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Ágrip 
Hið félagslega umhverfi, tengsl við fjölskyldu, vini og skóla, áföll, tilfinningalíf og margt fleira 
hefur áhrif á ungmenni og hvernig þeim reiðir af í lífinu. Unglingsárin eru mikill mótunartími og 
eru unglingar mikill áhættuhópur þegar kemur að ýmiss konar frávikshegðun, sem getur ágerst 
með tímanum. Slagsmál eru meðal annars eitt fyrsta merkið um áframhaldandi fráviks- eða 
afbrotahegðun. Vegna þessa er mikilvægt að rannsaka mögulega áhrifaþætti slagsmálahneigðar 
svo hægt sé að bregðast við á viðeigandi hátt. Viðfangsefni þessarar rannsóknar er að skoða 
tengsl þess að vera þolandi eineltis í skóla og slagsmálahneigðar meðal nemenda í 10. bekk á 
Íslandi með hliðsjón af álagskenningu afbrotafræðingsins Roberts Agnew (e. General Strain 
Theory). Rannsóknin byggir á gögnum HBSC-rannsóknarinnar (e. Health Behaviour in School-
Aged Children) sem safnað var skólaárið 2017/2018 (alls 2.247 nemendur). Niðurstöðurnar 
sýndu að þolendur eineltis í skóla eru líklegri til þess að lenda í slagsmálum en þeir sem ekki 
hafa orðið fyrir einelti. Meira en tveir af hverjum fimm (41,2%) þolendum eineltis höfðu lent í 
slagsmálum á síðastliðnum tólf mánuðum. Drengir sem eru þolendur eineltis eru marktækt 
líklegri til þess að lenda í slagsmálum (52,2%) en stúlkur (22,4%) sem hafa verið beittar einelti. 
Tengsl við foreldra hafa ekki áhrif á slagsmálahneigð ungmenna sem eru þolendur eineltis en 
slæm tengsl við skólann og vini auka líkurnar á slagsmálum. 
 
 

Lykilorð: Ungmenni, einelti, slagsmál, HBSC, álagskenning Agnew, 
félagsleg tengsl, frávik og afbrot. 
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Abstract 
The social environment, relationships with family, friends and school, trauma, emotions and 
much more affect young people and how they cope in life. The teenage years are highly 
formative and adolescents are an at-large risk group when it comes to deviant behaviour, which 
can be increase over time. Physical fighting is considered to be one of the first signs of 
continued deviant or criminal behaviour. For this reason, it is important to investigate and 
identify potential risk factors for fighting in order to respond appropriately. The main aim of 
this study is to examine the relationship between being bullied at school and physical fighting 
among students in 10th grade in Iceland in the light of Robert Agnew’s General Strain Theory. 
This study is based on data from the ongoing HBSC research project (Health Behaviour in 
School-Aged Children) collected during the 2017/2018 school year (2.247 respondents). The 
results show that students who are bullied at school are more likely to participate in physical 
fighting than those who have not been bullied. More than two out of every five students 
(41,2%) who had been bullied at school had participated in physical fighting in the past 12 
months. Boys who are bullied are significantly more likely to participate in physical fighting 
(52,2%) than girls (22,4%) who have been bullied. Relationships with the parents does not affect 
the tendency to participate in physical fighting among adolescents who are bullied, but poor 
relationships with school and friends increase the likelihood of getting involved in physical 
fighting. 
 
 

Keywords: Adolescents, bullying, physical fighting, HBSC, Agnew’s General Strain Theory, 
social connection, deviance, delinquency, criminal behaviour. 
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Formáli 
 
Ritgerð þessi er 12 eininga bakkalársprófsverkefni sem er hluti af B.A.-prófi í 
félagsvísindum við Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri.  
Ég vil fyrst og fremst þakka leiðbeinanda mínum, Guðmundi Ævari Oddsyni 
dósent í félagsfræði við Háskólann á Akureyri, fyrir gott samstarf, góða leiðsögn 
og ómetanlega aðstoð í gegnum ritgerðarskrifin. Einnig vil ég þakka Kjartani 
Ólafssyni fyrir þolinmæðina og aðstoð við tölfræðina. Að lokum langar mig að 
þakka öllum þeim sem hafa veitt mér stuðning og verið til staðar í gegnum 
námsferilinn. 
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1 Inngangur 

 

Öll samfélög setja sér leynt og ljóst viðmið og gildi sem ætlast er til að meðlimir samfélagsins 

fari eftir. Að sama skapi beita öll samfélög félagslegu taumhaldi (e. social control) þ.e.a.s. 

aðferðum til þess að tryggja að einstaklingar og hópar fylgi fyrrgreindum gildum og viðmiðum 

(Carmichael, 2012). Fylgispekt (e. conformity) við viðmið felur í sér meðal annars breytingu á 

hegðun til þess að passa inn í ákveðinn hóp, hvort sem um er að ræða raunverulegan þrýsting 

frá öðrum eða það sem einstaklinglingur heldur að ætlast sé til af honum í samfélaginu 

(McLeod, 2016). Frávikshegðun (e. deviant behaviour) er hverskonar hegðun sem er ekki í 

samræmi við viðmið samfélagsins en þarf ekki endilega að brjóta í bága við lög, sbr. afbrot 

(Crossman, 2019). 

Þegnum samfélagsins er leynt og ljóst gerð grein fyrir þeim reglum og lögum sem þarf 

að fara eftir og afleiðingum þess að brjóta gegn þeim. Afleiðingarnar fara eftir alvarleika 

fráviksins hverju sinni (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2017), hvort sem um 

er að ræða brot á siðvenju (e. folkway) á borð við að bora í nefið fyrir framan fullan sal af fólki, 

brot á siðaboði (e. more) eins og að halda fram hjá maka sínum eða brjóta illilega af sér. Sem 

dæmi eru viðbrögð samfélagsins afar mismunandi eftir því hvort einstaklingur klæðist 

„óviðeigandi“ fötum eða gerist sekur um fíkniefnaneyslu, innbrot, líkamsárás eða jafnvel morð 

(Treviño, 2008, bls. 30). 

Frávikshegðun byrjar oft snemma á unglingsárum og nær hámarki seint á því tímabili. 

Flestir draga hinsvegar verulega úr alvarlegri frávikshegðun eða hætta henni alveg eftir því sem 

þeir eldast (e. aging out of crime) (McCord, Widom og Crowell, 2001, bls. 67–68). Fitzpatrick 

(1997) bendir réttilega á að börn og unglingar eru stór áhættuhópur þegar kemur að afbrotum 

og annars konar frávikshegðun. Árið 1997 var, sem dæmi, talið að rúmlega einn af hverjum 

fjórum unglingum í Bandaríkjunum tæki þátt í einhvers konar áhættuhegðun (e. risk behaviour), 
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þ.e.a.s. ákveðinni hegðun sem getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar. Dæmi um slíka 

hegðun eru margvísleg, svo sem að stunda óvarið kynlíf, hraðakstur, akstur undir áhrifum 

áfengis eða fíkniefna og fíkniefnanotkun (Killianova, 2013). Þegar einstaklingur er kominn á 

fullorðinsár dregur alla jafna verulega úr afbrota- og frávikshegðun hafi hún verið til staðar á 

unglingsárunum. Samt sem áður festast sumir einstaklingar í heimi afbrota þegar 

fullorðinsárunum hefur verið náð (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2017).  

Af því að tengsl eru milli frávikshegðunar á unga aldri og á fullorðinsaldri (Mason, Hitch, 

Kosterman, Mccarty, Herrenkohl og Hawkins, 2010) verja fræðimenn miklum tíma og aðföngum 

í að skoða hvaða þættir ýta undir frávikshegðun ungs fólks (Binder, 1988; Burgess, 1916; 

Farrington og Loeber, 2000; Jolliffe, Farrington, Brunton-Smith, Loeber, Ahonen, Palacios, 

2019; Murray og Farrington, 2010). Sem dæmi eru reglulega framkvæmdar spurningakannanir 

til að skoða lífshætti ungmenna og hvernig afbrota- og frávikshegðun þeirra mótast af 

nærsamfélaginu. Á Íslandi er minna um mörg alvarleg afbrot og frávikshegðun en í 

nágrannalöndunum en aukin tíðni afbrota er hins vegar mikið áhyggjuefni. Nauðsynlegt er því 

að rannsaka ýmsa áhættuhegðun ungs fólks svo stemma megi stigu við henni (Margrét 

Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2017).  

Rannsóknir á afbrota- og frávikshegðun unglinga hafa færst í aukana síðastliðin ár. 

Þessar rannsóknir skoða meðal annars áhrif vinahópsins, fjölskyldunnar og tómstundaþátttöku 

á frávikshegðun. Mikið hefur verið rannsakað hvernig samfélagið, hegðun og viðhorf meðal 

jafnaldra og önnur félagsleg tengsl móta einstaklinginn og hvernig það getur haft áhrif á fráviks- 

og/eða afbrotahegðun viðkomandi. Sem dæmi sýna niðurstöður úr rannsókn hérlendis að 

tengslanet foreldra draga úr reykingum, sjálfvígshegðun og áfengisneyslu ungmenna. Tíðir 

búferlaflutningar, átök á milli foreldra, lítið eftirlit foreldra og fátækt eru hinsvegar þættir sem 

ýta undir frávikshegðun (Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2017).  

Slagsmál eru dæmi um frávikshegðun meðal ungs fólks. Talið er að einn af hverjum 

þremur nemendum í framhaldsskóla í Bandaríkjunum taki þátt í slagsmálum a.m.k. einu sinni á 

ári (Shetgiri, Lee, Tillitski, Wilson og Flores, 2015). Sterk tenging er á milli áfengis- og/eða 

fíkniefnaneyslu og slagsmála og er einnig talið að líkamlegt ofbeldi á unglingsárum geti leitt til 

frekara ofbeldis seinna á lífsleiðinni (Yang, Zhang, Xi og Bovet, 2017). Djerboua og meðhöfundar 

(2016) greina frá því að slagsmál ungs fólks séu áhyggjuefni þar sem þau eru eitt fyrsta merkið 

fyrir áframhaldandi áhættuhegðun á borð við fíkniefnaneyslu, fjarvist úr skóla og fleira. Í 
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fréttum á Íslandi undanfarin ár hafa jafnframt ýmsir aðilar komið fram og lýst yfir áhyggjum af 

alvarlegum slagsmálum ungmenna hér á landi (Anna Lilja Þórisdóttir, 2017; Kristján Kormákur 

Guðjónsson, 2020; Kristján Kristjánsson, 2019; Nadine Guðrún Yaghi, 2017; Róbert Jóhannsson, 

2018). 

Úti um allan heim er ofbeldishneigð ungmenna mikilvægt lýðheilsuvandamál. Í Evrópu 

og Norður-Ameríku er hlutfall stráka sem lendir í slagsmálum á ársgrundvelli frá 37% og upp í 

allt að 69%. Meðal stúlkna er þetta hlutfall á bilinu 13% til 32%. Dánartíðni ungmenna vegna 

slagsmála eða líkamlegs ofbeldis er tiltölulega há og árið 2013 voru slagsmál meðal annars ein 

helsta orsök dauðsfalla í heiminum meðal ungs fólks á aldrinum 15–19 ára (Yang, Zhang, Xi og 

Bovet, 2017). 

Ýmsar kenningar hafa verið settar fram um af hverju sumir leiðast út í frávikshegðun á 

borð við slagsmál. Ein frægasta kenning þessa efnis er álagskenning bandaríska 

afbrotafræðingsins Roberts Agnew (e. Gerneral strain theory). Í stuttu máli kveður kenningin á 

um að neikvæð reynsla einstaklinga og tengsl við aðra valdi viðkomandi álagi (e. strain) og kalli 

fram neikvæðar tilfinningar. Möguleg viðbrögð við þessu álagi og útrás fyrir neikvæðar 

tilfinningar er afbrota- og frávikshegðun á borð við slagsmál (Agnew, Brezina, Wright og Cullen, 

2002). Það að verða fyrir einelti, sem er árásargjörn og óæskileg hegðun sem endurtekur sig 

yfir langan tíma, er dæmi um álag (Smith, Cowie, Olafsson og Liefooghe, 2002).  

Ýmsar rannsóknir hafa skoðað frávikshegðun meðal ungs fólk á Íslandi en fáar 

rannsóknir einblína á slagsmál (Bryndís Björk Ásgeirsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, Gísli H. 

Guðjónsson og Jón Friðrik Sigurðsson, 2011; Inga Dóra Sigfúsdóttir, Gísli H. Guðjónsson og Jón 

Friðrik Sigurðsson, 2010; Kristjánsson, James, Allegrante, Sigfúsdóttir og Helgason, 2010; 

Margrét Valdimarsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2007). Í þessari ritgerð skoða ég tengsl þess 

að vera þolandi eineltis í skóla og slagsmálahneigðar meðal unglinga á Íslandi út frá 

álagskenningu Agnew (Agnew, 1992). Með þetta að markmiði greini ég gögn fyrir nemendur í 

10. bekk úr nýjustu könnun HBSC-rannsóknarinnar (e. Health Behaviour in School-Aged 

Children), sem var framkvæmd skólaárið 2017/2018. HBSC-rannóknin er ein af þeim fáum 

rannsóknum sem gefa vísbendingar um tíðni slagsmála ungra barna og unglinga á Íslandi.  

 Einelti hefur verið umtalað hérlendis sem erlendis undanfarin ár (Ari Brynjólfsson, 2019; 

Gunnþórunn Jónsdóttir, 2018; Nadine Guðrún Yaghi, 2018; Ofbeldi gegn börnum á Íslandi ein 



 

 7 

stærsta ógnin, 2020). Afleiðingar eineltis eru slæmar og geta haft í för með sér alls kyns 

vandamál, bæði líkamleg og andleg. Bæði gerendur og þolendur verða fyrir áhrifum eineltis. 

Gerendur eru yfirleitt einstaklingar sem nota líkamlegan styrk, vinsældir eða einhvers konar 

niðurlægjandi upplýsingar til að skaða eða stjórna öðrum (Olweus, 1996; Smith, Cowie, Olafsson 

og Liefooghe, 2002; Smokowski og Kopasz, 2005; Solberg og Olweus, 2003).  

Tegundum eineltis er yfirleitt skipt í fernt. Í fyrsta lagi er um að ræða líkamlegt einelti, 

þar sem gerandi ýmist sparkar, lemur, ýtir, brýtur eða skemmir eigur eða hrækir á þolanda. Í 

annan stað er til andlegt ofbeldi þar sem gerandi uppnefnir, hótar, stríðir eða notar óviðeigandi 

orðbragð í garð einhvers. Í þriðja lagi er talað um félagslegt einelti þar sem einhverjir eru skildir 

útundan, orðrómi er komið af stað eða viðkomandi eru niðurlægðir (Jacobsen og Bauman, 

2007). Að lokum er nýjasta tegund eineltis neteinelti, sem felur í sér óviðeigandi hegðun í 

gegnum samfélagsmiðla og gróf skilaboð (Slonje og Smith, 2008). 

 Einelti meðal skólabarna mælist minna á Íslandi en í flestum öðrum löndum. Hins vegar 

er talið að einn af hverjum 20 nemendum í 6. bekk verði fyrir síendurteknu og alvarlegu einelti 

(Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Árið 2006 voru 8,8% nemenda úr 6., 8., 

og 10. bekk annað hvort gerendur eineltis, þolendur eða hvort tveggja. Með hækkandi aldri 

fjölgar gerendum en þolendum fækkar (Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). 

 Tilgangur þessa verkefnis er, sem fyrr segir, að skoða tengsl þess að verða fyrir einelti í 

skóla og slagsmálahneigðar meðal ungs fólks á Íslandi í ljósi álagskenningar Agnew. Áður en ég 

reifa niðurstöður mínar á grundvelli greiningar HBSC-gagna fyrir nemendur í 10. bekk mun ég 

1) skoða hvað fyrri rannsóknir á slagsmálahneigð ungs fólks segja okkur um viðfangsefnið; 2) 

kynna til sögunnar álagskenningu Agnew; 3) setja fram rannsóknarspurningu og tilgátur; og 4) 

útlista þau gögn og þær aðferðir sem ég beiti við greiningu mína á HBSC-gögnunum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 
 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar erlendis á slagsmálahneigð og hinum ýmsu áhrifaþáttum, 

þ.m.t. því að vera þolandi eineltis. Árið 2003 var til að mynda gerð rannsókn á tengslum eineltis 

og ofbeldis meðal ungmenna í Bandaríkjunum á grunni HBSC-gagna. Ofbeldi í rannsókninni var 

skilgreint sem tíð slagsmál, meiðsli eftir slagsmál og vopnaburður. Niðurstöður rannóknarinnar 

benda til þess að einelti sé mikið algengara innan veggja skólans heldur en utan. Niðurstöður 

leiddu í ljós að strákar voru mun líklegri en stelpur til þess að taka þátt í einhvers konar ofbeldi 

og að stöðug tengsl voru milli ofbeldis og eineltis, sérstaklega ef viðkomandi var gerandi. Meðal 

stráka voru sterk tengsl á milli þess að leggja aðra í einelti (bæði innan veggja skólans og utan) 

eða að vera lagður í einelti (utan skóla) og tíðra slagsmála og/eða meiðsla eftir slagsmál (Nansel, 

Overpeck, Haynie, Ruan og Scheidt, 2003).  

Svipuð rannsókn var einnig gerð árið 2015 þar sem tengsl eineltis og slagsmála meðal 

ungmenna voru skoðuð í 79 löndum. Um það bil 30% ungmenna í rannsókninni greindu frá því 

að hafa verið lögð í einelti. Munur milli landa hvað varðar einelti var ekki háður tekjuójöfnuði 

eða ríkisútgjöldum til menntamála heldur tengdu rannsakendur þennan mun viðmismunandi 

efnahagslega velsæld landanna. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að ungmenni í Afríku 

og Mið-Austurlöndunum verða meira fyrir ofbeldi heldur en ungmenni í Evrópu og Asíu. 

Niðurstöður leiddu jafnframt í ljós að u.þ.b. 30% af ungmennum voru fórnarlömb eineltis og 

10,7% drengja og 2,7% stúlkna höfðu tekið þátt í slagsmálum fjórum sinnum eða oftar á 

undanförnum tólf mánuðum (Elgar o.fl., 2015).  

 Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar þar sem skoðaðar eru hugmyndir og sjónarhorn 

ungmenna á slagsmál og ofbeldi. Shetgiri og meðhöfundar (2015) veltu fyrir sér spurningunni 

af hverju unglingar slást og tóku viðtöl við 65 einstaklinga á aldrinum 13–17 ára og skoðuðu 

slagsmál og forvarnir frá sjónarhorni unglinganna. Ungmennunum var skipt í 12 hópa, sex hópar 

voru skipaðir einstaklingum sem höfðu slegist á seinustu 12 mánuðum og sex hópar voru 
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skipaðir einstaklingum sem höfðu aldrei slegist. Aðal viðfangsefnið var að skoða hvernig 

unglingar koma í veg fyrir slagsmál þegar upp koma vandamál. 

Johnson og kollegar (2004) tóku einnig viðtöl við ungmenni á aldrinum 14–22 ára sem 

bjuggu í þéttbýli til þess að grafast fyrir um sjónarmið þeirra varðandi ofbeldi og nauðsyn þess 

að slást. Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ungmenni sem slást eru meðvituð um leiðir til að koma 

í veg fyrir slagsmál en finnst þær skila litlum árangri. Þessi rannsókn og rannsókn Shetgiri og 

kollega (2015) sýna að ungmenni telja það vera merki um veikleika að slást ekki þegar þeim er 

ögrað. 

Talið er að fleiri en 400.000 börn og unglingar á aldrinum 10–17 ára hafi slasast í 

slagsmálum árið 2000 í Bandaríkjunum. Sama ár greindi meira en þriðjungur ungmenna frá því 

að hafa lent í slag á síðastliðnum tólf mánuðum. Niðurstöður rannsóknar Solomon og 

meðrannsakenda (2008) sýndu að ungt fólk veit í raun ekki til hvers foreldrar þeirra ætlast til af 

því þegar kemur að slagsmálum, þ.e.a.s. það heldur að slagsmál séu lausn á ákveðnum 

vandamálum. Tekin voru viðtöl við ungmenni á aldrinum 12–17 ára og einnig foreldra/foreldri 

eða forráðamann, sem voru í flestum tilfellum einstæðar mæður. Rúmur helmingur 

unglinganna hafði lent í slagsmálum á síðustu 12 mánuðum. Ein fullyrðingin í viðtalinu var „ef 

einhver lemur mig myndi fjölskylda mín vilja að ég myndi lemja til baka“. Niðurstöður sýndu að 

78% ungmenna samsinntu þessari fullyrðingu en hins vegar voru aðeins 47% foreldra sammála 

henni. Önnur fullyrðing var „það er í lagi að lemja einhvern sem lemur þig fyrst“. Henni voru 

72% ungmenna sammála en aðeins 38% foreldra.  

Í rannsókn Walsh og kollega (2013) kemur fram að börn og unglingar sem taka þátt í 

einhvers konar áhættuhegðun eru oft einstaklingar sem finnst þeir vera einangraðir frá 

umheiminum eða skortir stuðning foreldra og/eða samfélags. Rannsóknin skoðar fimm lönd, 

Bandaríkin, Ísrael, Kanada, Belgíu og Norður-Makedóníu, og sýna niðurstöður að bæði slagsmál 

og vopnaburður eru vísbendingar um bæði líkamleg og andleg vandamál. 

Rannsókn Djerboua og kollega (2016) skoðar tengslin milli slagsmála og fjárhagslegrar 

stöðu fjölskyldna meðal ungmenna í Kanada. Gögnin sýna að því bágari sem efnahagur 

fjölskyldunnar er því meiri eru líkurnar á að ungmenni lendi í slagsmálum. Niðurstöður sýna 

meðal annars að strákar sem voru af lægri stétt voru þrisvar sinnum líklegri til þess að slást en 

jafnaldrar þeirra af hærri stétt.  
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Íslensk stjórnvöld ákváðu að eitthvað þyrfti að gera til að reyna að koma í veg fyrir einelti 

hérlendis og lögðu fram aðgerðaráætlun til að bregðast við einelti. Árið 2010 var birt þrískipt 

greinargerð þar sem koma fram aðgerðir gegn einelti almennt, aðgerðir gegn einelti í skólum 

og að lokum aðgerðir gegn einelti á vinnustöðum (þingskjal nr. 484/2011–2012). Í umræddu 

þingskjali er gerð grein fyrir almennum aðgerðum sem eiga að koma að notum í baráttunni gegn 

einelti. Átta mikilvæg atriði koma þar fram, meðal annars eru nefndar aðgerðir og forvarnir gegn 

einelti, aukinn stuðningur við þolendur, að setja eigi á fót eineltisteymi sem fólk geti leitað til 

og fleira (þingskjal nr. 484/2011–2012). 

Áhrif eineltis eru margvísleg. Börn sem lögð eru í einelti eru líklegri til þess að upplifa 

þunglyndi, kvíða, vanlíðan, einmanaleika, svefnleysi, áhugaleysi á hlutum sem vöktu áður áhuga 

þeirra og breytingar á matarlyst. Þessir einstaklingar eru einnig líklegir til að missa áhuga á námi 

og til að skrópa í skóla eða hætta í skóla. Í sumum tilfellum leiðir einelti til sjálfsskaða og 

sjálfsvíga. Þeir sem leggja í einelti eru einnig líklegir til að upplifa einhvers konar vanlíðan. Þeir 

eru, sem dæmi, líklegri til þess að byrja að drekka, fikta með fíkniefni, hætta í skóla og slást. 

Jafnframt sýna gögn að gerendur eineltis eru gjarnir á að beita maka eða börn sín andlegu eða 

líkamlegu ofbeldi á fullorðinsárum (Smokowski og Kopasz, 2005).  

Perlus og kollegar (2014) einbeittu sér að því að skoða þróun eineltis, slagsmála og 

vopnaburðar meðal bandarískra barna og unglinga í 6. til 10. bekk á tímabilinu 1998 til 2010. 

Tímabilinu var skipt í fjórar bylgjur. Fyrsta bylgjan var árið 1998, önnur bylgjan var árið 2002, 

þriðja var árið 2006 og sú seinasta árið 2010. Í öllum fjórum bylgjunum var hlutfall eineltis, 

slagsmála og vopnaburðar hærra meðal stráka en stelpna. Þá voru drengir líklegri til þess að 

vera þolendur eineltis í bæði fyrstu og annarri bylgjunni. Það var lítill sem enginn munur milli 

bekkja nema þegar kom að því að verða fyrir einelti; yngri nemendur voru líklegri til þess að 

vera fórnarlömb eineltis. Heilt yfir var einhver munur milli kynja, árgangs og kynþátta en 

niðurstöðurnar benda til þess að hlutfall þeirra sem hefði orðið fyrir einelti hefði lækkað yfir 

rannsóknartímabilið. Hlutfall slagsmála lækkaði einnig en ekki jafn mikið og eineltið. 

Vopnaburður minnkaði ekki á rannsóknartímabilinu og þá sérstaklega ekki þegar kom að hvítum 

nemendum. Algengi vopnaburðar meðal hvítra nemenda jókst á rannsóknartímabilinu, sem 

kom sérstaklega á óvart þar sem mest hafði dregið úr algengi eineltis og slagsmála meðal þeirra.  

Talið er að ástæður fyrir minnkandi einelti meðal ungs fólks í Bandaríkjunum séu 

tvennskonar. Annars vegar sé um að ræða árangur af auknum fjölda forvarnaráætlana gegn 
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einelti og hins vegar vaxandi viðurkenning fyrir þörf á frekari forvarnaráætlunum. Frá árinu 1999 

til 2008 höfðu meðal annars 48 ríki í Bandaríkjunum sett sér löggjöf þar sem þess var krafist að 

skólar settu sér ákveðna eineltisstefnu. Tilgangur eineltisstefna er meðal annars að fræða 

nemendur frekar um einelti og afleiðingar þess, gera forvarnaráætlun og veita 

eineltisvandamálum meiri athygli (Perlus, Brooks-Russel, Wang og Iannotti, 2014). 

Flestar rannsóknir sem hafa skoðað áhrifaþætti ofbeldis meðal ungmenna hafa verið 

framkvæmdar í velmegunarlöndum þar sem meðaltekjur eru háar en minna er um rannsóknir í 

löndum þar sem tekjur eru lágar. Muula og meðhöfundar (2009) skoðuðu þó tóku tengsl 

slagsmála og eineltis meðal barna og unglinga í 7. og 9. bekk í fylkinu Barinas í Venesúela. Unnið 

var upp úr gögnum GSHS-rannsóknarinnar (e. Global School Based Health Survey) sem er svipuð 

og HBSC–rannsóknin nema fyrrnefnda rannsóknin er framkvæmd í fátækum eða fátækari 

löndum. Niðurstöðurnar sýndu að strákar voru helmingi líklegri en stelpur til að lenda í 

slagsmálum og talið er að þessi munur milli kynja komi til af því að samfélagið hafi meira þol (e. 

societal tolerance) gagnvart slagsmálahneigð drengja í landinu. Einnig voru sterk tengsl milli 

þess að vera fórnarlamb eineltis, fíkniefnanotkunar, kynlífs stráka og að vera eldri en 15 ára og 

þess að lenda í slagsmálum. 

Mjög margar rannsóknir sýna að strákar eru líklegri en stelpur til þess að slást og er 

rannsókn Grufman og Berg-Kelly (1997) dæmigerð að þessu leyti. Rannsóknin gerir grein fyrir 

hinum dæmigerða „slagsmálahundi“ (e. typical fighter) út frá könnuninni Q90 sem var lögð fyrir 

nemendur í 7., 9. og 11. bekk í grunnskólum í Svíþjóð skólaárið 1990–1991. Fram kemur að hinn 

dæmigerði slagsmálamaður virðist njóta lífsins og er virkur í íþróttum, en hefur byrjaði snemma 

að sofa hjá og drekka. Sterk tengsl voru milli þess að vera tvítyngdur og hafa búið í leiguíbúð og 

þess að taka þátt í slagsmálum. Slagsmálahundar hugsa minna um sjálfa sig og sýna gjarnan 

þessir einstaklingar sýna gjarnan einnig einhvers konar geðrofseinkenni, sem er líklegt að bendi 

til varnarleysis. 
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2.1 Álagskenning Roberts Agnew (e. General Strain 
Theory) 

Afbrotafræðingurinn Robert Agnew setti fram álagskenninguna sem byggir á því að líkur á 

afbrotum eða frávikum aukast þegar ákveðnir streituvaldar (e. strains) herja á líf viðkomandi. 

Kenningin leggur mesta áherslu á neikvæð samskipti við aðra og er ætlað að útskýra margar 

tegundir afbrota og frávikshegðunar, meðal annars árásargirni, þjófnað og fíkniefnaneyslu. 

Streituvaldar, þ.e. samskipti eða sambönd þar sem ekki er komið fram við einstakling eins og 

hann vill að komið sé fram við sig (Agnew, 1992, bls. 48 og 60), geta látið viðkomandi líða illa og 

margvísleg frávikshegðun er ein leið til þess að takast á við vanlíðan. Streituvaldarnir eru 

flokkaðir í þrjá mismunandi flokka: 1) Þegar viðkomandi nær ekki markmiðum sínum varðandi 

það að öðlast peninga, stöðu eða sjálfsstjórn; 2) þegar áreiti sem hefur jákvæð áhrif á líf 

einstaklings glatast, eins og maki eða eign; og 3) þegar einstaklingur verður fyrir neikvæðu áreiti, 

til dæmis andlegu eða líkamlegu ofbeldi (Henry og Lanier, 2006, bls. 155).  

 Neikvæðar tilfinningar eins og til dæmis vanlíðan, þunglyndi og ótti aukast þegar 

einstaklingur upplifir þessa ákveðnu streituvalda. Álagskenningin gerir hins vegar ráð fyrir því 

að reiði sé mikilvægasta viðbragðið tilfinningalega séð. Það er vegna þess að þegar einstaklingur 

upplifir mikla reiði skapast oft löngun til hefndar, tilfinningaskaði eykst og tilfinningalegar hömlu 

minnka, sem getur leitt til þess að einstaklingum þyki viðbrögð sín frekar réttlætanleg. 

Frávikshegðun er oft líklegt viðbragð við neikvæðum tilfinningum, þá aðallega reiði eða gremju. 

Frávikshegðun getur því verið ákveðin aðferð einstaklings til þess að fá útrás og létta streituna. 

Oft er markmiðið að hefna sín jafnvel þótt álagið sem kallaði fram neikvæðu tilfinningarnar 

minnki ekkert fyrir vikið (Agnew, 1992, bls. 59–60). 

 Bent hefur verið á að streituvaldar eru líklegastir til þess að leiða til afbrota þegar þeir 

eru óréttlátir, tíðir eða alvarlegir og/eða valda þrýstingi eða hvetja til glæpsamlegra viðbragða. 

Agnew nefnir eftirfarandi dæmi um streituvalda sem eru hvað líklegastir til þess að auka 

frávikshegðun meðal ungmenna: Neikvæðar upplifanir í skóla, hvort sem það eru slæmar 

einkunnir eða slæm samskipti við samnemendur eða kennara; höfnun foreldra; upplifun á 

mismunun vegna kynþáttar, kyns eða þjóðernis og einhvers konar misnotkun í uppeldinu (Henry 

og Lanier, 2006, bls. 156–158). 
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Vert er að gera grein fyrir því að mismunandi tegundir afbrota geta verið líklegri eftir því 

hvernig neikvæða tilfinningu einstaklingur upplifir. Með því er átt við að reiði getur til dæmis 

aukið líkur á einhvers konar ofbeldi, eignabrot eru líklegri þegar einstaklingur upplifir öfund eða 

gremju og ótti verður frekar þess valdandi að einstaklingur vill flýja og eykur líkur á skrópi úr 

skóla eða því að hlaupast að heiman. Flestir bregðast þó ekki við streitu með því að stunda 

afbrot þótt ákveðin streita auki vissulega líkur á afbrotum. Einstaklingar sem skortir hins vegar 

getuna til þess að takast á við vandamál á uppbyggilegan eða löglegan hátt eru engu að síður 

líklegri til þess að leiðast út í frávikshegðun. Þá eru þeir sem skortir getuna til að meta hættuna 

sem stafar af afbrotahegðun þeir einstaklingar sem eru í mestri hættu á að brjóta sjálfir af sér 

(Henry og Lanier, 2006, bls. 156–158). 

 

 

2.2 Rannsóknir sem byggja á álagskenningu Agnew 
Fáar rannsóknir hafa skoðað tengslin milli streitu eða álags og eineltis. Patchin og Hinduja 

(2011) segja það vera mikilvægt að skoða þessi tengsl þar sem margt bendir til þess að gerendur 

eineltis séu undir ákveðnu álagi og fái útrás fyrir það þegar þeir leggja aðra í einelti. Niðurstöður 

þeirra sýna t.a.m. að gerendur eineltis eru fjórum sinnum líklegri en þeir sem leggja ekki í einelti 

til þess að hafa hlotið dóm. Stuðst var við álagskenningu Agnew (e. general strain theory) til 

þess að varpa ljósi á hvort einstaklingar sem væru undir álagi væru líklegri til þess að leggja aðra 

í einelti. Niðurstöður sýndu að nemendur í 6. til 8. bekk sem voru undir álagi eða fundu fyrir 

reiði eða gremju voru mun líklegri til þess að leggja aðra einstaklinga í einhvers konar einelti en 

þeir sem voru síður undir álagi.  

 Agnew taldi að álag gæti birst í margvíslegum myndum, til dæmis neikvæðar upplifanir 

í skóla, slæm samskipti við samnemendur eða kennara eða mismunun vegna kynþáttar (Henry 

og Lanier, 2006, bls. 156). Rannsókn Smith-Byrnum og kollega (2014) er byggð á tengslum milli 

mismununar á grundvelli kynþáttar og sálfræðilegra einkenna meðal þeldökkra ungmenna í 

Bandaríkjunum. Fram kemur að sterk tengsl eru á milli þess að finna fyrir mismunun vegna 

kynþáttar og þess að sýna árásargjarna hegðun. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að 

svartir einstaklingar, yfirleitt strákar, sem búa í fátækrahverfum (e. ghetto) séu líklegri til þess 
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að verða fyrir mismunun og þeir sýndu versnandi árásargjarna hegðun með tímanum eða 

vanlíðan sem hafði í för með sér þunglyndiseinkenni.  

Það hvernig einstaklingar bregðast við streitu eða álagi er mismunandi eftir kyni. Margar 

rannsóknir sýna fram á það að stelpur eru líklegri en strákar til þess að bregðast við streitu með 

einhvers konar sjálfskaðandi hegðun (e. self-directed behaviors). Hér er átt við hegðun á borð 

við vímuefnaneyslu, sjálfsvígstilraunir, að flýja að heiman, átraskanir og fleira. Einnig eru kvíði 

og þunglyndi mun algengari meðal stelpna en stráka þegar streita eða álag knýr dyra. Drengir 

eru hins vegar líklegri en stelpur til þess að bregðast við álagi með reiði og ofbeldishegðun 

(Francis, 2014; Jang, 2007; Kaufman, 2009; Piquero, Fox, Piquero, Capowich og Mazerolle, 

2010).  

 Þrátt fyrir alvarleika eineltis hafa ekki margar rannsóknir skoðað einelti út frá 

afbrotafræðikenningum. Ein undantekning er rannsókn Moon og kollega (2012) þar sem stuðst 

er við álagskenninguna til að skoða einelti meðal ungmenna í Suður-Kóreu. Fram kemur að þeir 

einstaklingar sem urðu fyrir einelti eða greindu frá því að þeir ættu í flóknu sambandi við 

foreldra sína voru líklegri að leggja aðra í einelti. Ákveðnir þættir gætu aukið þessi áhrif t.a.m 

lítil sjálfsstjórn og tengsl við jafnaldra sem stunda einhverja fráviks- eða afbrotahegðun. Sum 

ungmenni sem verða fyrir einelti þykjast stundum vera gerendur til að vernda sig eða til að 

draga úr þeirri reiði sem þau upplifa fyrir að vera þolendur eineltis.  

 Tvær svipaðar rannsóknir hafa verið framkvæmdar í Suður-Kóreu, sú fyrri sýndi að 

stelpur eru líklegri að sýna kvíðaeinkenni þegar þær verða fyrir einelti og að strákar eru líklegri 

til þess að hegða sér illa og andfélagslega (e. act out) (Yang, Kim, Kim, Shin og Yoon, 2006). Í 

seinni rannsókninni settu Cho og DioGuardi (2020) fram fimm tilgátur. Þær voru: 1) neteinelti 

kemur til vegna neikvæðs sambands við kennara, 2) neteinelti orsakast af einhvers konar 

misnotkun foreldra, 3) neteinelti kemur til vegna reiði, 4) neikvætt samband við kennara veldur 

reiði og 5) reiði brýst út í formi neteineltis vegna neikvæðs sambands við kennara. Niðurstöður 

gáfu til kynna að allar tilgátur væru studdar nema tilgáta númer tvö.  

 Mazerolle og kollegar (2000) rannsökuðu tengsl milli reiði, álags og ýmislegrar fráviks- 

eða afbrotahegðunar með hliðsjón af álagskenningu Agnew. Notast var við gögn úr rannsókn 

sem framkvæmd var árið 1990 í gagnfræðiskólum í Bandaríkjunum og skoðaði lífshætti og 

viðhorfum ungmenna með tilliti til skóla, samfélags, trúarskoðana, tengsla við fjölskyldu og vini, 
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frávikshegðunar og mögulegra afbrota. Frávikshegðun var skipt í þrjá flokka, þ.e. ofbeldi, 

fíkniefnanotkun og frávikshegðun tengd skóla. Ofbeldi var skilgreint á eftirfarandi hátt: Að 

slá/lemja annað fólk, ráðast á einhvern í þeim tilgangi að meiða viðkomandi alvarlega, taka þátt 

í klíkuslagsmálum (e. gang fights), taka þátt í ráni eða stunda kynlíf með einhverjum án 

samþykkis. Niðurstöður gáfu til kynna að ungmenni sem upplif reiði upplifi einnig aðstæður eða 

atburði sem geta mögulega leitt til ofbeldis en samt sem áður benti fátt til þess að reiði væri 

milliliður á milli álags og ofbeldis. Reiði hefur, hins vegar, áhrif á ofbeldi í gegnum álag. 

 Tengsl ungmenna við foreldra skipta miklu máli og hefur samband þeirra mikil áhrif á líf 

einstaklings. Ágreiningur milli fjölskyldumeðlima veldur ákveðinni streitu sem krefst þess að 

einstaklingur finni leiðir til að losa um streitu. Rannsóknir benda til þess á að strákar upplifi mun 

meiri aga og refsingu frá foreldrum, kennurum og samfélagi almennt. Ungmenni upplifa svipaða 

reiði þegar kemur að ágreining við fjölskyldumeðlimi, hins vegar upplifa stelpur meiri 

sektarkennd en strákar og sýna rannsóknir að lítil sem engin tengsl eru á milli sektarkenndar og 

afbrota. Einnig er greint frá því að ungmenni sem verða vitni að ágreiningi meðal foreldra eru 

líklegri til þess að bregðast við erfiðum aðstæðum með árásargjarnri hegðun eða með því að 

brjóta lögin (Aseltine, 2000; Hay, 2003; Sigfusdottir, Farkas og Silver, 2000). 

 

2.3 Rannsóknarspurning 
Hver eru tengsl þess að verða fyrir einelti og slagsmálahneigðar meðal ungmenna? Markmið 

þessarar rannsóknar er, sem fyrr segir, að skoða tengsl milli þess að vera þolandi eineltis í skóla 

og slagsmála meðal nemenda í 10. bekk á Íslandi út frá gögnum HBSC-rannsóknarinnar sem 

framkvæmd var skólaárið 2017/2018. Í ljósi þessa leita ég að svara við eftirfarandi 

rannsóknarspurningu: Hver eru tengsl milli þess að vera þolandi eineltis í skóla og lenda í 

slagsmálum? Jafnframt set ég fram eftirfarandi tilgátur á grunni álagskenningar Robert Agnew. 

 Fimm tilgátur eru lagðar fram: 

1. Nemendur sem hafa orðið fyrir einelti eru líklegri til þess að lenda í slagsmálum en 
jafnaldrar þeirra sem hafa ekki orðið fyrir einelti. 

2. Drengir sem hafa orðið fyrir einelti eru líklegri til þess að lenda í slagsmálum en stelpur 
sem hafa orðið fyrir einelti. 

3. Þolendur eineltis sem eiga slæm tengsl við foreldra eru líklegri til þess að lenda í 
slagsmálum en jafnaldrar þeirra sem eiga góð tengsl við foreldra. 
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4. Þolendur eineltis sem eiga slæm tengsl við skólann eru líklegri til þess að lenda í 
slagsmálum en jafnaldrar þeirra sem eiga góð tengsl við skólann.  

5. Þolendur eineltis sem eiga slæm tengsl við vini eru líklegri til þess að lenda í slagsmálum 
en jafnaldrar þeirra sem eiga góð tengsl við vini. 
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3 Gögn og aðferðir 
 

Í þessari rannsókn er notast við gögn úr alþjóðlegri rannsókn sem heitir HBSC (Health Behaviour 

in School-aged Children). Íslenska heitið á rannsókninni er Heilsa og lífskjör skólanema og 

skoðar hún meðal annars heilsu, félagslegt umhverfi og hegðun barna í 6., 8. og 10. bekk. Árið 

1982 var þessi rannsókn sett á fót í þremur löndum og síðan þá hafa bæst við 46 önnur lönd, 

aðallega frá Evrópu en einnig taka Kanada og Kasakstan þátt (Health Behaviour in School-aged 

Children, e.d.). Árið 2006 tók Ísland þátt í þessari rannsókn í fyrsta sinn og tóku um 13.000 

hérlend ungmenni þátt fyrsta árið (Heilsa og lífskjör skólanema, e.d.). Rannsóknin 

samanstendur af u.þ.b. 80 mismunandi spurningum, þar sem meðal annars er spurt um 

hversdagslega hluti eins og hversu oft viðkomandi borðar kvöldmat með fjölskyldu sinni og 

hversu oft viðkomandi stundar líkamlega hreyfingu. Spurt er um tómstundir, umhverfi, félagsleg 

tengsl, lífstíl, næringu, einelti og einnig alls kyns áhættuhegðun. Fólk og fræðimenn sem vinna 

að forvörnum ungmenna á Íslandi geta notað þessar rannsóknir til frekari rannsókna. Að auki 

er hægt að nýta niðurstöðurnar fyrir samanburð milli landa og fleira (Aðalsteinn Ólafsson o.fl., 

2006). 

 

 

3.1 Þátttakendur 
Þátttakendur í HBSC-rannsókninni samanstanda af börnum og unglingum í 6., 8. og 10. bekk í 

grunnskólum á Íslandi, en af þeim börnum sem voru á þessum aldri skólaárið 2017/2018 

fengust svör frá 7.160. Þar af voru 2.247 frá nemendum í 10. bekk; 1.086 (48,3%) strákar, 1.111 

(49,4%) stelpur og 50 (2,25) einstaklingar sem svöruðu ekki spurningunni um kyn eða merktu 

við báða svarmöguleika. Í þessari rannsókn verður hins vegar aðeins stuðst við svör nemenda í 

10. bekk. 
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3.2 Mælitæki 
Spurningalistinn sem var lagður fyrir nemendur í 10. bekk innihélt 86 spurningar. 

Svarmöguleikarnir voru mismunandi, frá því að taka afstöðu til fullyrðinga yfir í það að staðsetja 

svör á tíu punkta kvarða og svara opnum spurningum. Spurningarnar sem verða sérstaklega 

teknar fyrir í þessari rannsókn eru spurningar um kyn, aldur, einelti, hversu oft viðkomandi hafi 

lent í slagsmálum á seinustu 12 mánuðum, skólalíðan og samskipti og tengsl við foreldra. Í töflu 

1 má sjá þær spurningar sem stuðst var við í rannsókninni. 
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Tafla 1: Spurningar sem notast var við í þessari rannsókn. 

Flokkur Spurning Svarmöguleikar 

Einelti og meiðsli Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einelti í 
skólanum undanfarna tvo mánuði? 

1) Ég hef ekki verið lagður/lögð í einelti 
undanfarna tvo mánuði 
2) Það hefur komið fyrir einu sinni eða 
tvisvar 
3) 2 eða 3 sinnum í mánuði 
4) Um það bil einu sinni í viku 
5) Nokkrum sinnum í viku 

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

1) Ég hef ekki lent í slagsmálum 
síðustu 12 mánuði 
2) 1 sinni 
3) 2 sinnum 
4) 3 sinnum 
5) 4 sinnum eða oftar 
 

Skólinn a) Kennararnir taka mér eins og ég er 
b) Mér finnst kennurunum vera annt um mig sem 
einstakling 
c) Ég treysti kennurunum mínum mjög vel 

1) Mjög sammála 
2) frekar sammála 
3) hvorki sammála né ósammála 
4) frekar ósammála  
5) mjög ósammála 
 

Fjölskyldan a) Fjölskylda mín reynir virkilega að hjálpa mér 
b) Ég fæ þann tilfinningalega stuðning og hjálp 
sem ég þarf frá fjölskyldu minni 
c) Ég get talað um mín vandamál við fjölskyldu 
mína 
d) Fjölskylda mín er tilbúin til að hjálpa mér við 
að taka ákvarðanir 
 

1) Mjög sammála 
2) frekar sammála 
3) hvorki sammála né ósammála 
4) frekar ósammála  
5) mjög ósammála 

Vinir og vinkonur a) Vinir mínir reyna virkilega að hjálpa mér 
b) Ég get treyst á vini mína þegar eitthvað fer 
úrskeiðis 
c) Ég á vini sem deila með mér gleði og sorg 
d) Ég get talað við vini mína um mín vandamál 
 

1) Mjög sammála 
2) frekar sammála 
3) hvorki sammála né ósammála 
4) frekar ósammála  
5) mjög ósammála 

 

 

3.3 Tölfræðileg greining 
Við úrvinnslu gagna í þessari rannsókn var notast við tölfræðiforritið IBM – Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) og var jafnframt stuðst við Microsoft Office Word ritvinnsluforritið 

við framsetningu og uppsetningu gagna og gerð á töflum. 

Notast var við lýsandi tölfræði, tíðni- og krosstöflur við greiningu gagna. Kí-kvaðrat próf var 

notað við útreikninga á marktækni og alfamörk sett við p <0,05 sem eru 95% öryggismörk. 
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Við úrvinnslu gagna voru gerðar eftirfarandi breytingar á breytum í samræmi við tilgátur og 

samræmi rannsóknarinnar:  

Einelti og meiðsli: Spurning 45 (Hversu oft hefur þú verið lagður/lögð í einelti í skólanum 

undanfarna tvo mánuði?) og 52 (Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur þú lent í slagsmálum?) 

Unnið var með spurningarnar á eftirfarandi máta: a) spurningarnar var notaðar óbreyttar og b) 

spurningarnar voru endurkóðaðar í nýjar breytur, 1=0, 2=1, 3=1, 4=1 og 5=1 og fengu nýju 

breyturnar heitið „einelti vs. ekki einelti“ og „slagsmál vs. ekki slagsmál“.  

Skólinn: Spurning 16 (a) Kennararnir taka mér eins og ég er, b) Mér finnst kennurunum vera 

annt um mig sem einstakling og c) Ég treysti kennurunum mínum mjög vel). Ný breyta var búin 

til úr svarmöguleikunum. Mjög góð tengsl ákvörðuðust út frá svargildunum mjög sammála og 

frekar sammála og fengu þau gildið 1, góð tengsl ákvörðuðust út frá svargildunum hvorki 

sammála né ósammála og fengu þau gildið 2 en slæm tengsl ákvörðuðust út frá svargildunum 

frekar ósammála og mjög ósammála og fengu þau gildið 3. 

Fjölskyldan: Spurning 64 (a) Fjölskylda mín reynir virkilega að hjálpa mér, b) Ég fæ þann 

tilfinningalega stuðning og hjálp sem ég þarf frá fjölskyldu minni, c) Ég get talað um mín 

vandamál við fjölskyldu mína og d) Fjölskylda mín er tilbúin til að hjálpa mér við að taka 

ákvarðanir). Ný breyta var búin til úr svarmöguleikunum. Mjög góð tengsl ákvörðuðust út frá 

svargildunum mjög sammála og frekar sammála og fengu þau gildið 1, góð tengsl ákvörðuðust 

út frá svargildunum hvorki sammála né ósammála og fengu þau gildið 2 en slæm tengsl 

ákvörðuðust út frá svargildunum frekar ósammála og mjög ósammála og fengu þau gildið 3. 

Vinir og vinkonur: Spurning 65 (a) Vinir mínir reyna virkilega að hjálpa mér, b) Ég get treyst 

á vini mína þegar eitthvað fer úrskeiðis, c) Ég á vini sem deila með mér gleði og sorg og d) Ég 

get talað við vini mína um mín vandamál). Ný breyta var búin til úr svarmöguleikunum. Mjög 

góð tengsl ákvörðuðust út frá svargildunum mjög sammála og frekar sammála og fengu þau 

gildið 1, góð tengsl ákvörðuðust út frá svargildunum hvorki sammála né ósammála og fengu 

þau gildið 2 en slæm tengsl ákvörðuðust út frá svargildunum frekar ósammála og mjög 

ósammála og fengu þau gildið 3. 
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4 Niðurstöður 
 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða tengsl þess að vera þolandi eineltis í skóla og slagsmála 

meðal nemenda í 10.bekk skólaárið 2017/2018. Einnig var markmiðið að skoða tengsl slagsmála 

við aðra áhrifaþætti, meðal annars kyn og tengsl við foreldra, skóla/kennara og vini. 

 

 

4.1 Algengi þess að vera þolandi eineltis í skóla meðal 
nemenda í 10. bekk 

Af þeim 2.247 10. bekkingum skólaárið 2017/2018 sem tóku þátt í HBSC-

spurningalistakönnuninni tóku 2.209 nemendur afstöðu til spurningar um hvort viðkomandi 

hefði verið þolandi eineltis í skólanum. Meirihluti svarenda sagðist aldrei hafa verið lagður í 

einelti í skólanum síðustu tvo mánuði eða 1.964 (88,9%). Þeir nemendur sem sögðust hafa verið 

lagðir í einelti einu sinni eða oftar voru 245 (11,1%). Af þeim sem höfðu verið lagðir í einelti 

síðustu tvo mánuði voru 110 (9,97%) stúlkur og 117 (10,96%) drengir (sjá töflu 2). Í töflu 3 má 

sjá tíðni eineltis í skóla síðustu tvo mánuði meðal nemenda í 10. bekk. 

 

Tafla 2: Algengi eineltis í skóla meðal nemenda í 10. bekk eftir kyni. 

 Stúlkur  Drengir  Alls % 

 Fjöldi =1103 Hlutfall Fjöldi=1068 Hlutfall Fjöldi=2208 % Heildarhlutfall 

Þolendur  110 9,97% 117 10,96% 245 11,1% 
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Tafla 3: Tíðni þess að vera þolandi eineltis í skóla síðustu tvo mánuði meðal nemenda í 10. bekk. 

 Stúlkur  Drengir  Alls fjöldi 

Hve oft hefur viðkomandi 
verið lagður í einelti í 
skóla 
 

n=1103 % n=1068 % 2208 

Aldrei 993 90,0 951 89,0 1963 

Einu sinni eða tvisvar 77 7,0 66 6,2 147 

2 eða 3 í mánuði 14 1,3 21 2,0 36 

Einu sinni í viku 8 0,7 9 0,8 21 

Nokkrum sinnum í viku 11 1,0 21 2,0 41 
 

 

4.2 Áhrif þess að vera þolandi eineltis í skóla og 
slagsmálahneigðar 

Alls tóku 2.196 nemendur afstöðu til spurninga er varða slagsmál og það að vera þolandi eineltis 

í skóla. Af þessum heildarfjölda höfðu 373 lent í slagsmálum og þar af voru 98 þolendur eineltis. 

Fjórtán prósent þeirra sem höfðu ekki verið lagðir í einelti höfðu lent í slagsmálum. Hins vegar 

hafði 41,2% þeirra sem lagðir höfðu verið í einelti í skóla lent í slagsmálum (sjá töflu 4). Til að 

skoða hvort það væri tölfræðilega marktækur munur á líkum þessara tveggja hópa að lenda í 

slagsmálum var gert kí-kvaðratpróf. Niðurstaða prófsins sýnir að þolendur eineltis í skóla eru 

marktækt líklegri til þess að lenda í slagsmálum en jafnaldrar þeirra sem hafa ekki verið beittir 

einelti í skóla (X2 (1,2196) = 110,783; p<0,05). 

 

Tafla 4: Tengsl milli þess að vera þolandi eineltis í skóla og þess að lenda í slagsmálum meðal nemenda í 10. 
bekk. 

   Einelti í skóla    

  Nei  Já  Alls 

 Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Ekki slagsmál 1683 86,0 140 58,8 1958 89,2 

Slagsmál 275 14,0 98 41,2 238 10,8 
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4.3 Slagsmál og munur milli kynja 
Alls svöruðu 2.206 nemendur eftirfarandi spurningu: Síðastliðna 12 mánuði, hversu oft hefur 

þú lent í slagsmálum? Samtals höfðu 381 (17,3%) lent í slagsmálum einu sinni eða oftar. Þar af 

höfðu 4,5% stúlkna og 11,81% drengja lent fjórum sinnum eða oftar í slagsmálum síðastliðna 

tólf mánuði. Tafla 5 sýnir hlutfall nemenda í 10. bekk sem hafði lent einu sinni eða oftar í 

slagsmálum undanfarna tólf mánuði. Í töflu 6 er greint frá tíðni slagsmála meðal nemenda í 10. 

bekk. 

 

Tafla 5: Hlutfall nemenda í 10. bekk sem lent hefur í slagsmálum undanfarna 12 mánuði eftir kyni. 

 Stúlkur  Drengir  Alls % 

 Fjöldi=1099 Hlutfall Fjöldi=1066 Hlutfall Fjöldi=2206 % Heildarhlutfall 

Lentu í slagsmálum 99 9,01 259 24,02 381 17,27 

 

Tafla 6: Tíðni slagsmála meðal nemenda í 10. bekk síðastliðna 12 mánuði. 

 Stúlkur  Drengir  Alls fjöldi 

Hve oft hefur viðkomandi 
lent í slagsmálum 

n=1099 % n=1066 % 2206 

Aldrei 1000 91,0 807 75,7 1825 

Einu sinni 50 4,5 119 11,2 174 

Tvisvar sinnum 23 2,1 51 4,8 78 

Þrisvar sinnum 9 0,8 44 4,1 58 

Fjórum sinnum eða oftar 17 1,5 45 4,2 71 
 

Samtals tóku 238 þolendur eineltis afstöðu til spurningar varðandi slagsmál. Þar af voru 

107 stúlkur og 113 drengir. Meðal stúlkna sem höfðu verið beittar einelti höfðu 22,4% lent í 

slagsmálum á síðastliðnum tólf mánuðum. Meðal drengja sem voru þolendur eineltis hafði 

meira en helmingur lent í slagsmálum á undanförnum tólf mánuðum eða 52,2% (sjá töflu 7). Kí-

kvaðrat próf var notað til þess að prófa tilgátuna að drengir sem eru þolendur eineltis í skóla 
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lendi frekar í slagsmálum en stúlkur sem hafa verið beittar einelti í skóla. Niðurstöður sýna að 

hlutfall drengja (52,2%) sem lent hefur í slagsmálum er marktækt hærra en hjá stúlkum (22,4%) 

(X2 (2,238) = 34,414; p<0,05). Niðurstöðurnar styðja tilgátuna um að drengir sem eru lagðir í einelti 

í skóla eru líklegri til þess að lenda í slagsmálum en stúlkur sem eru þolendur eineltis. 

 

Tafla 7: Hlutfall þolenda eineltis í 10. bekk sem lent hefur í slagsmálum undanfarna 12 mánuði. 

 

 

4.4 Slagsmál og tengsl við foreldra, skóla og vini 
Samtals tóku 235 nemendur sem eru þolendur eineltis afstöðu til spurninga varðandi slagsmál 

annars vegar og tengsl við foreldra hins vegar. Þar af voru 95 einstaklingar sem höfðu lent í 

slagsmálum einu sinni eða oftar á síðustu tólf mánuðum. Skoðað var hvort tengsl við foreldra 

væru áhrifaþáttur á slagsmálahneigð í þessum hóp. Þeir nemendur sem höfðu ekki lent í 

slagsmálum á síðustu tólf mánuðum voru samtals 140. Af þeim áttu 35,7% mjög góð tengsl við 

foreldra og 34,3% áttu slæm tengsl við foreldra. Ef þeir sem höfðu tekið þátt í slagsmálum eru 

skoðaðir kemur í ljós að tengsl 37,9% þeirra við foreldra sína eru slæm en á móti eru 

foreldratengsl 30,5% mjög góð (sjá töflu 8). Niðurstöður sýna að það er ekki tölfræðilega 

marktækur munur á slagsmálahneigð milli þolenda eineltis í skóla eftir því hversu góð tengsl 

eru við foreldra sína (X2 
(1,235) = 0,629; p=0,428). 

 

Tafla 8: Áhrif tengsla við foreldra á samband þess að vera þolandi eineltis og slagsmálahneigðar. 

 Slök tengsl  Góð tengsl  Mjög góð tengsl  

Tengsl við foreldra Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Ekki slagsmál (140) 48 34,3 42 30,0 50 35,7 

Slagsmál (95) 36 37,9 30 31,6 29 30,5 

  Stúlkur  Drengir 

 Fjöldi % Fjöldi % 

Ekki slagsmál 83 77,6 54 47,8 

Slagsmál 24 22,4 59 52,2 

Alls 107 100 113 100 
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Þolendur eineltis sem svöruðu spurningum varðandi slagsmál annars vegar og tengsl við 

skólann hins vegar voru samtals 237. Af þeim höfðu 97 lent í slagsmálum einu sinni eða oftar á 

síðustu tólf mánuðum. Skoðað var hvort tengsl við skólann væru áhrifaþáttur á 

slagsmálahneigð. Hæst hlutfall (35,0%) þeirra sem höfðu ekki lent í slagsmálum átti í slæmum 

tengslum við skólann en 33,6% áttu mjög góð tengsl við skólann. Meirihluti (57,7%) þeirra sem 

lentu í slagsmálum á síðustu tólf mánuðum átti í slæmum tengslum við skólann en 18,6% áttu 

mjög góð tengsl við skólann (sjá töflu 9). Gert var kí-kvaðratpróf og benda niðurstöður prófsins 

til þess að þolendur eineltis sem eiga í slæmum tengslum við skólann séu líklegri til þess að 

lenda í slagsmálum en jafnaldrar þeirra sem eiga góð tengsl við skólann (X2 (1,237) = 11,802; 

p=0,01). 

 

Tafla 9: Áhrif tengsla við skóla og kennara á samband þess að vera þolandi eineltis og slagsmálahneigðar. 

 Slök tengsl  Góð tengsl  Mjög góð tengsl  

Tengsl við skólann Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Ekki slagsmál (140) 49 35,0 44 31,4 47 33,6 

Slagsmál (97) 56 57,7 23 23,7 18 18,6 

 

Að lokum var skoðað hvort tengsl við vini hefðu áhrif á slagsmálahneigð þolenda eineltis. 

Samtals höfðu 94 einstaklingar lent í slagsmálum einu sinni eða oftar á síðustu tólf mánuðum 

og 138 höfðu ekki lent í slagsmálum. Skoðað var hvort slök tengsl við vini væru áhrifaþáttur á 

slagsmál í þessum hópi. Flestir sögðust eiga slæm tengsl við vini óháð því hvort þeir höfðu tekið 

þátt í slagsmálum á síðustu tólf mánuðum eða ekki. Meðal þeirra sem höfðu ekki tekið þátt í 

slagsmálum sagðist 41,3% eiga slæm tengsl við vini á móti aðeins 23,9% sem áttu mjög góð 

tengsl. Ef hins vegar litið er á tengsl þeirra sem höfðu lent í slagsmálum og tengsl þeirra við vini 

átti langstærstur hluti þeirra sem átti slæm tengsl við vini eða 68,1% og aðeins 17,0% áttu mjög 

góð tengsl (sjá töflu 10). Niðurstöður sýna að þolendur eineltis sem eiga slæm tengsl við vini 

eru líklegri til þess að lenda í slagsmálum en jafnaldrar þeirra í sömu stöðu sem eiga góð tengsl 

við vini (X2 (1,232) = 9,918; p=0,02). 
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Tafla 10: Áhrif tengsla við vini á samband þess að vera þolandi eineltis og slagsmálahneigðar. 

 Slök tengsl  Góð tengsl  Mjög góð tengsl  

Tengsl við vini Fjöldi % Fjöldi % Fjöldi % 

Ekki slagsmál (138) 57 41,3 48 34,8 33 23,9 

Slagsmál (94) 64 68,1 14 14,9 16 17,0 
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5 Umræður og lokaorð 
 

Markmið þessarar rannsókna var að skoða tengsl eineltis og slagsmála ungmenna í ljósi 

álagskenningar Robert Agnew (e. General Strain Theory). Slagsmál meðal ungmenna hafa lítið 

verið rannsökuð á Íslandi en það er mikilvægt að skoða áhrifaþætti slagsmálahneigðar þar 

sem slagsmál eru talin vera merki um áframhaldandi fráviks- og afbrotahegðun (Djerboua, 

Chen, Davison, 2016). Með þetta að leiðarljósi var í þessari rannsókn skoðað hvort það væru 

tengsl milli þess að vera þolandi eineltis í skóla og slagsmálahneigðar meðal nemanda í 10. 

bekk á Íslandi. Í samræmi við álagskenningu Agnew (1992) voru áhrif samskipta við foreldra, 

vini og skólann slagsmálahneigð einnig skoðuð.  

 Fimm tilgátur voru lagðar fram. Fyrsta tilgátan var sú að ungmenni sem hafa orðið fyrir 

einelti í skóla séu líklegri til þess að lenda í slagsmálum en jafnaldrar þeirra sem hafa ekki orðið 

fyrir einelti. Sú tilgáta var studd. Niðurstöðurnar sýna að þolendur eineltis í skóla eru mun 

líklegri til þess að lenda í slagsmálum en jafnaldrar þeirra sem höfðu ekki lent í einelti. Næstum 

helmingur þeirra sem hafði verið lagður í einelti hafði einnig lent í slagsmálum á síðustu tólf 

mánuðum. Þessar niðurstöður samræmast álagskenningu Agnew (1992) sem bendir til þess að 

einstaklingar sem upplifa neikvæða lífsreynslu og verða fyrir miklu álagi séu líklegri að sýna 

árásargjarna hegðun á borð við slagsmál. 

 Næsta tilgáta er að drengir sem hafa orðið fyrir einelti í skóla séu líklegri til þess að lenda 

í slagsmálum en stúlkur sem hafa lent í einelti. Þessi talgáta var einnig studd. Niðurstöður sýna 

að rúmur helmingur drengja sem voru þolendur eineltis hafði einnig lent í slagsmálum á 

síðastliðnum tólf mánuðum en aðeins tæpur fjórðungur stúlkna. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir sem sýna að kynjamunur er á viðbrögðum við álagi. Drengir eru 

líklegri til þess að bregðast við álagi með einhvers konar ofbeldishegðun gagnvart öðrum 

einstaklingum (t.d. í formi slagsmála) en stúlkur eru líklegri til þess að bregðast við með 

sjálfskaðandi hegðun (Francis, 2014; Jang, 2007; Kaufman, 2009; Piquero, Fox, Piquero, 

Capowich og Mazerolle, 2010). Þar sem tengsl eineltis í skóla við einhvers konar sjálfskaðandi 
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hegðun voru ekki skoðuð sérstaklega í þessari rannsókn er ekki hægt að sannreyna að það séu 

líklegri viðbrögð meðal stúlkna sem eru þolendur eineltis.  

 Tilgátur þrjú, fjögur og fimm hverfast um tengsl einstaklings við foreldra, skóla eða vini 

og áhrif þessara félagslegu tengsla á slagsmálahneigð. Niðurstöður sýna að þolendur eineltis 

sem höfðu ekki lent í slagsmálum á síðustu tólf mánuðum áttu misgóð tengsl við foreldra. Flestir 

áttu mjög góð tengsl við foreldra en ekki var mikill munur á hlutfalli þeirra sem áttu mjög góð 

tengsl við foreldra og þeirra sem áttu í slæmum tengslum. Þolendur eineltis sem höfðu lent í 

slagsmálum á síðustu tólf mánuðum áttu flestir slæm tengsl við foreldra en samt sem áður 

munaði aðeins fáeinum prósentustigum á þeim sem áttu slæm tengsl og þeim sem áttu mjög 

góð tengsl. Niðurstöðurnar styðja ekki tilgátu þrjú, þar sem þolendur eineltis sem eiga í slæmum 

tengslum við foreldra sína eru ekki marktækt líklegri til þess að lenda í slagsmálum en jafnaldrar 

þeirra sem eiga góð tengsl við foreldra.  

Því næst var skoðuð tilgátan að þolendur eineltis sem áttu í slæmum tengslum við skólann 

væru líklegri að lenda í slagsmálum en þeir sem áttu mjög góð tengsl við skólann. 

Niðurstöðurnar sýna að þolendur eineltis ættu heilt yfir slæm tengsl við skólann hvort sem þeir 

höfðu tekið þátt í slagsmálum á undanförnum tólf mánuðum eða ekki. Hins vegar voru þeir sem 

áttu slæm tengsl við skólann marktækt líklegri til þess að hafa lent í slagsmálum á síðustu tólf 

mánuðum en þeir sem áttu góð tengsl við skólann. Tilgátan er því studd. 

Síðasta tilgátan var að þolendur eineltis sem eiga slæm tengsl við vini eru líklegri til þess að 

lenda í slagsmálum en jafnaldrar þeirra í sömu stöðu sem eiga í góðu sambandi við vini. 

Niðurstöðurnar sýna að hvort sem einstaklingur hafði lent í slagsmálum eða ekki þá áttu flestir 

þeir sem beittir höfðu verið einelti í slæmum tengslum við vini. Langflestir sem höfðu lent í 

slagsmálum á síðustu tólf mánuðum áttu slæm tengsl við vini. Niðurstöðurnar styðja tilgátuna 

að þolendur eineltis sem eiga slæm tengsl við vini séu líklegri til þess að lenda í slagsmálum en 

jafnaldrar þeirra í sömu stöðu sem eiga í góðu sambandi við vini. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við álagskenningu Agnew (1992), sem kveður 

m.a. á um að neikvæðar upplifanir í skóla og slæm samskipti við foreldra, kennara eða 

samnemendur séu streituvaldar sem auka líkur á frávikshegðun meðal unglinga (Henry og 

Lanier, 2006, bls. 156). Þrátt fyrir að niðurstöður þessarar rannsóknar bendi ekki til þessa sýna 

fyrri rannsóknir að samband milli ungmenna og foreldra sé sérstaklega mikilvægt í þessum 
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efnum þar sem slæmt samband getur ýtt undir reiði og árásargjarna hegðun (Aseltine, 2000; 

Hay, 2003; Sigfusdottir, Farkas og Silver, 2000).  

Að lokum er vert að ítreka mikilvægi HBSC-rannsóknarinnar þar sem hún er ein af fáum 

rannsóknum á Íslandi sem skoðar andlega líðan og heilsu barna í grunnskólum. Aldursflokkurinn 

sem er viðfang þessarar rannsóknar er mikilvægur hópur á miðju mótunartímabili og getur verið 

mjög viðkvæmur fyrir álagi og þeim miklu breytingum sem eiga sér stað á unglingsárunum. Líkt 

og Fitzpatrick (1997) undirstrikar eru ungmenni stór áhættuhópur hvað varðar afbrot. HBSC-

rannsóknin gefur okkur góða mynd af stöðu unglinga í samfélaginu og ýmsum áhrifaþáttum sem 

geta aukið líkur á ýmiss konar áhættuhegðun og getur reynst vel til að stemma stigu við slíkri 

hegðun. Ég mælist til þess að frekari rannsóknir verði gerðar á áhrifaþáttum slagsmálahneigðar, 

s.s. áfengis- og fíkniefnaneyslu.  
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