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Útdráttur 

Þessi B.Ed.-ritgerð er fræðileg og fjallar um einelti. Rannsóknarspurningarnar eru 

tvær: Hver eru hlutverk þátttakenda í einelti og hver eru helstu úrræðin gegn 

einelti?  Til upplýsinga- og gagnaöflunar voru eldri og nýrri skrif um einelti 

skoðuð, mest megnis skrif Dans Olweusar og Guðjóns Ólafssonar. Einnig var 

notast við ýmsar greinar og rannsóknir um einelti. Fjallað er almennt um einelti 

og einkum stuðst við skilgreiningu Olweusar og lýsingu hans á birtingarmynd 

eineltis. Þá eru hlutverk þátttakenda í einelti skoðuð og hver helstu úrræðin gegn 

einelti séu. Helstu niðustöðurnar eru þær að það getur reynst lífsnauðsynlegt að 

taka á eineltismálum, bæði fyrir gerendur og þolendur. Einelti getur líka haft 

mjög neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir áhorfendurna og því öðlast þeir 

einnig betri líðan þegar tekið er á eineltinu. Auk þess er mikilvægt að vera 

meðvitaður um að það er hópur barna sem tilheyrir bæði hópi gerenda og 

þolenda og að börn með ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) virðast 

oft lenda í þeim aðstæðum að tilheyra báðum hópum. Bekkjarkennarinn þarf því 

alltaf að vera á varðbergi gagnvart einelti og hefur yfir þó nokkrum úrræðum að 

ráða. Árangursríkt hefur reynst að nýta sér fyrirbyggjandi aðgerðir eins og 

bekkjarreglur, fundi, fræðslu um eineltishringinn og hlutverkaleiki. Ef kennara 

grunar að einelti viðgangist í bekknum þarf að kanna málið samstundis og 

bregðast við með viðeigandi hætti. Einelti getur haft verulega alvarlegar 

afleiðingar í för með sér, jafnvel lífshættulegar, og því er skylda okkar sem 

kennara að uppræta það.  

     Þetta lokaverkefni er samið af undirritaðri og án aðstoðar. Ég hef kynnt mér 

Siðareglur Háskóla Íslands og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls 

efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri verka minna, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með 

einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

______________________________
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1 Inngangur 

Ég var  mjög ung þegar ég öðlaðist mína fyrstu reynslu af forvörnum gegn einelti 

og af eineltismálum. Þegar ég var átta ára flutti fjölskylda mín til Lundar í Svíþjóð 

og varð ég fljótlega mjög sterk félagslega. Ég fann fljótt að ég var í öruggum 

höndum hjá umsjónarkennaranum mínum. Hann var faglegur, strangur og 

vinalegur og alltaf skrefinu á undan, vissi alltaf nákvæmlega hvernig börnunum í 

bekknum leið og hvað var í gerast í samskiptum þeirra. Ef nemandi sýndi að 

einhverju leyti neikvæða hegðun var tekið á því samstundis og hringt heim sama 

kvöld. Í Lundi búa margir innflytjendur og því komu oft ný börn inn í bekkinn sem 

töluðu ekki mikla sænsku og voru frá allt öðrum menningarheimi. Mér er það 

sérstaklega minnistætt þegar Bodil, umsjónarkennari, kallaði á mig inn á 

skrifstofu til sín og sagði mér frá því að ný stelpa væri að koma í bekkinn og hvort 

ég væri til í að bjóða hana velkomna í hópinn og leika við hana ásamt hinum 

vinkonum mínum. Ég tók þessu hlutverki  mjög alvarlega og fyrr en varði var þessi 

stelpa orðin ein af vinkvennahópnum. Þó að ég hafi ekki skilið það á þessum tíma 

þá hugsa ég oft um það í dag hvað þetta var úthugsað og flott hjá þessum 

kennara. Þarna valdi hún sterkan nemanda til þess að taka nýjan nemenda sem 

talaði ekki sænsku inn í hópinn og til að fyrirbyggja að einelti ætti sér stað. Seinna 

þegar ég var í 8. bekk var ég kosin sem fulltrúi bekkjarins í eineltisráð. 

Eineltisráðið hittist einu sinni í viku ásamt skólahjúkrunarfræðingi, 

skólasálfræðingi, kennurum, námsráðgjafa og skólastjóra. Á þessum fundum fór 

fram fræðsla um einelti, um það hvernig við sem eineltisfulltrúar gætum beitt 

okkur gegn einelti o.s.frv. Þessu hlutverki tók ég líka mjög alvarlega og gekk um 

skólann með augun opin fyrir því að stöðva einelti. En þessi hópur hafði svo 

margvísleg áhrif að bara með tilvist hans dró úr eineltinu. Það vissu allir í 

skólanum hverjir væri í eineltisráði og það komu ekki upp mörg tilvik sem við 

þurftum að grípa inn í eða tilkynna. Aðferðin sem þessi skóli notaði er nefnd 

FARSTA-aðferðin og er víða notuð í skólum í Svíþjóð með góðum árangri 

(Lagerman og Stenberg, 1994:9-15, 65-68). Árið 1998 fluttum við fjölskyldan 

aftur til Íslands og var ég þá 14 ára gömul. Mér vægast sagt blöskraði hvernig 

tekið var á eineltismálum í skólanum sem ég fór í, bæði gagnvart nemendum og 
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kennurum. Ég skynjaði mikinn óróleika og óöryggi. Þó að ég væri sjálf sterk 

félagslega og eignaðist fljótt vini fannst mér eins og hver sem er gæti lent í að 

vera tekinn fyrir hvenær sem er og að ekkert yrði gert í því. Það gekk meira að 

segja svo langt að nýútskrifaður kennari var lagður í hrikalegt einelti af 

nemendunum í bekknum mínum og hefur þessi kennari aldrei kennt aftur. Þessi 

reynsla mín sem barn í Svíþjóð þar sem ég var áhorfandi að og þátttakandi í 

markvissu starfi gegn einelti og síðan sem unglingur á Íslandi árið 1998 þar sem 

ég upplifði mikið óöryggi er ástæðan fyrir því að ég hef alla tíð haft áhuga á 

forvörnum gegn einelti og hvað hægt sé að gera til að uppræta það ef það kemur 

upp.  

     Þetta B.Ed.-verkefni er fræðileg ritgerð um einelti. Í ritgerðinni verður fjallað 

almennt um einelti og aðallega stuðst við skilgreiningu Olweusar og lýsingu hans 

á birtingarmynd eineltis. Einnig verður fjallað um hlutverk þátttakenda í einelti.  

Farið verður í hvaða  úrræði séu ákjósanlegust til að koma í veg fyrir einelti og til 

þess að taka á einelti þegar það  kemur upp. Að lokum verður fjallað um 

mikilvægi samstarfs heimilis og skóla.  

     Rannsóknarspurningarnar eru tvær. Annars vegar verður leitað svara við því 

hver séu hlutverk þátttakenda í einelti og hins vegar hver séu helstu úrræðin 

gegn einelti.  

2 Almennt um einelti 

2.1 Skilgreining á einelti 

 Samkvæmt Íslenskri orðabók merkir einelti það að elta einhvern óaflátanlega 

eða gefa einhverjum engan frið (Íslensk orðabók, 1997).  Fræðimenn hafa sett 

fram fjölmargar skilgreiningar á einelti en í þessari ritgerð er stuðst við 

skilgreiningu  Dans Olweusar sem er eftirfarandi: „Nemandi er lagður í einelti 

þegar hann eða hún verður endurtekið og í lengri tíma fyrir áreiti frá einum eða 

fleiri einstaklingum“ (Olweus, 1991:4). Það telst áreiti þegar einhver veldur 

einstaklingi skaða eða óþægindum vísvitandi. Einnig talar Olweus um að 

algengast sé að ójafnvægi  á aflsmunum sé til staðar og leiðir það til þess að 

einstaklingurinn sem verður fyrir eineltinu á erfitt með að verja sig (Olweus, 
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1991:4-5). Olweus talar um að það sé einkum þrennt sem einkenni einelti: 

árásarhneigð, endurtekning sem stendur yfir í einhvern vissan tíma og ójafnvægi 

hvað varðar vald og aflsmuni gerenda og þolenda (Olweus, 2005:28).   

     Í umræðum og rannsóknum á einelti í grunnskólum er greint á milli andlegs, 

líkamlegs og félagslegs eineltis. Oft er einnig talað um að birtingarmyndir eineltis 

séu helst af tvennum toga, annars vegar beint einelti og hins vegar óbeint einelti 

(Sjöfn Kristjánsdóttir o.fl., 2011). Með beinu einelti er átt við líkamlegar eða 

munnlegar árásir á fórnarlambið en með óbeinu einelti er átt við andlegt einelti 

og útilokun. Athyglisvert er að drengir virðast oftar beita beinu einelti en stúlkur 

oftar óbeinu einelti (Guðjón Ólafsson, 1996:13).   

     Líkamlegt einelti er það þegar einstaklingur verður fyrir líkamlegum árásum 

eins og barsmíðum, spörkum, hrindingum, hártogunum og lendir endurtekið í 

slagsmálum (Guðjón Ólafsson, 1996:13). Einnig þegar framin eru skemmdarverk 

á eigum þolandans.  Talað er um munnlegt einelti t.d. þegar einstaklingur er 

endurtekið uppnefndur, honum strítt og/eða hann verður fyrir niðrandi 

athugasemdum. Rafrænt einelti flokkast einnig undir munnlegt einelti. Má þar 

nefna það þegar neikvæð ummæli í garð einstaklings og/eða myndir af 

viðkomandi eru settar á bloggsíður eða facebook, þar sem aðrir hafa aðgang og 

tækifæri til að skrifa athugasemdir við tiltekin ummæli eða mynd. MSN-

spjallforrit getur einnig verið vettvangur eineltis, sem og SMS-skilaboð. Þar hefur 

gerandi tækifæri til að senda viðkomandi niðrandi athugasemdir, jafnvel 

nafnlaust af síðum símafyrirtækja. Það sem gerir rafræna eineltið svo hættulegt 

er að allflestir hafa aðgang að farsíma og interneti og það er opið alla daga, allan 

sólarhringinn. Gerandinn þarf ekki að vera sterkur eða vinsæll heldur einungis að 

hafa vilja til þess að kvelja einhvern og getur jafnvel gert það nafnlaust. Þess 

vegna er mikilvægt að skólinn og foreldrar fylgist náið með hvað börnin eru að 

gera í tölvum og í gegnum símann (Heimili og skóli, e.d.).     

     Eineltið getur einnig birst á óbeinan hátt með andlegu einelti og félagslegu 

einelti. Í andlegu og félagslegu einelti felst einnig útilokun. Talað er um andlegt 

einelti t.d. þegar einstaklingur verður fyrir baktali, kjaftasögum er dreift um hann, 

hann er skilinn út undan í hópnum og/eða hann er hunsaður. Talað er um 



10 

útilokun þegar gerendur hunsa einstakling og hindra þátttöku hans í 

félagahópnum (Olweus, 1991:4; Suckling, 2001:69).  

     Hlutverk þátttakenda í einelti er mismunandi. Algengustu hlutverkin er 

þolendur sem verða fyrir eineltinu; gerendur  sem standa fyrir og framkvæma 

eineltið og áhorfendur sem vita af eineltinu en gera ekkert til þess að stöðva það.  

Í nýjustu athugunum Olweusar hefur hann búið til svokallaðan eineltishring þar 

sem þátttakendur skipa átta hlutverk. Þau eru: a) þolandi b) gerandi c) 

meðhlaupari/handlangari d) stuðningsaðili/ óvirkur gerandi e) óvirkur 

stuðningsaðili/hugsanlegur gerandi f) hlutlaus áhorfandi g) hugsanlegur verndari 

og h) verndari (sjá mynd 1). Meðhlaupari/handlangari er sá sem á ekki 

frumkvæðið að eineltinu en er þó virkur þátttakandi í því; Stuðningsaðili/óvirkur 

gerandi er sá sem er ekki virkur þátttakandi en styður þó eineltið; Óvirkur 

stuðningsaðili/hugsanlegur gerandi er sá aðili sem styður ekki eineltið sýnilega en 

er samþykkur því; Hlutlaus áhorfandi skiptir sér ekkert að en sér þó hvað er í 

gangi; Hugsanlegur verndari er sá aðili sem er á móti eineltinu og langar til að 

hjálpa og finnst hann eigi að gera það en gerir það þó ekki. Eins og sjá má á  

mynd 1 setur Olweus fram nýtt hlutverk en það kallast verndari. Sá einstaklingar 

er á móti eineltinu og beitir sér gegn því. Hann reynir að hjálpa fórnarlambinu og 

stöðva eineltið (Gegn einelti, e.d.). Til er veggspjald með eineltishringnum og er 

mikilvægt að það sé til  í hverri skólastofu.  
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               Mynd 1. Eineltishringur Olweusar.  

2.2 Gerendur 

 

Þeir einstaklingar sem leggja aðra í einelti eru kallaðir gerendur, en samkvæmt 

Íslenskri orðabók er gerandi sá sem gerir, framkvæmandi (Íslensk orðabók, 1997). 

Lengi var talið að gerendur í einelti væru einstaklingar sem ættu erfitt sjálfir, 

heima fyrir eða annars staðar. Nýrri rannsóknir sýna að sú virðist ekki alltaf vera 

raunin. Samkvæmt Olweus er munur á vinsældum gerenda. Sumir eru vinsælir, 

aðrir óvinsælir og margir eru í meðallagi vinsælir. Þegar líður á skólagönguna 

dregur hins vegar úr vinsældum gerenda og í efstu bekkjum grunnskólans eru 

vinsældir þeirra oft undir meðallagi. Þeir sem leggja í einelti verða þó aldrei eins 

óvinsælir og þolendur eineltis (Gegn einelti, e.d.).   

     Rannsóknir hafa sýnt að gerendur eiga ekki síður en þolendur á hættu að 

glíma við slæmar afleiðingar eineltisins. Þær afleiðingar sem eineltið hefur fyrir 

gerandann og koma strax í ljós eru að gerandinn verður smám saman ónæmur 

gagnvart þolandanum og stöðu hans. Hluttekningin verður takmörkuð og 

fyrirlitningin í garð þolandans eykst. Ef hinir fullorðnu grípa sjaldan eða ekki til 

aðgerða gegn eineltinu líta nemendur svo á að það sé samþykkt. Þetta getur haft 

þær afleiðingar að skólabragurinn og andinn í bekknum verði neikvæður (Olweus, 
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2005:27). Rannsóknir Dans Olweusar benda til þess að drengir sem eru gerendur 

í einelti í efri bekkjum grunnskólans séu líklegri til að  lenda í afbrotum, áfengis- 

og vímuefnavanda síðar á ævinni og hafa 60% þeirra fengið dóm fyrir 24 ára 

aldur (Olweus, 1992:26). Það kemur einnig fram að 35-40% fyrrverandi gerenda 

eineltis hafa verið dæmd fyrir þrjú eða fleiri afbrot við þennan aldur á móti 

einungis 10% þeirra drengja sem hvorki voru í hópi fyrrverandi gerenda eða 

þolenda í grunnskóla. Sigríður Gylfadóttir Malmquist (2011:17) gerði rannsókn 

þar sem hún skoðaði áhrif eineltis á sjálfsvígshugsanir unglinga. Niðurstöður 

hennar eru mjög athyglisverðar. Í þeirri rannsókn kom skýrt fram að þeir 

einstaklingar sem leggja aðra í einelti eru í meiri hættu á að taka eigið líf en þeir 

einstaklingar sem verða fyrir einelti. Það er augljóst að þessum börnum líður 

mjög illa og samkvæmt niðurstöðum hennar hugsa þau mikið um sjálfsvíg. Þau 

börn sem hugsa hvað mest um sjálfsvíg eru þau börn sem bæði leggja í einelti og 

eru lögð í einelti. Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að börn með ADHD séu líklegri til 

að lenda í einelti en önnur börn en einnig líklegri til að leggja í einelti. Sú skýring 

hefur verið sett fram að hugsanlega geti ein ástæðan fyrir því að börn með ADHD 

séu líklegri en önnur börn til að leggja í einelti verið sú að þau hafi lakari 

sjálfsstjórn en önnur börn (Unnever og Cornell, 2003:16).  

2.3 Þolendur  

Þeir einstaklingar sem verða fyrir einelti eru kallaðir þolendur. Í Íslenskri orðabók 

er orðið skilgreint sem „sá sem þjáist eða sá sem verknaður kemur niður á” 

(Íslensk orðabók, 1997). Það getur hver sem er lent í því að verða fyrir einelti. Þó 

eru það oft einstaklingar sem á einhvern hátt skera sig úr. Það geta t.d. verið 

einstaklingar sem eru annarrar trúar en meiri hluti hópsins, af öðru þjóðerni, 

með annað móðurmál eða sem skera sig bara úr hópnum á einhvern hátt. Einnig 

hefur verið sýnt fram á það með rannsóknum að börn með þroskafrávik séu í 

áhættuhópi (mbl.is, 2003). Það er umdeilt hvort það sé hreinlega tilviljun hverjir 

verða þolendur og hverjir ekki og tengist það mismunandi kenningum um það 

hvers vegna einelti á sér stað. Sumar kenningar ganga út frá því að viss 

persónueinkenni þolenda geti haft áhrif á það hverjir og hvort einstaklingar verði 

lagðir í einelti, aðrar kenningar ganga út frá því að það sé alls ekki tengt 
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persónueinkennum þolandans heldur fari það eftir aðstæðum í umhverfinu, t.d.  

skólaumhverfinu, hvort barn verði fyrir einelti eða ekki.  Til eru þó rannsóknir 

sem leitt hafa í ljós að margir þolendur hafa sameiginleg persónueinkenni. 

Samkvæmt Guðjóni Ólafssyni (1996) eru þessi börn oft viðkvæmari en önnur 

börn, óöruggari, hæglátari, hlédrægari, varkárari, hræddari eða hæverskari en 

önnur börn. Samband barna við foreldra sína, þá sérstaklega móður hefur einnig 

verið rannsakað. Ýmislegt hefur bent til þess að þolendur eineltis eiga oft í nánari 

sambandi við móður sína en önnur börn. Kennarar vilja stundum meina að þetta 

nána samband jaðri við ofverndun. Það er einnig einkennandi fyrir þolendur 

eineltis að þeir svara ekki í sömu mynt, þeir stríða ekki öðrum börnum, eru ekki 

árásargjarnir og eru mótfallnir ofbeldi. Þó að útlitið virðist ekki skipta máli þegar 

gerendur velja sér fórnarlamb þá hafa rannsóknir þó sýnt að drengir eiga það til 

að velja sér veikbyggðari og jafnvel yngri fórnarlömb. Stúlkur virðast frekar velja 

félagslega slakari fórnarlömb. Fyrir börn sem lenda í einelti skiptir ekki öllu hvort 

eineltið sé beint eða óbeint heldur gerir hið stöðuga áreiti og það að vera alltaf í 

skotlínunni þetta óbærilegt fyrir þau. Stundum er talað um að oft geti viðbrögð 

þolandans ýtt undir eineltið. Það eitt að vera rauðhærður er ekki nóg til þess að 

verða fyrir einelti en viðbrögð barnsins sem verður fyrir einhverju áreiti getur 

skipt máli. Börn sem verða fyrir einelti bregðast mjög svipað við. Mörg bresta 

strax í grát, önnur fá reiðiköst og jafnvel tryllast, sum reyna að láta lítið á sér bera 

og hverfa inn í hópinn og sum bregða sér í hlutverk „trúðsins“ í bekknum og 

jafnvel í samfélaginu. Síðasti valmöguleikinn fyrir þolendur eineltis virðist vera að 

hreinlega flýja í annan heim, flýja úr raunveruleikanum í óraunveruleikann. 

Stundum hefur einelti þær hræðilegu afleiðingar að börn sjá enga aðra leið en að 

svipta sig lífi til að fá frið fyrir eineltinu. Sem betur fer er oftast hægt að koma í 

veg fyrir að börn grípi til slíkra örþrifaráða (Guðjón Ólafsson 1996:21-24).   

     Þær afleiðingar sem eineltið hefur á þolandann og koma strax í ljós eru að 

hann verður miður sín og óhamingjusamur. Þessi vanlíðan getur einnig leitt til  

líkamlegra einkenna eins og höfuðverks, magaverks og átraskana. Sum börn 

missa áhugann á skólanum, einbeitingin verður lakari og námsárangurinn 

versnar. Sjálfstraustið minnkar og börnin fara að líta á sig sem glötuð, heimsk og 
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óaðlaðandi. Stundum er sjálfstraust þeirra orðið það lítið að þeim finnst eins og 

eineltið sé þeim sjálfum að kenna og jafnvel að þau eigi það skilið. Olweus gerði 

samanburðarrannsókn um mögulegar afleiðingar eineltis til langs tíma þar sem 

hann bar saman hóp einstaklinga sem hafði orðið fyrir einelti á yngri árum og hóp 

sem ekki hafði orðið fyrir einelti. Niðurstöðurnar voru þær að þeir einstaklingar 

sem höfðu orðið fyrir einelti á yngri árum glímdu ennþá við vandamál eins og 

lélega sjálfsmynd og depurð við 23 ára aldur (Olweus, 2005:27).  

     Norrænar rannsóknir hafa sýnt að börn með einhvers konar þroskafrávik séu í 

mestri hættu á að verða fyrir einelti. Niðurstöður þeirra rannsókna sýna að 27% 

barna með þroskafrávik séu lögð í einelti en 14% barna sem eru ekki með 

þroskafrávik. Talað er um að börn sem glíma við offituvanda, geðraskanir eða eru 

ofvirk séu í mestri hættu. Samkvæmt ráðgjafa hjá samtökunum Regnbogabörn 

eiga flest börn sem leita til þeirra við einhvers konar þroskafrávik að stríða 

(mbl.is, 19.október 2003). Nýlegar rannsóknir hafa sýnt að börn með ADHD séu 

líklegri en önnur börn til að vera lögð í einelti en einnig til að leggja í einelti 

(Unnever og Cornell, 2003: 16 ). Börn með ADHD sem eru lögð í einelti hafa ekki 

sömu einkenni og eru sameiginleg með mörgum öðrum þolendum eineltis. Það 

sem einkennir börn með ADHD er að þau eru stöðugt að trufla og pirra 

bekkjarfélagana. Stundum eru þessi börn árásargjörn og stundum hrædd (Guðjón 

Ólafsson, 1996:24).      

2.4 Áhorfendur  

Áhorfendurnir eru þeir sem verða vitni að eineltinu og vita af því en gera ekkert í 

því til að stöðva það. Eineltið hefur mikil áhrif á þá sem verða vitni að því. Þeir 

geta orðið óöruggir og fyllst ótta um að verða einnig teknir fyrir. Námsárangur 

þeirra getur versnað þar sem mikil orka og tími fer í það að forðast það að lenda 

sjálfur í eineltinu (Dupper, 2003). Samkvæmt eineltishringi Olweusar eru 

áhorfendurnir settir í fjóra hópa. Hópaskiptingin byggist á því hvort 

einstaklingarnir taki frekar afstöðu með gerandanum eða þolandanum, með 

hvorum þeir haldi, gerandanum eða þolandanum. Þeir áhorfendur sem styðja 

gerandann eru stundum kallaðir meðhlauparar eineltis en þeir eru eins konar 

klapplið og hjálpa gerendunum að níðast á öðrum. Þeir eru einnig kallaðir 
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viðhlæjendur eða meðhjálparar. Sumir meðhlauparar hafa sjálfir orðið fyrir 

einelti af hálfu gerandans og gerast því meðhlauparar til að losna sjálfir við 

eineltið. Áhorfendur virðast að auki oft líta á gerendur sem fyrirmynd og álíta að 

þessi hegðun sé í lagi (Guðjón Ólafsson 1996:27).    

2.5 Samantekt 

Einelti lýsir sér oft í endurteknu áreiti og ójafnvægi  á aflsmunum sem leiðir til 

þess að einstaklingurinn sem fyrir eineltinu verður á erfitt með að verja sig. 

Einelti birtist á marga vegu, bæði í líkamlegum árásum, munnlegu ofbeldi og 

hunsun. Gerandinn getur einnig nýtt sér internetið og síma. Algengustu 

hlutverkin er þolendur sem verða fyrir eineltinu; gerendur  sem standa fyrir og 

beita aðra einelti og síðan áhorfendur sem vita af eineltinu en gera ekkert til þess 

að stöðva það. Til er hópur barna sem tilheyrir bæði hópi gerenda og þolenda. 

Börn með ADHD virðast oft lenda í þeim aðstæðum.  Einelti getur haft mjög 

alvarlegar afleiðingar, jafnvel eru dæmi um sjálfsvíg sem hægt er að rekja til 

eineltis. Sem betur fer er oftast hægt að koma í veg fyrir að börn grípi til slíkra 

örþrifaráða. 

3 Úrræði 

Löggjafinn á Íslandi lítur einelti alvarlegum augum eins og sjá má  í lögum um 

grunnskóla en þar eru sérstök ákvæði sem kveða á um það að í skólum landsins 

skuli tekið á einelti og öðru ofbeldi. Í Aðalnámskrá er síðan kveðið nánar á um 

það hvernig skólarnir skuli standa að verki.  Til að auðvelda skólum að vinna gegn 

einelti  hefur menntamálaráðuneytið skipað ráðgefandi fagráð.   

     Á Íslandi styðjast flestir skólar við Olweusaráætlunina gegn einelti og því mun 

ég fjalla sérstaklega um hana. Olweusaráætlunin er forvarnarverkefni en í henni 

er einnig að finna ráð um það hvernig bekkjarkennarinn og aðrir starfsmenn 

skólans skuli bregðast við þegar grunur leikur á að nemandi leggi aðra í einelti. Ef 

sá grunur fæst staðfestur þá eru leiðbeiningar í Olweusaráætluninni um það 

hvernig best sé að taka á málum. Samvinna heimilis og skóla er mikilvæg í 

eineltismálum ekki síður en í öðrum þáttum skólastarfsins og er lögð áhersla á þá 

samvinnu í Olweusaráætluninni.  
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3.1  Lög og reglugerðir  

 Í lögum um grunnskóla er fjallað um einelti og skólum gert skylt að setja sér 

heildstæða stefnu um það hvernig fyrirbyggja eigi að líkamlegt, andlegt eða 

félagslegt ofbeldi eigi sér stað í skólanum (Lög um grunnskóla nr. 91 2008 gr. 30). 

Lögin nefna einnig nauðsyn þess að hver skóli  búi sér til áætlun um 

tilkynningarskyldu og hvernig skólinn ætli að takast á við félagslega einangrun, 

einelti og annað ofbeldi. Einnig skal hver skóli setja sér skólareglur þar sem m.a. 

eru ákvæði um almenna umgengni, samskipti og viðurlög við brotum á 

skólareglum. Samkvæmt lögunum ber öllum aðilum skólasamfélagsins að vinna 

að og viðhalda jákvæðum skólabrag og góðum starfsanda. Skólastjórum og 

kennurum ber að hafa samband við foreldra varðandi líðan, hegðun og samskipti 

barna þeirra. Einnig ber foreldrum/forráðamönnum að hafa samráð við skólann 

varðandi skólagöngu barna sinna (Lög um grunnskóla nr.91 2008 gr.30).   

     Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendur þurfi að tileinka sér ýmsa 

þætti eins og samskiptahæfni, umburðarlyndi, virðingu og skilning á þjóðfélaginu 

til þess að verða virkir þátttakendur í því. Mikilvægt er að efla félagsfærni 

nemenda til dæmis með því að gefa þeim tækifæri til að vera virkir í 

skólastarfinu. Nemendur þurfa að geta átt jákvæð samskipti og umgengist hver 

annan og allt starfsfólk skólans. Þeir þurfa að læra að taka ábyrgð á eigin hegðun 

og framkomu og virða skólareglur. Nauðsynlegt er að starfsfólk stuðli að góðum 

starfsanda og gagnkvæmri virðingu í samstarfi við nemendur og foreldra. 

Grunnskólanum ber að vinna markvisst að heilsueflingu og forvörnum með 

andlega, líkamlega og félagslega vellíðan nemenda í huga. Í Aðalnámskránni 

kemur fram að mikilvægt sé að allir grunnskólar setji sér forvarnaráætlun gegn 

einelti og öðru ofbeldi, þar skal einnig koma fram hvernig skólasamfélagið ætlar 

að takast á við einelti ef það kemur upp. Þessa forvarnaráætlun þarf að kynna vel 

fyrir öllum aðilum skólasamfélagsins og hún þarf að vera aðgengileg öllum í 

skólanámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:43,64).  

     Þann 10. mars 2012 skipaði menntamálaráðherra þriggja manna fagráð 

eineltismála. Í fagráðinu sitja náms- og starfsráðgjafi, félagsráðgjafi og 

sálfræðingur. Þessu fagráði er ætlað að aðstoða foreldra eða skóla ef ekki tekst 
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að leysa eineltismál í nærsamfélaginu. Úrskurðir fagráðsins eru ráðgefandi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 23. mars 2012).  

3.2 Úrræði skólans 

 Það eru grundvallarréttindi allra barna sem stunda nám að fá frið til að vinna og 

ná sem bestum tökum á náminu. Í skólum og bekkjum þar sem mikill 

eineltisvandi er upplifa allir nemendurnir óöryggi og þeim líður ekki vel. Þeim 

sem verða fyrir eineltinu líður ekki vel og ekki heldur þeim sem eineltinu beita. 

Eineltið hefur einnig neikvæð áhrif á  áhorfendur og aðra sem standa fyrir utan 

það ef þeir sjá að ekkert er gert til að uppræta það. Smám saman fer nemendum 

að finnast ástandið eðlilegt og með tímanum verður bekkjarbragurinn grófari og 

harðari. Slíkur bekkjarandi er gróðrastía fyrir einelti og önnur vandamál (Olweus, 

2005:28). Jákvæður skólabragur þar sem tekið er strax á einelti og öðru ofbeldi 

getur haft mikið forvarnargildi. Þess vegna er mikilvægt að tekið sé á einelti innan 

skólans á árangursríkan hátt.   

     Eins og áður hefur komið fram ber öllum grunnskólum lögum samkvæmt að 

setja fram forvarnaráætlun gegn einelti og öðru ofbeldi. Í henni skal einnig koma 

fram hvernig skólasamfélagið ætlar að takast á við einelti ef það kemur upp. 

Þessa forvarnaráætlun þarf að kynna vel fyrir öllum aðilum skólasamfélagsins og 

hún þarf að vera aðgengileg öllum í skólanámskrá skólanna. Þrátt fyrir að flestir 

grunnskólar landsins fylgi einhvers konar eineltisáætlun er þó misjafnt hversu vel 

búnir og hæfir skólarnir eru til þess að takast á við erfið eineltismál sem upp 

kunna að koma. Margir skólar virðast leggja mikla vinnu í að útfæra 

eineltisáætlanir sínar og vinna markvisst eftir þeim.  Aðrir skólar opinbera stefnu 

sína en vinna ekkert endilega í samræmi við hana þegar til á að taka. Í byrjun 

hvers skólaárs er mikilvægt að skólastjórinn kynni í grófum dráttum fyrir öllu 

starfsfólki, nemendum og foreldrum skólans út á hvað eineltisáætlunin gengur og 

hvar hægt sé að nálgast hana. Einnig er mikilvægt að skólastjóri hvetji foreldra til 

að fara yfir hana með sínu barni. Þá hefur reynst vel þegar skólar eru með tilbúin 

eyðublöð sem allir geta nálgast og fyllt út til að tilkynna einelti (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2010).   
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     Nokkrar aðferðir hafa verið þróaðar til notkunar gegn einelti í 

skólaumhverfinu. Þessar aðferðir eru bæði notaðar til að fyrirbyggja einelti og til 

að takast á við einelti þegar það kemur upp. Sem dæmi má nefna Farsta-

aðferðina sem er mikið notuð í Svíþjóð með góðum árangri (Skolverket, 2011:45-

48). Samkvæmt Lagerman og Stenberg (1994) byggist sú aðferð á sameiginlegri 

umhyggju, þar sem gerendurnir eru hvorki ásakaðir né dæmdir heldur er reynt að 

finna sameiginlega lausnir til úrbóta.  Á Íslandi styðjast flestir skólar landsins við 

eineltisáætlun Olweusar sem byggir á svipaðri hugmyndafræði og Farsta-

aðferðin. 

3.3  Olweusaráætlunin 

Olweusaráætlunin er forvarnarverkefni gegn einelti og er samvinnuverkefni milli 

Menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitafélaga, Kennarasambands 

Íslands, samtakanna Heimili og skóli og nýtur stuðnings Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands. Markmiðið áætlunarinnar er að búa til bekkjaranda og skólabrag 

þar sem einelti lýðst ekki og þar sem er unnið í eineltismálum á kerfisbundinn 

hátt til að koma í veg fyrir og stöðva einelti.   

     Tvö ár tekur að innleiða Olweusaráætlunina. Á þeim tíma hittist allt starfsfólk 

skólans, fulltrúar íþróttasamtaka, ásamt fleirum reglulega. Ein forsenda 

áætlunarinnar er sú að skólinn sé sammála um alvarleika eineltis og úrvinnslu 

þeirra mála. Tryggja ber öllum nemendum öryggi og ættu foreldrar ekki að þurfa 

að hafa áhyggjur af því að barnið þeirra verði fyrir einelti (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2003). Samkvæmt Dan Olweus er markmiðið 

áætlunarinnar að byggja upp skólabrag sem einkennist af hlýju, einlægum áhuga 

og alúð hinna fullorðnu. Skólinn setur upp ákveðinn ramma gegn óviðunandi 

hegðun og neikvæð viðurlög liggja við brotum á reglum, þau viðurlög eru hvorki 

niðurlægjandi né líkamleg. Þá er mikilvægt að hinir fullorðnu í umhverfi 

barnanna, í skólanum og á heimilunum komi fram af myndugleika og sýni 

börnunum virðingu (Olweus, 2005:12).  

     Á Íslandi var Olweusaráætlunin formlega tekin í notkun árið 2002 með 

þátttöku 43 grunnskóla. Samkvæmt eineltisrannsóknum sem gerðar hafa verið á 

Íslandi frá árinu 2007 til ársins 2012 hefur dregið mjög úr einelti á þessum fimm 
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árum, eða um þriðjung. Þessar rannsóknir voru gerðar í þeim 56 skólum á landinu 

sem fylgja Olweusaráætluninni.  Þá sýna rannsóknirnar að nemendum sem leggja 

aðra nemendur í einelti hefur fækkað á þessu tímabili og einnig telja nemendur 

að kennarar og annað starfsfólk skólanna skipti sér meira af og beiti sér meira 

gegn einelti („Einelti hefur dregist saman um þriðjung á fimm árum“, 2012).  

3.4 Úrræði umsjónarkennarans 

Margar rannsóknir lýsa mikilvægu hlutverki umsjónarkennarans þegar unnið er 

gegn einelti og að mínu áliti gegnir umsjónarkennarinn lykilhlutverki  í vinnu gegn 

einelti í skólum (Sjöfn Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011). Ef 

umsjónarkennari hefur lítinn áhuga og vinnur ekki markvisst gegn einelti er mikil 

hætta á að einelti muni eiga sér stað í hans umsjón. Til eru ýmis úrræði sem 

umsjónarkennarinn getur beitt  til að vinna gegn einelti í bekknum og verður hér 

fjallað um þau helstu.  

     Grundvallaratriði er að hver bekkur setji sér bekkjarreglur sem eru í samræmi 

við stefnu skólans í eineltismálum. Þessar reglur eiga að vera einfaldar, hjálplegar 

gegn einelti og bæta bekkjarandann. Olweus talar um fjórar meginreglur: „1. Við 

leggjum ekki aðra í einelti. 2. Við reynum að aðstoða þá nemendur sem verða 

fyrir einelti. 3. Við eigum líka að vera með nemendum sem auðveldlega (lenda í 

að) verða einir. 4. Ef við vitum að einhver nemandi er lagður í einelti eigum við að 

segja umsjónarkennaranum (eða öðrum starfsmanni) frá því og líka fólkinu 

heima“ (Olweus, 2005:47). Nauðsynlegt er að síðan sé gerð frekari útlistun á því 

hvað stendur á bak við hverja reglu og hverjar afleiðingarnar séu ef ekki er farið 

eftir þeim. Þá er einnig mikilvægt að nemendur viti jákvæðu afleiðingarnar ef 

farið er eftir reglunum og því mikilvægt að kennarinn sé duglegur að hrósa 

bekknum sínum þegar börnin hafa staðið sig vel og farið eftir reglunum.  

     Bekkjarfundir eru góður vettvangur fyrir eineltisumræður og kalla margir 

kennarar bekkjarfundina sína lífsleikni. Mikilvægt er að kennarinn ásamt 

börnunum komist að samkomulagi um nokkrar einfaldar reglur í byrjun árs um 

hvernig eineltisumræðurnar fari fram, t.d. að nauðsynlegt sé að rétta upp hönd, 

það megi allir tjá sig, nemendur eigi að fá að tala án þess að gripið sé inn í o.fl. 

Kennarinn verður þó að gæta þess að nemendur nafngreini ekki neinn og þá 
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sérstaklega ekki þá sem hugsanlega eru þolendur eineltis. Hann þarf einnig að 

gæta þess að nemendurnir tali ekki niðrandi eða háðslega um aðra nemendur 

(Olweus, 2005:25).  

     Nauðsynlegt er að í hverri bekkjarstofu sé veggspjald með eineltishringnum en 

í starfi og umræðum um einelti getur verið gagnlegt að styðjast við hann. Í 

bekkjartímum er hægt að ræða um mismunandi birtingu eineltis, gefa 

nemendum dæmi, sýna kennslumyndbönd og hvetja til umræðna. Gott er að 

hvetja nemendur til þess að setja sig í spor þolandans til að bæta skilning þeirra 

en nauðsynlegt er að hjálpa börnunum að öðlast tilfinningalegt innsæi svo þau 

skilji hversu mikið einelti meiðir og brýtur þolandann niður. Mikilvægt er að gera 

nemendum grein fyrir því hvernig eineltið verður til. Börn læra líka mikið af því 

að heyra ýmsar staðreyndir um einelti og fá upplýsingar um sérkenni þeirra sem 

gætu átt það á hættu að verða fyrir einelti og þeirra sem leggja í einelti. Einnig er 

gott er að benda nemendum á þau skammtíma- og langtímaáhrif sem eineltið 

hefur á þolandann, gerandann og aðra nemendur.  (Olweus, 2005:22).  

     Hlutverkaleikir hafa verið mikið notaðir í forvarnarstarfi gegn einelti. Mikilvægt 

er að kennarinn lesi sér vel til um hlutverkaleiki áður en farið er af stað og kynni 

sér atriði eins og það að börn sem eiga það til að leggja önnur börn í einelti eiga 

almennt ekki að vera sett í hlutverk geranda í hlutverkaleiknum. Gott er að vera 

með umræður áður en hlutverkaleikurinn er settur af stað og einnig á eftir til 

þess að vinna úr því sem nemendur léku og upplifðu. Þar geta nemendur 

auðveldlega sett sig í spor þolandans og annarra og öðlast þannig tilfinningalegt 

innsæi gagnvart ýmsum hliðum vandans. Hægt er að fara í mismunandi 

hlutverkaleiki. Ein hugmynd er að nemendur fá handrit að leik sem er án tillögu 

til lausnar. Einnig er hægt að skipta nemendahópnum niður í minni hópa, láta 

þau fá handrit að ytri umgjörð og söguþráð en láta nemendur sjálfa um að gæða 

hlutverkin lífi. Þegar börn hafa farið í hlutverkaleiki án tillagna lausna geta þau 

fengið að reyna hlutverkaleik með lausn. Hlutverkaleikur með tillögu að lausn er 

til þess gerður að gefa nemendum tækifæri til þess að uppgötva raunhæfar og 

nothæfar lausnir þegar einelti kemur upp, þau kynna sér lausnirnar, æfa sig og 

meta síðan niðurstöðuna (Guðjón Ólafsson, 1996:62-67). Árið 2010 var gerð 
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viðamikil rannsókn í Bandaríkjunum þar sem skoðuð voru áhrif þess að börnin 

voru látin fara í hutverkaleiki auk þess sem  þau voru látin lesa og meta  

barnabókmenntir um einelti og taka þátt í umræðum  um einelti í skólanum. 

Niðurstöðurnar voru þær að áður en þessi íhlutun hófst svöruðu 80% nemenda 

að þeim fyndist þeir öruggir í skólanum en eftir að verkefnið hafði verið í gangi í 

einhvern tíma svöruðu 85% nemenda að þeim fyndist þeir öruggir í skólanum. 

Einnig kom það fram í niðurstöðunum að þeim börnum sem fannst þau sjaldan 

eða aldrei vera örugg í skólanum fækkaði úr 20% í 15% við þessar breytingar 

(Holmgren o.fl., 2010).  

     Vinahópar eru svokallaðir tengslahópar sem myndaðir eru í bekkjunum og eru 

mikið notaðir í vinnu gegn einelti. Hugmyndin um tengslahóp byggist á 

kennsluaðferðinni samvinnunám. Kennarinn þarf að vanda sig vel við gerð 

hópanna, hann þarf að gæta þess að hópurinn sé ólíkur innbyrðis og síðan þarf 

að stokka upp í hópunum eftir einhvern tíma. Nauðsynlegt er að byrja á því að fá 

leyfi frá öllum foreldrum  og ítreka fyrir þeim mikilvægi þess að farið sé eftir 

öllum reglum. Börnin eru 4-6 í hverjum hóp og fara þau í heimsókn til allra í 

hópnum undir eftirliti foreldra. Það hefur reynst vinsælt hjá börnunum að baka 

saman, leika sér, spjalla, spila o.fl. Það er þó mjög mikilvægt að foreldrar átti sig á 

því að ekki sé æskilegt að vera með of miklar og flottar veitingar eða dýrar og 

flottar uppákomur því það gæti haft öfug áhrif á markmið vinahópsins. Til eru 

mjög ítarlegar reglur um framkvæmd þessara vinahópa og mikilvægt að allir 

aðilar kynni sér þær vel áður en farið er af stað. Þegar vel tekst til með vinahópa 

hefur verkefnið afar góð áhrif á tengsl allra barnanna í bekknum og foreldra 

bekkjarfélaganna (Samkóp: Samtök foreldrafélaga og foreldraráða við grunnskóla 

Kópavogs, (e.d.) 2000).   

     Þrátt fyrir að skólinn og bekkurinn vinni stöðugt gegn einelti með 

framangreindum aðferðum getur einelti samt sem áður komið upp og er þá 

mikilvægt að meta hversu mikill vandinn sé og hvort þolandanum stafi hætta af. 

Þegar kennarann grunar að einelti sé komið upp í bekknum þrátt fyrir þær 

forvarnaraðgerðir sem hann hefur innleitt þarf hann að kanna málin með 

einstaklingsbundnum aðgerðum. Hann byrjar á því að fylgjast grannt með 
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hugsanlegum þolanda en þó þannig að ekki mikið beri á því. Hann reynir þá að sjá 

hversu illa nemandanum líður og hvernig hinir nemendurnir koma fram við hann, 

gott er að hann skrifi niður hjá sér það sem hann heyrir og sér. 

Umsjónarkennarinn ætti síðan að leita eftir samvinnu við samkennara sína og 

athuga hvort þeir hafi orðið varir við að hugsanlegur þolandi sé lagður í einelti, 

hvort hann gæti verið félagslega einangraður o.s.frv. Umsjónarkennarinn getur 

einnig beðið samkennara sína, annað starfsfólk skólans og félagsmiðstöðina um 

að fylgjast með tilteknum nemanda og láta sig vita hvað þeir sjá og heyra. Til eru 

nokkrar mismunandi leiðir til að fá upplýsingar frá nemendunum í bekknum. Ein 

leiðin er að kennarinn segist vera að kanna félagatengsl og vellíðan í bekknum og 

biður alla nemendur um að skrifa á blað undir nafni eða nafnlaust svör við 

nokkrum spurningum. Dæmi um slíka spurningu gæti verið: „Heldur þú að öllum 

líði vel í bekknum?“ Stundum þora þó börn ekki að skrifa niður sannleikann og 

getur þá reynst gagnlegra að taka stutt viðtöl við nemendurna en það krefst þó 

meiri tíma og vinnu af hálfu kennarans. Önnur leið er að kennarinn velji fimm til 

sex nemenda úrtak til þess að ræða við. Gott er að hafa hugsanlegan þolanda og 

aðra tiltölulega sterka nemendur í úrtakinu en þó ekki gerendurna. Það þarf 

einnig að gæta þess að börnin viti ekki hverjir eru í hópnum fyrr en þau mæta í 

viðtalið því annars gætu gerendurnir farið að beita nemendurna þrýstingi. 

Kennarinn getur líka farið þá leið að bjóða upp á persónuleg viðtöl og  bjóða 

nemendum upp á það að hringja í sig ef þeir vilja koma einhverju á framfæri. Þá 

er hægt að leggja fyrir könnun þar sem félagatengslin eru skoðuð. Þar er hægt að 

biðja alla nemendur um að velja þrjá til fjóra nemendur sem þeir vildu vera með í 

vinahópi. Ef einhver er aldrei valinn í vinahóp þarf það ekki endilega að þýða að 

viðkomandi sé lagður í einelti en það er viss vísbending um að hann falli ekki vel 

inn í hópinn. Umsjónarkennarinn þarf að hafa samband við foreldra þolandans 

mjög fljótlega en hann þarf þó að gæta þess að valda þeim ekki meiri áhyggjum 

en nauðsynlegt er. Þegar þessari athugun kennarans er lokið ætti hann að geta 

metið hvort um einelti eða misskilning sé að ræða (Olweus, 2005:78-86).  

     Þegar kennarinn hefur rætt við nemendur einslega eða í hópum og komist að 

því að um einelti er að ræða þarf hann að geta metið hvort atvikin hafi verið 
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alvarleg. Umsjónarkennarinn talar ítarlega við þolandann og forráðamenn hans 

án vitneskju annarra nemenda. Einnig fær hann upplýsingar frá þolandanum, 

foreldrum hans, öðrum kennurum, skólaliðum og jafnvel öðrum nemendum til að 

styrkja frásögn þolandans. Þolandinn óttast að öllum líkindum hefndaraðgerðir af 

hálfu gerendanna og því er mikilvægt að vanda vel alla upplýsingaöflun.Viðtölin 

þurfa að fara leynt og ganga hratt fyrir sig. Þegar kennarinn hefur fengið nokkuð 

góðar sannanir er kominn tími til að tala við gerandann í einrúmi, ásamt öðrum 

fullorðnum. Í viðtalinu við gerandann er mikilvægast að gera honum ljóst að 

kennarinn viti hvernig í málinu liggur; að eineltið verði ekki liðið og það verði að 

hætta; kennarinn muni fylgjast með honum og ef eineltið hætti ekki þá muni það 

hafa neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir hann. Í lok samtalsins við 

gerandann er ákveðið hvenær kennarinn muni hitta hann aftur til að fara yfir það 

hvort hann hafi ekki örugglega látið af eineltinu.  

3.5 Samstarf heimilis og skóla 

Talað er um að þrír hópar myndi samfélag skólans: nemendur, starfsfólk og 

foreldrar. Foreldrar eru fyrstu kennarar barnsins, þeir vita mest um það og geta 

þar af leiðandi gefið góða lýsingu á hegðun þess, áhugasviði o.fl. (Moyles, 

2007:55). Gott samstarf milli heimilis og skóla getur því skipt sköpum fyrir góðan 

bekkjaranda og líðan barna í skólanum. Foreldrasamstarf felur í sér marga ólíka 

þætti og er það hlutverk hvers skóla að setja fram stefnu og markmið í samstarfi 

sínu við foreldra/forráðamenn nemenda.  Fjöldi rannsókna hefur sýnt fram á 

mikilvægi foreldrasamstarfs fyrir vellíðan og námsárangur barna. Markmiðið er 

ávallt hið sama, að barninu líði vel í skólanum. Það er í höndum skólans, kennara 

og foreldra að koma sér saman um gott samstarf til þess að hægt sé að mæta 

væntingum, þörfum og getu barnsins (Jákvætt viðhorf - lykill að farsælu 

skólastarfi? 2006). Mikilvægt er að kennarinn hafi frumkvæði að þessu samstarfi 

þar sem foreldrar eru oft óöruggir í tengslum sínum og afskiptum af skólanum. 

Það getur reynst erfitt og krefst mikils sveigjanleika af hálfu kennarans þar sem 

foreldrar geta verið mjög ólíkir sem einstaklingar og uppalendur. Það er merki 

um mikla fagmennsku kennarans að geta tileinkað sér gott samstarf við 

nemendur og ekki síður við foreldra og heimili barnsins (Moyles, 2007:60) 
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    Í upphafi hvers skólaárs er gott ef umsjónarkennari boðar fljótlega til 

foreldrafundar. Markmiðið með þeim fundi er að koma með tillögur að því 

hvernig þróa megi jákvæð samskiptatengsl milli heimilis og skóla, skipuleggja 

næstu foreldrafundi, stuðla að aukinni þekkingu, skilningi og þátttöku í 

eineltismálum og móta sameiginlegt álit og skilning meðal kennara og foreldra á 

því hvernig best sé að vinna gegn einelti (Olweus, 2005:70). Þó að samstarf 

heimilis og skóla sé lykilatriði til að taka á einelti er skólinn fyrst og fremst 

ábyrgur fyrir því að koma á jákvæðu samstarfi. Börn koma frá ólíkum heimilum 

þar sem þau búa við alls konar aðstæður. Mikilvægt er að kennarinn mæti 

foreldrunum þar sem þeir eru staddir. Á sumum heimilum eru ekki til tölvur og 

þurfa þeir foreldrar að fá skilaboð og eiga samskipti við kennarann með örðum 

hætti en með tölvupósti. Sum börn eiga bara eitt foreldri, önnur eiga tvö heimili, 

fatlaða foreldra, foreldra sem tala ekki íslensku o.s.frv. Auk þess eru til foreldrar 

sem hreinlega hafa neikvætt viðhorf til skólans, oft vegna slæmrar reynslu af 

eigin skólagöngu. Þeir vantreysta því öllu sem skólinn stendur fyrir og getur 

kennarinn þurft að leggja sérstaklega hart að sér til að ná til þeirra. Kennarinn 

þarf að útskýra fyrir foreldrunum að samstarfið muni auka gæði skólagöngu 

þeirra eigin barna. Svo eru til brotin heimili þar sem foreldrarnir þurfa sérstaka 

aðstoð til að hugsa um börnin sín og börnin geta jafnvel verið í hættu, t.d. vegna 

óreglu, ofbeldis o.þ.h. Í slíkum tilvikum er mjög mikilvægt að kennarinn þekki vel 

þær leiðir sem færar eru til að aðstoða fjölskyldur sem þannig er ástatt um, m.a. 

með samstarfi við barnaverndaryfirvöld (Olweus, 2005:70).  Samstarf heimilis og 

skóla er sennilega aldrei jafnmikilvægt og í tilfellum þegar vandi á borð við einelti 

eða annað ofbeldi steðjar að nemendum.   

     Í fyrirbyggjandi vinnu gegn einelti er mikilvægt að reglur séu skýrar, jafnt 

bekkjar- og skólareglur. Kennarinn þarf að geta útskýrt eineltishringinn fyrir 

nemendum sínum og því er nauðsynlegt að veggspjald af honum hangi í hverri 

skólastofu. Það  þarf að byggja upp góðan bekkjaranda en það gerir kennarinn í 

samvinnu við nemendur og foreldra/ forráðamenn þeirra. Helstu úrræði sem 

bekkjarkennarinn getur beitt í vinnu með bekknum sínum eru bekkjarfundir og 

hlutverkaleikir til að nemendur skilji betur í hverju einelti felst. Til að efla 
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félagatengsl og fyrirbyggja einelti hafa vinahóparnir reynst vel. Bekkjarkennarinn 

fylgist svo með hvort einelti sé í bekknum, t.d. með því að leggja kannanir fyrir 

nemendur, hann leitar upplýsinga hjá samkennurum sínum og öðru 

samstarfsfólki og ræðir við nemendur í litlum hópum. Ef einelti kemur upp þarf 

bekkjarkennarinn að ræða við gerendann og mikilvægt er að hafa samvinnu við 

foreldra/forráðamenn bæði gerandans og þolandans. 

3.6 Samantekt 

Eins og áður hefur komið fram hefur bekkjarkennarinn yfir þó nokkrum úrræðum 

að ráða. Hann ætti að að byrja strax að nýta sér fyrirbyggjandi aðgerðir eins og 

bekkjar-reglur og bekkjarfundi. Hann ætti að kynna sér eineltishringinn vel og 

hlutverkaleikina og kenna börnunum þá. Einnig er gott að kynna vinahópana eins 

fljótt og auðið er fyrir nemendunum og foreldrum/forráðamönnum.  Ef grunur 

vaknar um að einelti viðgangist í bekknum þarf bekkjarkennari að kanna málið 

með því að fylgjast sérstaklega vel með börnunum og ræða við þau einslega eða í 

litlum hópum. Ef grunurinn reynist á rökum reistur þarf að ræða við gerandann 

og gera honum ljóst að eineltið verði ekki liðið og því verði að linna. Einelti getur 

haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og því er mikilvægt að reyna að 

fyrirbyggja það og stöðva það strax ef það kemur upp. 

4 Lokaorð 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir einelti og þær afleiðingar sem það getur haft á 

alla hlutaðeigandi. Þær afleiðingar sem eineltið hefur á gerandann koma strax í 

ljós og gerandinn verður smám saman ónæmur gagnvart þolandanum og stöðu 

hans. Hluttekningin verður takmörkuð og fyrirlitningin í garð þolandans eykst 

(Olweus, 2005:27). Drengir sem eru gerendur í einelti í efri bekkjum grunnskólans 

eru líklegri til þess að  lenda í afbrotum og áfengis- og vímuefnavanda síðar á 

ævinni og hafa 60% þeirra hlotið dóm fyrir 24 ára aldur, samkvæmt rannsóknum 

(Olweus, 1992:26). Hinir fullorðnu þurfa að grípa strax til aðgerða gegn eineltinu 

svo nemendur líti ekki svo á að eineltið sé samþykkt. Einelti getur haft þær 

afleiðingar að skólabragurinn og andinn í bekknum verður neikvæður (Olweus, 

2005:27).   
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     Einelti hefur mikil áhrif á þolandann og hann verður fljótlega miður sín og 

óhamingjusamur. Þessi vanlíðan getur leitt til líkamlegra einkenna eins og 

höfuðverks, magaverks og jafnvel átraskana. Sum börn missa áhugann á 

skólanum, einbeitingin verður slakari en áður og námsárangurinn versnar. 

Sjálfstraustið minnkar og börnin fara að líta á sig sem glötuð, heimsk og 

óaðlaðandi. Stundum er sjálfstraust  barnanna orðið það lítið að þeim finnst 

eineltið jafnvel þeim sjálfum að kenna og jafnvel að þau eigi það skilið. 

Rannsóknir hafa einnig sýnt að þeir einstaklingar sem hafa orðið fyrir einelti á 

yngri árum glíma ennþá við vandamál eins og lélega sjálfsmynd og depurð við 23 

ára aldur (Olweus, 2005:27).   

     Þeir nemendur sem verða vitni að einelti geta einnig orðið fyrir miklum 

áhrifum. Þeir geta orðið óöruggir og fyllst ótta yfir að þeir verði einnig teknir fyrir. 

Námsárangur þeirra getur versnað þar sem mikil orka og tími fer í að forðast það 

að lenda sjálfir í eineltinu (Dupper, 2003).  

     Alvarlegasta afleiðing sem einelti getur haft í för með sér er sjálfsvíg eða 

tilraun til sjálfsvígs. Ef grunur leikur á að staðan sé að verða svo alvarleg og 

úrræði kennarans duga ekki lengur til þarf skólinn að bregðast við með vel 

skipulögðum neyðaráætlunum þar sem allur skólinn er virkjaður (Olweus, 

2005:78-86).   

     Umsjónarkennarinn ásamt öðru starfsfólki skólans þarf ávallt að vera á 

varðbergi gagnvart einelti. Eins og fram kemur er um þó nokkur úrræði að ræða, 

bæði fyrirbyggjandi úrræði og inngrip ef einelti kemur upp. Markmiðið með 

fyrirbyggjandi aðgerðum er að reyna að koma í veg fyrir aðstæður sem „bjóða“ 

upp á einelti því þannig á eineltið sér enga uppsprettu. Mikilvægt er að kennarar 

og aðrir starfsmenn skólans bregðist fljótt við með viðeigandi aðgerðum ef einelti 

kemur upp því eins og við vitum geta afleiðingar eineltis verið lífshættulegar. 

    Ástæðan fyrir því að ég valid þetta viðfangsefni er reynsla mín af eineltismálum 

sem barn í Svíþjóð og á Íslandi. Í Svíþjóð upplifði ég það hvernig skóli getur unnið 

markvisst gegn einelti og fann sem barn þá öryggistilfinningu sem því fylgir. Síðan 

upplifði ég einnig sem unglingur í grunnskóla á Íslandi þann óróleika og það 

óöryggi sem því fylgir að vera áhorfandi að einelti þegar ekki er unnið markvisst 
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gegn því. Nú eru margir skólar á Íslandi farnir að starfa eftir Olweusaráætluninni 

og er ánægjulegt að sjá að rannsóknir sýna að það skilar árangri. Hlutverk 

umsjónarkennarans er mér sérstaklega hugleikið þar sem ég, eins og flestir, hef 

kynnst mörgum mismunandi kennurum og mismiklum áherslum þeirra í 

baráttunni gegn einelti. Olweus fjallar mikið um mikilvægi grunnskólakennarans 

og umsjónarkennarinn hefur úr ýmsum leiðum að velja til þess að bæta 

samskiptin og vinna gegn einelti í bekknum sínum. Enn þann dag í dag er ég 

heilluð af umsjónarkennaranum sem ég var með frá átta til tíu ára aldurs og 

hefur hún reynst mér mikil fyrirmynd sem kennari og þá sérstaklega varðandi 

jákvæð samskipti og forvarnir gegn einelti.   

     Við vinnu þessa verkefnis fannst mér mjög áhugavert að skoða niðurstöður 

Sigríðar Gylfadóttur Malmquist um áhrif eineltis á sjálfsvígshugsanir og að 

gerendur séu jafnvel í meiri áhættu en þolendur hvað varðar sjálfsvíg. Hvort sem 

það er orsök eineltisins eða afleiðing þá opnuðust augu mín fyrir þessari miklu 

vanlíðan sem gerendur greinilega upplifa og hversu mikilvægt það er að 

fyrirbyggja einelti og vinna úr eineltismálum þegar þau koma upp. Það getur 

reynst lífsnauðsynlegt að taka á eineltismálum, jafnt fyrir gerendur og þolendur.  
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