8%) 5 (55,6%) 3 (30,0%) 

Ég hef lent í því í 
skólanum og utan hans 

5 (38,5%) 2 (22,2%) 4 (40,0%) 

Heildarfjöldi 13 (100,0%) 9 (100,0%) 10 (100,0%) 

28,1%

37,5%

34,4%

Staðsetning rafræns eineltis hjá einstaklingum af 
kynferðinu annað sem gerendur 

Þetta var í skólanum

Þetta gerðist utan skólatíma

Ég hef bæði fengið svona í skólanum og utan hans
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Tafla 17 sýnir staðsetningu rafræna eineltisins meðal einstaklinga af kynferðinu annað 

sem gerendur skipt eftir bekkjum. Í 6. bekk töldu 69,2% (n=9) einstaklinga af kynferðinu 

annað sig hafa verið geranda rafræns eineltis á skólatíma og bæði á skólatíma og utan 

hans, 44,4% (n=4) í 8. bekk og 70,0% (n=7) í 10. bekk. Þetta þýðir að tíðni einstaklinga af 

kynferðinu annað sem gerendur rafræns eineltis á skólatíma og bæði í skólanum og 

utan hans er hlutfallslega jafnmikil meðal einstaklinga af kynferðinu annað í 6. og 10. 

bekkjum.  
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5 Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf nemenda í 6., 8. og 10., bekkjum í 

grunnskóla. Niðurstöður voru skoðaðar út frá reynslu svarenda af rafrænu einelti með 

það að markmiði að skoða algengi þess á skólatíma. Helstu niðurstöður leiddu í ljós að 

9,8% þátttakenda töldu sig verða fyrir rafrænu einelti. Þar af sögðu um 4,6% að rafræna 

eineltið hafi átt sér stað á skólatíma eða bæði á skólatíma og eftir skóla.  

5.1 Rafrænt einelti meðal nemenda í 6., 8. og 10. bekkjum á skólatíma 

Eins og fram kemur hér að ofan sögðu 9,8% þátttakenda rannsóknarinnar að þeir hefðu 

orðið fyrir rafrænu einelti einu sinni eða oftar á síðust tveimur mánuðum. Er það í 

samræmi við niðurstöður margra rannsókna sem kannað hafa rafrænt einelti og sýna 

að tíðni þess er nokkuð há. Sem dæmi má nefna rannsókn Vandebosch og Cleemput 

(2009) sem sýndi að 11% af 636 bandarískum unglingum á aldrinum 12-18 ára töldu sig 

hafa orðið fyrir rafrænu einelti. Rannsókn Wang, Iannotti og Nansel (2009) sýndi 

svipaðar niðurstöður en samkvæmt þeim höfðu 13,2% nemenda á aldrinum 11-16 ára 

verið þolendur rafræns eineltis. Tíðnin var 11% í rannsókn Lindfors, Kaltiala-Heino og 

Rimpela (2012), en 4,8% í rannsókn Sourander o.fl. (2010) og 4% í rannsókn Li (2006). Í 

könnun SAFT (2013) meðal nemenda í 4.-10. bekk á Íslandi kom í ljós að 9% þátttakenda 

töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti á síðustu 12 mánuðum. Þessar rannsóknir, 

ásamt þeirri rannsókn sem hér um ræðir, sýna hvað tíðni eineltis er misjöfn milli 

rannsókna. Er það í samræmi við skrif fræðimanna um að erfitt sé að bera saman 

rannsóknir á tíðni eineltis (Ross, 2003; Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 

2018). Þegar skoðað er hversu algengt rafrænt einelti er meðal gerenda kom fram í 

rannsókn Lindfors o.fl. (2012) að 9% þátttakenda væru gerendur. Í þessarri rannsókn 

voru það 5,1% þátttakenda sem töldu sig vera gerendur rafræns eineltis hér á landi. 

Ekki kemur fram í fræðunum, svo vitað sé, hve algengt rafrænt einelti er á skólatíma þar 

sem það virðist ekki hafa verið mikið rannsakað, og ekki hér á landi svo vitað sé til. 

Er niðurstöður voru skoðaðar út frá aldri þátttakenda mátti sjá að rafræna eineltið 

var algengara hjá yngri nemendum, þ.e. í 6. bekk, og fór talan lækkandi eftir aldri. Er 

það í samræmi við niðurstöður rannsókna á hefðbundnu einelti sem sýna að tíðni þess 

lækkar með hærri aldri (Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 2018) en er 

ekki í samræmi við orðræðuna um að rafrænt einelti eigi sér aðallega stað meðal 

unglinga (Calvete o.fl., 2010; Tokunaga 2010). Sömu sögu má segja þegar gerendur voru 

skoðaðir en algengast var að nemendur í 6. bekk og 10. bekk væru gerendur þó hafði 
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munurinn ekki verið mikill og ólíkt því sem var hjá þolendum þá lækkaði hann ekki eftir 

aldri.  

Þegar kemur að því að skoða hvar rafræna eineltið á sér stað er ekki mikið í 

fræðunum um það hve algengt það er á skólatíma. Í rannsókn Agatston o.fl (2007) 

töluðu nemendur um að verða fyrir rafrænu einelti á skólatíma en ekki var farið 

nákvæmar út í það. Rannsókn þeirra sýndi hinsvegar fram á að rafrænt einelti utan 

skóla væri algengara. Rannsókn höfundar sýndi fram á að af þeim sem sögðust vera 

lagðir í rafrænt einelti urðu tæður helmingur fyrir því á skólatíma og bæði á skólatíma 

og utan hans. Einnig kom í ljós að af þeim sem töldu sig vera gerendur sögðu helmingur 

að þeir væru gerendur á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Þetta eru afar 

mikilvægar niðurstöður sem sýna svart á hvítu að umtalsvert rafrænt einelti á sér stað á 

skólatíma.  

5.2 Rafrænt einelti á skólatíma í 6., 8. og 10. bekk hjá stúlkum, 
drengjum og öðrum 

Patchin og Hinduja (2006) og Tokunaga (2010) telja að ekki hafi verið sýnt fram á með 

óyggjandi hætti að kynjamunur sé til staðar þegar kemur að þolendum rafræns eineltis. 

Í þessarri rannsókn voru alls 349 stúlkur (10,2%) sem töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu 

einelti einu sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum. Á sama tíma voru alls 

292 drengir (8,6%) sem töldu sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti út frá sömu forsendum. 

Því sýndi þessi rannsókn mun á kynjunum og að algengara væri að stelpur teldu sig 

þolendur rafræns eineltis þó að samkvæmt Lindfors o.fl. (2010) gæti munurinn verið 

komin til af því að stúlkur segja frekar frá rafrænu einelti en drengir.  

Af þeim 355 (10,4%) stúlkum, sem svöruðu því hvar væri algengast að hið rafræna 

einelti ætti sér stað voru um 157 (4,5%) sem sögðu það eiga sér stað á skólatíma og 

bæði á skólatíma og utan hans. Það þýðir að af þeim stúlkum sem verða fyrir rafrænu 

einelti eru 44,2% sem verða fyrir því á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. 

Svipaða sögu var að segja um drengina en af þeim 294 (8,6%) drengjum sem töldu sig 

hafa orðið fyrir rafrænu einelti einu sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum 

sögðu 142 (4,1%) drengir að þeir urðu fyrir rafræna eineltinu á skólatíma. Það þýddi að 

af þeim drengjum sem verða fyrir rafrænu einelti verða 48,3% fyrir því á skólatíma og á 

skólatíma og utan hans. Þetta er áhugavert þar sem ávallt hefur verið talið að einelti 

með stúlkna væri meira falið og því oft lögð áhersla á að fylgjast með samskiptum 

þeirra en niðurstöður rannsóknarinnar sýna að jafn mikilvægt er að fylgjast með 

rafrænum samskiptum drengjanna og þá sérstaklega á skólatíma.   
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Áhugavert var að sjá að á meðan algengara var að stúlkur töldu sig verða fyrir 

rafrænu einelti á skólatíma og á skólatíma og utan hans voru drengir líklegri til að nýta 

sér rafræna miðla til verknaðarins. Þegar tíðni rafræns eineltis var skoðuð á meðal 

gerenda sögðu 96 stúlkur (2,8%) og 227 drengir (6,6%) að þau hafi lagt einhvern í 

rafrænt einelti einu sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum. Svipaðan mun 

sýndu Li (2006) og Hinduja og Patchin (2010) í rannsóknum sínum en þar voru drengir 

líklegri til að vera gerendur rafræns eineltis á meðan stúlkur voru líklegri til að vera 

þolendur. Li (2006) og Keith og Martin (2005) töldu stelpur líklegri til að nýta sér 

rafræna miðla fyrir einelti en niðurstöður þessarrar rannsóknar sýndu að því væri öfugt 

farið. Sé horft á staðsetningu rafræna eineltisins má sjá að 1,5% stúlkna og 3,3% 

drengja nýta sér rafræna miðla til að leggja í einelti á skólatíma og bæði á skólatíma og 

utan hans. Séu niðurstöðurnar teknar saman má segja að algengara sé að stúlkur séu 

þolendur rafræns eineltis en að drengir séu líklegri til þess að vera gerendur þess. Það 

kemur á óvart því oftar en ekki hefur verið talið að drengir séu meira fyrir hið líkamlega 

og beina einelti og gefa niðurstöðurnar því í skyn að það sé að breytast. 

Sérstaklega var fjallað um 118 nemendur sem að völdu kynferðið annað. Af þeim 

töldu 39 (37,0%) sig hafa verið þolendur rafræns eineltis einu sinni eða oftar, 0,6% sé 

miðað við heildarfjölda þátttakenda, og þar af að 28 (70,0%) teldu rafræna eineltið eiga 

sér stað á skólatíma eða bæði á skólatíma og utan hans eða 0,4% séð miðað við 

heildina. Sem gerendur sögðu 32 (31,1%) að þeir hafi lagt annan nemanda í rafrænt 

einelti einu sinni eða oftar á undanförnum mánuðum, 0,5% sé miðað við heildarfjölda 

þátttakenda, og þar af að 20 (62,5%) töldu að það hafi átt sér stað á skólatíma eða bæði 

á skólatíma og utan hans eða 0,3% sé miðað við heildina. Þrátt fyrir að hópurinn sem 

valdi kynferðið annað sé lítill má greinilega sjá að mjög algengt er að þeir bæði verði 

fyrir rafrænu einelti á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Einnig sést að 

einstaklingar af kynferðinu annað eru gjarnari á leggja í rafrænt einelti á skólatíma og 

bæði á skólatíma og utan hans.  

5.3 Hagnýtt og fræðilegt gildi rannsóknarinnar 

Rannsóknin hefur fræðilegt gildi þar sem ekki hefur verið rannsakað hér á landi, svo 

vitað sé, hversu mikið af rafrænu einelti á sér stað á skólatíma. Einnig hefur 

viðfangsefnið ekki verið mikið skoðað erlendis og ekki, svo vitað sé, með þeim hætti 

sem hér er gert. Að vera fyrsta rannsókn sinnar tegundar sýnir frumkvæði sem vonandi 

skilar sér í fleiri rannsóknum með svipuðu sniði bæði hérlendis og erlendis. Sourander 

o.fl. (2010) komust til að mynda að því að einkenni gerenda rafræns eineltis sé óöryggi, 
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þeir finni ekki fyrir umhyggju frá kennara, finna fyrir líkamlegum einkennum og eiga við 

vímuefnavanda að stríða. Með aukinni þekkingu á þessu sviði mætti finna leiðir til að 

hjálpa gerendum sem og þolendum og  hugsanlega minnka rafrænt einelti og með því 

aðstoða og fækka fjölda þolenda. Séu kennarar og starfsmenn grunnskóla meðvitaðir 

um líkur á því að nemandi verði fyrir rafrænu einelti á skólatíma geta þeir fylgst betur 

með því.  

Niðurstöðurnar eru einnig hagnýtar þar sem þær beina athyglinni að ákveðnum 

þáttum rafræns eineltis, það er staðsetningu þess. Með aukinni vitneskju er hægt að 

fræða skólasamfélagið, starfsfólk skóla og samfélagið í heild sinni um algengi rafræns 

eineltis sem gerir þeim kleift að skoða skólaumhverfið með þessar nýju upplýsingar í 

huga og bregðast við t.d. með því að rýna í eineltisáætlanir en það telst brýnt miðað við 

að 48% af rafrænu einelti á sér stað á skólatíma. 

5.4.1 Framtíðarrannsóknir 

Vandebosch og Cleemput (2009) töldu algengt að einstaklingar sem höfðu orðið fyrir 

einelti nýttu sér rafræna miðla til að ná fram hefndum á gerendum sínum. Rannsókn 

þessi fór ekki í þá þætti og því yrði áhugavert að skoða hóp gerenda rafræns eineltis þar 

sem niðurstöður sýndu að 5,1% nemenda í 6., 8. og 10. bekk höfðu lagt annan nemanda 

í rafrænt einelti einu sinni eða oftar á undanförnum tveimur mánuðum. Þetta er 

töluvert stór hópur og þar sem Lindfors o.fl. (2012) héldu því fram að um 4% 

þátttakenda hafi bæði verið þolendur og gerendur væri fróðlegt að kanna hvort hið 

sama sé upp á teningnum hér á Íslandi.  

Í rannsókninni voru skoðuð svör hjá 118 einstaklingum sem völdu kynferðið annað. 

Þar sem hópurinn er lítill mætti áætla að prósentuhlutfallið sé hátt. Þegar þessi litli 

hópur var skoðaður mátti sjá að nánast helmingur hans taldi sig verða fyrir rafrænu 

einelti. Það væri því áhugavert að skoða samsetningu hópsins nánar, hvernig nemendur 

þetta eru og hvort að um sé að ræða minnihlutahóp sem líklegri er til að lenda í 

rafrænu einelti á skólatíma og bæði á skólatíma og utan hans. Í sama samhengi mætti 

skoða hve stór hluti þeirra nýtir sér síðan rafræna miðla til að ná fram hefndum. 

Áhugavert hefði einnig verið að skoða samspil rafræns eineltis og hefðbundins 

eineltis. Þá væri vert að skoða hvaða þættir hins hefðbundna eineltis teygja sig inn á 

rafræna miðla og í hvaða formi. Einnig þyrfti að skoða betur áhrif rafræns eineltis sem á 

sér stað utan skóla á nemandann sjálfan. Það er spurning hversu mikil áhrif það hefur 

að fá rafræn skilaboð utan skólatíma og hvort þau teygi sig inn í skólann. Það er 

nefnilega þannig að þótt að nemanda hafi borist skilaboðin eða einhverju hafi verið 
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deilt kvöldið áður að þá getur nemandinn verið að skoða það efni á meðan hann er í 

skólanum. Síðan er það spurning hversu mikið af því sem nemendur eflaust sjá á 

rafrænum miðlum í sambandi við ákveðinn einstakling birtist sem hefðbundið einelti 

þegar og ef nemandi fær athugasemdir á skólatíma. 

Að lokum var forvitnilegt að sjá hversu stórt hlutfall drengja nýtir sér rafræna miðla 

þar sem fólk hefur ávallt talið stelpur vera meira í andlegu og rafrænu einelti á meðan 

drengir væru í beinu og líkamlegu einelti. Þetta væri eitthvað sem þyrfti að skoða betur 

og sjá að hve miklu leyti einelti meðal drengja hefur fært sig á nýjar slóðir. 

5.4.2  Kostir og gallar rannsóknarinnar 

Kostir rannsóknarinnar voru að hún er alþjóðleg og að mestu leyti stöðluð sem eykur 

áreiðanleika hennar. Öll tilskilin leyfi voru fengin fyrir nýtingu upplýsinga og nafnleynd 

og þar með var persónuvernd tryggð. Þátttakendur voru upplýstir um það að undir 

engum kringumstæðum væru þeir tilneyddir til að taka þátt í rannsókninni og gátu bæði 

foreldrar, börn og unglingar sjálf neitað þátttöku. Þátttakendurnir voru einnig margir 

sem gerir það að verkum að auðveldara er að yfirfæra niðurstöður hennar yfir á 

heildina. 

Í rannsókninni var kannað hversu algengt það er að hið rafræna einelti eigi sér stað 

á og utan skólatíma og væri gott ef hægt væri að rannsaka hvernig nemendur hafa 

túlkað spurninguna. Nær hún yfir þá þætti að nemandi fær skilaboð heima hjá sér sem 

hann síðan heldur áfram að skoða í skólanum og túlkar það sem rafrænt einelti á 

skólatíma eða ekki. Að mínu mati er þetta einn af göllum rannsóknarinnar. Í 

megindlegum rannsóknum er ekki hægt að sjá fyrir hvernig þátttakendur túlka 

rannsóknarspurningarnar þannig að þegar við vinnum úr gögnum gerum við ráð fyrir að 

spurningarnar hafi verið túlkaðar eins og við hugsum þær. Mannshugurinn er þó örlítið 

flóknari en það og því væri fróðlegt að kafa dýpra í hugarheim nemendanna sem gæti 

leitt okkur að allt annarri niðurstöðu. 

5.4.3  Leiðir og lausnir  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að rafrænt einelti á skólatíma er þó nokkuð og því er 

mikilvægt að sporna við því sem fyrst. Til að mynda geta niðurstöður gefið banni við 

farsímum á skólatíma byr undir báða vængi þar sem nú sést svart á hvítu að þeir eru 

ekki alltaf notaðir til góðs. Farsímabann gæti leitt til þess að nemendur geti ekki nýtt sér 

rafræna miðla til að leggja aðra nemendur í rafrænt einelti á skólatíma. 

Í dag eru fjöldamargir skólar búnir að innleiða ipada í kennslu sína. Vitneskja um 

rafrænt einelti á skólatíma kallar á að betur sé fylgst með því hvað nemendur aðhafast í 
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tækjunum. Þá þyrfti að skoða hvort einhverjar reglur gildi um þessi tæki og hvernig 

skólar ætla að bregðast við ef upp kemst að þau séu nýtt til að leggja aðra nemendur í 

rafrænt einelti á skólatíma. Það þyrfti jafnvel að skoða það að loka á ákveðinn öpp til að 

nemendur geti ekki nýtt sér þau til að leggja aðra nemendur í rafrænt einelti á 

skólatíma. Kennarar þyrftu líka að fá fræðslu og leiðbeiningar um hvað þarf að varast í 

þessum málum og vera vel vakandi fyrir ummerkjum um að ipadana sé ekki verið að 

nýta til góðs. 

Í kennaranámi Háskóla Íslands er ekki fjallað sérstaklega um rafrænt einelti og 

hvernig á að taka á því. Þá er ekki tekið sérstaklega fram að það sé algengt að það eigi 

sér stað. Talað er um einelti og þá bæði hefðbundið og rafrænt í einstaka námskeiðum 

en aldrei þannig að kafað sé mjög djúpt í það. Í boði er námskeið sem heitir einelti, 

leiðir og lausnir og er það eins og er skylda í tómstunda- og félagsmálafræði og 

valnámskeið hjá öðrum námsbrautum á menntavísindasviði að kennaranemum 

undanskyldum. Æskilegt væri að námskeiðið væri einnig í boði fyrir kennaranema. Þá 

ætti einnig að fræða skólasamfélagið og starfandi kennara um niðurstöður 

rannsóknarinnar minnar og halda námskeið þar sem farið er yfir rafrænt einelti og leiðir 

til lausna. 

Í hverjum skóla eru til eineltisáætlanir sem nota mætti sem grunnáætlanir fyrir 

vinnuna sem þarf að eiga sér stað er kemur að rafrænu einelti á skólatíma. Séu ekki 

neinir verkferlar við rafrænu einelti á skólatíma þyrfti að bæta þeim þar inn og væri 

hægt að tíunda mikilvægi þess með niðurstöðum þessarar rannsóknar. Skólarnir gætu 

þá til að mynda verið í samstarfi við vakningarátakið SAFT um það hvaða verkefni væri 

hægt að útbúa eða nýta með nemendum til að sporna gegn rafrænu einelti á skólatíma. 

Þá væri hægt að setja inn í áætlanir hvaða verkefni henta ákveðnum aldri og 

skólasamfélagið skuldbundið sig til að taka það markvisst fyrir og setja það í 

skólanámsskrána. Það gæti jafnframt verið hvatning að setja upplýsandi efni á 

heimasíðu SAFT þar sem farið er yfir algengi rafræns eineltis á skólatíma og hverju 

starfsmenn skóla, sem og foreldrar, þurfa að vera vakandi fyrir og hvernig sé gott að 

bregðast við því. Einnig þarf að kynna rauða hnappinn betur fyrir samfélaginu þar sem 

hægt er að tilkynna óviðeigandi efni á netinu. Hnappurinn er m.a. á heimasíðum SAFT, 

Barnaheilla og Heimili og skóla. Einungis vitneskjan um þennan hnapp gæti  hjálpað til 

við að takmarka og útrýma óviðeigandi efni fyrir börn og unglinga á netinu. 

Að lokum er nauðsynlegt að loka ekki augunum fyrir því að rafrænt einelti á sér stað 

nánast á hverjum degi í skólum landsins. Sveitarfélög, fagfólk, foreldrar og börnin sjálf 

þurfa að grípa til aðgerða til að stöðva þennan vágest sem hefur laumað sér inn í 



 

 69 

skólastarfið á allra síðustu árum þar sem það yrði allra hagur. Álykta má að bætt 

vellíðan barna auðveldi skólastarf, geri samskipti foreldris við barn sitt gleðilegri og að 

fleiri börn verði virkir samfélagsþegnar í framtíðinni.   
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6 Lokaorð 

Rafrænt einelti er samfélagslegt vandamál þar sem afleiðingar þess hafa áhrif á þá sem 

koma að því og draga úr þátttöku þeirra í samfélaginu. Niðurstöður rannsóknar eru einn 

þáttur í því að veita betri innsýn inn í þetta vandamál og hvar það á sér stað. Rafrænt 

einelti á skólatíma er eitthvað sem vekja má athygli á þar sem niðurstöður hafa sýnt 

fram á að um 4,6% nemenda telja sig verða fyrir því og 2,6% telja sig vera gerendur 

rafræns eineltis á skólatíma. Niðurstöðurnar sýndu jafnframt að nemendur í 6. bekk 

væru líklegastir til að verða bæði fyrir rafrænu einelti á skólatíma og nýta sér rafrænan 

miðil í skólanum og að algengara sé að stúlkur séu þolendur á meðan drengir séu bæði 

gerendur og þolendur. Einnig mátti sjá að nemendur sem völdu kynferðið annað urðu í 

70% tilfella fyrir rafrænu einelti á skólatíma og 62,5% nýttu sér rafrænan miðil til þess 

einnig. Þessar niðurstöður gefa kennurum, foreldrum sem og samfélaginu í heild sinni  

góða mynd af því hvaða aldurshópar eru í mestri áhættu og gæti upphafspunktur 

inngripa verið þar. 
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Viðauki Spurningar sem nýttar voru af spurningalista 

 

Spurningalistinn 

A1: Ertu strákur eða stelpa?  

1 = Strákur     2 = Stelpa     3 = Annað  

• A2: Í hvaða bekk ert þú?  

1 = 6. bekk     2 = 8. bekk     3 = 10. bekk   

• Q43: Hversu oft á undanförnum tveimur mánuðum hefur þú tekið þátt í að 

leggja einhvern í einelti á netinu (t.d. með því að senda særandi textaskilaboð, 

tölvupóst, símskilaboð, statusa, búið til heimasíður sem gera grín að 

einhverjum, sent niðurlægjandi eða óviðeigandi myndir án leyfis og sett þær á 

netið eða sent þær öðrum)? 

1 = Ég hef ekki lagt annan nemanda í einelti á netinu undanfarna tvo mánuði.    

2 = Það hefur komið fyrir einu sinni eða tvisvar sinnum.  

3 = 2 eða 3 sinnum í mánuði  

4 = Um það bil einu sinni í viku  

5 = Nokkrum sinnum í viku  

• Q43b: Hvar varstu þegar þú tókst þátt í rafræna eineltinu? 

1 = Ég var í skólanum     2 = Þetta gerðist utan skólatíma      

3 = Ég hef tekið þátt í svona bæði í skólanum og utan hans  

• Q44: Hversu oft á undanförnum tveimur mánuðum hefur þú verið lögð/lagður í 

einelti á netinu (t.d. með því að einhver hefur sent særandi textaskilaboð, 

tölvupóst, símskilaboð, statusa, búið til heimasíður sem gera grín að þér, sent 

niðurlægjandi eða óviðeigandi myndir af þér án leyfis og sett þær á netið eða 

sent þær öðrum)? 

1 = Ég hef ekki verið lögð/lagður í einelti á netinu undanfarna tvo mánuði.    

2 = Það hefur komið fyrir einu sinni eða tvisvar sinnum.  

3 = 2 eða 3 sinnum í mánuði  

4 = Um það bil einu sinni í viku  

5 = Nokkrum sinnum í viku 
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• Q44b: Hvar varstu þegar þú varðst fyrir rafræna eineltinu? 

1 = Ég var í skólanum     2 = Þetta gerðist utan skólatíma      

3 = Ég hef fengið svona skilaboð bæði í skólanum og utan hans 

 


