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Ágrip 

 

Markmið verkefnisins er að auka skilning foreldra og kennara á hugtakinu einelti, 

hvað það er, hverjir eru gerendur og þolendur, hver eru einkennin og hvað er hægt 

að gera til að eyða eineltinu. Einelti hefur slæm áhrif á alla og er óháð aldri, kyni 

og hvort sem gerendur eða þolendur eiga í hlut. Mjög margir tengjast einelti á 

einn eða annan hátt og er mjög mikilvægt að þekkja til eineltis. Góður skilningur á 

hugtakinu leiðir til áhrifaríkari lausna á málum tengdum einelti og því fyrr sem 

tekið er á málunum því auðveldara verður að fyrirbyggja það.   
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1. Inngangur 
 

Nú á dögum er einelti mikið í umræðunni og er reynt að finna góð úrræði til að 

minnka eineltið. Þessi umræða hefur verið mjög góð en mætti vera, að mínu mati, 

miklu sterkari og meira áberandi. 

Í þessu lokaverkefni mínu tek ég því fyrir viðfangsefnið einelti. Ég mun skipta 

verkefninu upp í greinargerð og bækling. Í greinargerðinni segi ég frá hver eru 

einkenni eineltis, hverjir valda og verða fyrir einelti og hvaða áhrif það kemur til 

með að hafa. Í bæklingnum verða aðalatriðin um einelti, sem fram komu í 

greinargerðinni, dregin fram og er sá bæklingur ætlaður foreldrum og kennurum 

barna á leikskólaaldri. 

Bæklingurinn er hugsaður sem upplýsingabæklingur fyrir foreldra og kennara 

sem vita lítið um einelti og á hann að gefa mikilvægustu upplýsingarnar um 

einelti. Ég hafði hugsað mér að þessi bæklingur færi inn á leikskóla og yrði 

afhentur foreldrum barna sem eru að byrja í leikskóla. Í grunnskólum er mikið af 

upplýsingum miðlað til foreldra þegar þau byrja með barn í skólanum og er oft 

mjög gott forvarnarstarf sem þar fer fram. Hins vegar finnst mér að hægt sé að 

gera betur og er það mín skoðun að færa ætti meira forvarnarstarf niður í 

leikskólana. Að mínu mati tel ég að vandamál tengd einelti eigi eftir að minnka og 

mun auðveldara verði að taka á þeim ef byrjað er að fjalla um einelti strax í 

leikskólanum.  

Fyrsta ástæðan fyrir því að ég valdi viðfangsefnið einelti er að mér finnst þetta 

vera þarft mál að tala um. Mér finnst að ekki megi halda þessu máli niðri því 

einelti er til staðar í skólum nú og verður að taka á því. Sumir leiða oft einelti hjá 

sér því það heldur að það geti ekki tekist á við og stoppað það sem er að gerast. 

Ég vil því útbúa lítinn bækling sem allir eiga að geta lesið ef þeir þurfa 

upplýsingar um einelti. Ég vil að allir geri sér grein fyrir hversu alvarlegt einelti er 

og hversu mikilvægt það er að koma í veg fyrir það. Önnur ástæða fyrir því að ég 

valdi mér þetta viðfangsefni er að ég hef verið fórnarlamb andlegs eineltis. Ég hélt 

því tímabili fyrir sjálfa mig og sagði ekki frá og ber ég þess merki. Ég er enn í dag 

að reyna að vinna úr því sem ég lenti í og getur það oft verið erfitt. Á þeim tíma 

sem ég lenti í eineltinu fannst mér að fullorðna fólkið tæki ekki eftir því sem var 

að gerast og finnst mér að víðar þurfi að vera aðgengilegar og skiljanlegar 

upplýsingar um einelti.  
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Markmiðið með þessu verkefni er að auka þekkingu foreldra og kennara á 

einelti. Ég vil að fólk verði meðvitaðra um það einelti sem á sér stað í kringum 

þau og reyni að fyrirbyggja það eftir bestu getu. Bæklingurinn og greinargerðin 

eiga að vera auðveld og áhugaverð lesning sem segir frá alvarleika eineltis.  

 

2. Fræðileg umfjöllun 

2.1 Hvað er einelti? 

 

Hér á landi geta ýmis vandamál komið upp í skóla sem nauðsynlegt er að leysa. 

Þessi mál er mikilvægt að þekkja til þess að hægt sé að taka á þeim. Eitt af þeim 

málum sem upp geta komið er einelti. Einelti er hræðilegt ferli sem því miður 

alltof margir þurfa að ganga í gegnum. Til eru margar skilgreiningar á einelti en 

allar segja þær það sama. Einelti er þegar einhver er tekinn fyrir, í langan tíma af 

einum einstaklingi eða fleirum, og hann píndur andlega eða líkamlega (Guðjón 

Ólafsson 1996: 11). Önnur skilgreining á einelti er að það sé þegar 

nemandi/einstaklingur er oft tekinn fyrir þegar hann eða hún er óvarin(n) fyrir 

neikvæðum atgangi eins eða fleiri nemanda/einstaklinga (Olweus 1993: 9). Einelti 

er alvarlegt mál og getur það haft slæmar afleiðingar þegar fórnarlambið og 

jafnvel þegar gerendur fullorðnast, því ætti alltaf að vera á varðbergi gagnvart því. 

Mikilvægt er þó að geta greint eineltið þegar það á sér stað og enn mikilvægara að 

grípa inn í áður en eineltið fer að hafa skaðleg áhrif. Þegar einstaklingar með hér 

um bil sama líkamlegan eða sálfræðilegan styrk takast á eða rífast er hugtakið 

einelti ekki notað (Olweus 1993: 10). Það þýðir samt ekki að það eigi ekki að 

stoppa þann atburð, því það getur jafnvel síðar leitt til eineltis. Slagsmál eða 

stympingar á milli einstaklinga er alltaf slæmt mál hvort sem það sé einelti eða 

ekki því þetta getur allt haft slæmar afleiðingar. Börn eru ærslabelgir og munu 

koma tímar þar sem þeim lyndir ekki saman, en mál sem þarf að leysa eru ekki 

leyst með einelti og er því mikilvægt að geta greint aðstæður rétt. Til þess að geta 

greint einelti þegar það á sér stað er gott að vita í hverju einelti felst. Í einelti felst 

misbeiting á valdi, en það er þegar sá kraftmeiri ræðst á þann kraftminni (Roland 

2001: 11). Þegar talað er um einelti kemur oft sú mynd upp í hugann að 

fórnarlambið standi upp við vegg á meðan gerendur skiptast á að ráðast á 
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fórnarlambið og það getur engum vörnum beitt. Svo er hins vegar ekki alltaf. 

Einelti getur birst á marga vegu og eru algengustu birtingarmyndir þess stríðni, 

höfnun og líkamlegar árásir (Roland 2001: 11). Líkamlegar árásir eru ekki 

endilega það fyrsta sem börn beita því oft eru það andlegar árásir sem byrja fyrst. 

Sum börn byrja á líkamlegu einelti þegar þau fá ekki þau viðbrögð sem þau vilja 

við andlega eineltinu en önnur byrja á því líkamlega. Mikilvægt er að vita að 

einelti er ekki endilega greinilegt og getur það verið mjög dulið. Það má lýsa því 

t.d. þannig að gerendur geta náð tökum á þolanda og myndað þannig 

eineltissamband, slíkt samband getur lýst sér þannig að eitt augntillit frá geranda 

sé nóg til að fórnarlambið finni til óöryggis og hræðslu, því er ógnað (Sharp 2000: 

11). Þegar þannig samband hefur myndast getur þolandinn forðast þær leiðir þar 

sem hann gæti rekist á gerandann, hann fer lengri leiðir og bætir jafnvel við 

krókum á hana og passar sig að halda sig alltaf í fjarlægð.  

 

2.2 Mismunandi myndir eineltis 
 

Eins og var sagt hérna í kaflanum á undan þá sjá margir einelti einungis sem 

líkamlegt, en líkamlegt einelti er oftast greinilegra en andlegt. Sagt er að andlegt, 

eða óbeint einelti, beri meiri skaða en það líkamlega, eða beint einelti, vegna þess 

að það er erfiðara að greina það og þar af leiðandi verður erfiðara að veita hjálp. 

Andlegt einelti er frábrugðið því líkamlega að því leyti að það sést ekki og grær 

ekki eins vel. 

Líkamlegt einelti, eða beint einelti, er líkamleg árás eða píning, niðrandi orð og 

athafnir sem heyrast og sjást, t.d. særandi athugasemdir um viðkomandi eða 

einhvern nátengdum honum (Guðjón Ólafsson 1996: 13). Líkamlegt einelti getur 

lýst sér með barsmíðum, spörkum, hártogunum eða slagsmálum (Roland 2001: 

11). Líkamlegt einelti er eitthvað sem flestir ættu að geta greint. Líkamleg særindi 

hverfa fljótar en þau andlegu og bera þau yfirleitt skaða sem varir í stuttan tíma. 

Líkamlegt einelti getur þó líka borið með sér særindi sem hverfa aldrei og er það 

einna helst í verstu tilfellum af einelti. Oft er hægt að setja plástur eða umbúðir á 

sárið sem getur virkað mjög huggandi, sérstaklega þegar börn eiga í hlut. Hins 

vegar er yfirleitt ekki hægt að setja umbúðir á andlegt einelti og getur það varað í 

langan tíma sem getur síðar farið að hafa skaðleg áhrif.  
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Andlegt einelti, eða óbeint einelti, er það t.d. að skilja útundan, neita aðgang að 

félagahóp eða útilokun (Guðjón Ólafsson 1996: 13). Einnig má tala um andlegt 

einelti sem munnlegt einelti líka, en þá eru orð notuð í neikvæðum tilgangi til þess 

að valda þjáningum annarra. Dæmi um munnlegt einelti er slúður, niðurlæging og 

stríðni (Suckling 2001: 69). Útilokun er þegar fórnarlambið er skilið útundan í 

leik eða hóp af ásettu ráði. Fórnarlambinu er látið líða eins og það sé ekki til, það 

fær yfirleitt ekki að vera með í leikjum eða ef það fær að vera með er það sett í 

versta hlutverk leiksins. Einnig geta gerendur hlaupið í burtu og falið sig fyrir 

þolendum (Suckling 2001: 70). Þessar tegundir andlegs eineltis eru algengari 

meðal stelpna heldur en stráka, styrkur stelpnanna liggur í því andlega og 

strákanna í því líkamlega. Sumar stelpur þrífast á þess konar einelti og er það 

yfirleitt gert með það að markmiði að fá sem mesta athygli.  

Þessar tvær tegundir eineltis sem búið er að útskýra hér að ofan, líkamlegt og 

andlegt einelti, eru algengustu tegundir eineltis sem börn geta lent í. Þessar tvær 

tegundir eru þó ekki þær einu og geta börn einnig lent í kynferðislegu einelti eða 

kynþáttaeinelti. Þó að þessar tvær tegundir séu ekki eins algengar og eins mikið 

talað um og hinar þá er samt sem áður mikilvægt að þekkja þær og vera vakandi 

fyrir þeim. Kynferðislegt einelti einkennist af klámfengnum teikningum og 

tjáningu og þegar dónalegir brandarar eru sagðir um fórnarlambið. Einnig er það 

talið kynferðislegt ofbeldi  þegar barninu er strokið eða snert á óviðeigandi hátt, 

þegar það vill enga snertingu, og ef það er spurt óviðeigandi kynferðislegra 

spurninga til þess að svívirða barnið og koma því úr jafnvægi (Suckling 2001: 70). 

Kynferðislegt einelti á sér oftast stað inn á heimilunum og er það í flestum 

tilvikum karlmaður sem er gerandinn. Mikilvægt er að fylgjast með einkennunum 

en þau geta verið þau að barnið sýni sjálft kynferðislega hegðun, tjái sig 

kynferðislega eða að teikningar barnanna verði grófari. Kynþáttaeinelti er þegar 

einhver er stimplaður öðruvísi en aðrir í kringum það á neikvæðan hátt vegna 

kynþáttar. Þetta getur verið tjáð þjóðfélagslega, sálfræðilega og líkamlega 

(Suckling 2001: 70). Kynþáttaeinelti lýsir sér með fordómum, barnið er niðurlægt 

og það látið finna að það sé einskis virði. Barnið getur verið að fá á sig ásakanir 

og fordóma fyrir það sem það hefur ekki gert. Sem dæmi um það má nefna 

Pólverjana sem búa hér á landi. Nokkrir pólskir einstaklingar hér á landi stunda 

þjófnaði og annars konar glæpi og gjalda aðrir Pólverjar gjarnan fyrir verknað 
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hinna seku. Fólk getur einnig verið tekið fyrir vegna trúar sinnar, menningar, 

lifnaðarhátta og litarháttar.  

Aðrar tegundir eineltis sem tengjast meira grunnskólum en leikskólum eru 

kúgun og einelti sem sést. Kúgun er þegar gerendur kúga eða hóta, t.d. neyða 

önnur börn til þess að gefa sér peninga eða dót (Suckling 2001: 69). Börn í svona 

tilfellum láta yfirleitt undan vegna þess að þau vilja ekki stofna til frekari 

vandræða. Það getur hins vegar leitt til þess að gerandi finnur veikan punkt sem 

hann nýtir sér í langan tíma. Einelti sem sést lýsir sér þannig að það er 

niðurlægjandi fyrir þolandann, t.d. miðar hengdir á bak, veggjakrot eða 

tölvupóstur (Suckling 2001: 69). Ætlunin með þessu einelti er að draga áhorfendur 

með sér í það, en mjög líklegt er að einhverjum öðrum finnist þetta fyndið eða 

spennandi og myndast því smám saman hópur um eineltið.  

 

2.3 Hvar á einelti sér stað? 

 

Þegar einelti á sér stað er ekki bara nauðsynlegt að vita hvað einelti er heldur þarf 

líka að vita hvar það á sér stað. Einelti á sér oftast stað innan skólalóðarinnar, þá 

aðallega í grunn- og framhaldsskólum. Það er samt ekki eini staðurinn því einelti 

getur einnig átt upptök sín á leikskólalóðinni. Einelti verður til í öllum skólum og 

er lóð skólanna algengasti staðurinn sem eineltið á sér stað (Sharp 2000: 88). 

Eineltið verður oft til á þeim stað þar sem engir fullorðnir eru nálægt eða geta séð 

og er hvert tækifæri nýtt. Það getur átt sér stað á földum stöðum á skólalóðinni, 

t.d. bak við leiktæki, brekkur og tré. Mikilvægt er því að starfsmenn skólanna fari 

á þessa staði því börnin þurfa að vita að eftirlit sé líka á þessum stöðum (Sharp 

2000: 91). Einnig getur eineltið átt sér stað inni í stofu eða inn á deildum þegar 

kennarar eru ekki á staðnum eða jafnvel þegar hann er á staðnum en er ekki að 

fylgjast með. Börn eru snjöll að komast upp með svona hegðun og í flestum 

tilvikum tekst það, hvort sem það séu leikskóla- eða grunnskólabörn. Þeir sem 

vinna að gæslu á skólalóðum ættu að fylgjast vel með hverjir eru gerendur og 

þolendur. Nemendur sem eiga í mestri hættu á að verða lagðir í einelti eru 

,,einfarar“, en þeir halda sig fyrir utan félagahópa og taka ekki þátt í því sem gerist 

á skólalóðinni (Sharp 2000: 92). Þessir nemendur eiga oft erfiðara með að tengjast 

öðrum börnum og vilja því frekar vera einir. Þessi hópur er því viðkvæmur og á 
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erfitt með að verja sig sem gerir öðrum börnum auðveldara með að ráðast að 

þeim. Þegar búið er að finna út hverjir eru líklegir til að vera gerendur er 

nauðsynlegt að fylgjast vel með þeim. Þolendur finna þá fyrir meira öryggi og 

byggir það upp meira traust meðal barnanna sem auðveldar þeim að tjá sig ef að 

þau verða fyrir áreiti (Sharp 2000: 92). Þegar starfsmenn skólanna koma að 

eineltisaðstæðum er mikilvægt að þeir hafi yfirhöndina til þess að sýna að einelti 

eigi ekki að viðgangast. Þeir þurfa að vera rólegir og geta tekið á aðstæðum án 

þess að missa stjórn á skapi sínu því annars er líklegt að ekki sé tekið mark á þeim 

og sama slæma hegðunin verði endurtekin. Jákvæð styrking er því mjög mikilvæg 

ef útrýma á slæmri hegðun á skólalóðinni, t.d. með hrósi eða brosi til þeirra sem 

sýna góða hegðun. Með því munu líkurnar á jákvæðri hegðun aukast og mun hún 

verða endurtekin (Sharp 2000: 93). Til þess að reyna að koma í veg fyrir einelti er 

gott að skólalóðin sé þannig að börnin geti alltaf fundið sér eitthvað að gera og að 

börnin geti gleymt sér í leik. Því fleiri tækifæri sem börnin fá til að leika sér getur 

það hrist barnahópinn saman og þá verður minna um einelti.  

 

2.4 Hver eru einkenni eineltis? 
 

Þegar börn eru lögð í einelti er mikilvægt að vera með einkenni eineltis á hreinu. 

Með því að þekkja einkennin er hægt að koma í veg fyrir að einelti eigi sér stað og 

hægt að taka rétt á málunum.  

Einkennin geta lýst sér í breytingum á hegðun barns, eins og t.d. að vilja ekki 

fara í skólann, það fær lægri einkunnir og vill jafnvel hætta í skóla (Mellor 1997: 

7). Þessi einkenni eiga helst við í grunnskóla en komið getur upp hjá 

leikskólabörnum að þau vilja ekki fara í skólann. Börnin geta á þessu tímabili líka 

orðið reið og óþekk. Önnur einkenni geta verið að börnin vilja að þau séu keyrð  

og sótt í skólann, eignir eins og skóladót eða föt er skemmt, óútskýrð hegðun eða 

skapsveiflur og barnið gerir sér oft upp veikindi (Byrne 1994: 81). Þegar barnið 

tekur ekki með sér vini heim að loknum skóla, er óhamingjusamt og þunglynt, 

sefur illa og fær martraðir getur legið einhver ástæða á bakvið, þ.e.a.s. einelti 

(Olweus 2005: 12). Það er því mikilvægt að foreldri sé til staðar, sé rólegt og 

yfirvegað og reyni að taka hlutlaust á málunum. Foreldri þarf að forðast það að 
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ásaka einhvern því oft fá þeir bara að heyra aðra hliðina á málinu, annars lokast 

barnið og traust og öryggi hverfur.  

 

2.5 Hverjir eru gerendur? 

 

Gerendur eru þeir sem leggja í einelti. Þeir sýna jákvæð viðhorf til ofbeldis og 

ofbeldisverka og hafa meiri árásarhneigð en önnur börn. Þeim finnst spennandi að 

kvelja aðra og hafa litla tilfinningu fyrir líðan annarra (Guðjón Ólafsson 1996: 

25). Gerendur geta með ótrúlegum hætti lokað augunum fyrir eigin ábyrgð og 

finna þeir síður til sektarkenndar, þ.e. „fórnarlambið fær það sem það á skilið“ 

(Roland 2001: 12). Gerendur halda oft að þeir finni til vellíðanar og öðlist meiri 

virðingu hinna barnanna með því að láta þolendunum líða illa.  

Oft má greina gerendur úr barnahópnum en það eru þau sem stjórna öðrum og 

skipa fyrir. Þau virka oft sem vinsælu nemendurnir sem allir vilja líkjast eða vera 

með, og leiðir það oft til þess að áhorfendur taka þátt í einelti (Olweus 2005: 10). 

Áhorfendur líta upp til þessara barna og halda að þau geti unnið sér inn einhverja 

virðingu frá þeim og komist jafnvel í hópinn. Gerendur eru á yfirborðinu alltaf 

hressir og góðir þegar þeir eru innan um annað fólk og reyna þeir að láta lítið á 

eineltinu bera. Gerendur eru meðalnemendur, ekki hræddir og óöruggir, og er 

sjálfsálit þeirra í meðallagi (Olweus 2005: 10). Þeir sjá sig sem merkilegri 

manneskjur en önnur börn og halda jafnvel að þeir ráði einhverju. Þegar gerendur 

koma sér í aðstæður þar sem leyna þarf eineltinu geta þau spilað með 

sakleysissvip. Þau reyna með sakleysissvipnum að vinna hina fullorðnu á sitt band 

og verður það oft til þess að hinir fullorðnu sjá ekki slæmu hliðina á gerendunum. 

Í mörgum rannsóknum kemur fram að vinsældir þessara nemenda eru miklar á 

yngstu stigunum en fara svo minnkandi eftir því sem ofar dregur, þeir verða um 

eða undir miðlungi vinsælir meðal félagahópsins (Guðjón Ólafsson 1996: 27). Það 

að missa vinsældir sínar getur aukið eineltið enn meira. Gerendur geta orðið reiðir 

einstaklingar sem þurfa að vinna vinsældirnar og geta þeir jafnvel beitt harðara 

einelti eða fundið ný fórnarlömb.  

Helsta ástæða þess að gerendur leggja í einelti er að þeir eru sjálfir með 

neikvæða reynslu á bakinu, hafa verið lagðir sjálfir í einelti, hafa átt erfitt heima 

fyrir o.þ.h.. Aðstæður þessara barna hafa haft afgerandi áhrif. Í fyrsta lagi hefur 
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hlýja, nálægð og öryggi í samvistum við sína nánustu verið minni en við börn 

almennt. Í öðru lagi hafa mörk og viðmið í samskiptum barnanna við aðra verið 

óljós og þau vita ekki hvað er leyfilegt í þeim. Skilaboðin um hvað er rétt og rangt 

hefur ekki borist til þessara barna frá nánasta umhverfi og virðist sem þessi börn 

hafa lifað við „harðara“ uppeldi, t.d. líkamlegar refsingar, mikla tilfinningasemi 

og reiði, af hálfu foreldra sinna en börn almennt (Guðjón Ólafsson 1996: 26). Í 

þessum tilvikum gæti verið gott að þekkja foreldrana vel og kemur það inn á 

hversu gott foreldrasamstarf þarf að vera. Með því geta kennarar greint betur 

aðstæður barns og hjálpað ef það þarf. Þegar gerendur eldast og komast á 

fullorðinsaldur er líklegra að þeim gangi verr í lífinu en fórnarlömbunum og 

einnig er líklegt að þau lendi frekar í útistöðum við kerfið en aðrir (Guðjón 

Ólafsson 1996: 25). Þetta á samt ekki við alla gerendur því sumir geta reynt að 

breyta sér til hins betra og leitast eftir fyrirgefningu. Aðrir halda áfram á þessari 

slæmu braut og skilja ekki fyrr en það er of seint hversu slæmt einelti er. Þau eyða 

tíma sínum í að velta fyrir sér hvers vegna þau tóku upp einelti. Þeir sem lenda í 

útistöðum við kerfið gætu hugsað að það er frekar seint þegar á fullorðinsaldur er 

komið að fara að breyta hegðun sinni þegar þau hafa ekki reynt að breyta henni 

áður. Til þess að koma í veg fyrir þetta verða kennarar og aðstandendur gerandans 

að taka á þessu máli strax því annars getur gerendum fundist sem þeim sé 

umbunað fyrir sigur sinn á fórnarlambinu. Börn sem standa hjá geta því tekið upp 

þessa sömu hegðun, árásarhneigð, og farið sjálf að taka þátt í einelti (Olweus 

2005: 11). Þau börn sjá að hinir komast upp með slæma hegðun og því ættu þau 

ekki að komast upp með hana líka og gerir það eineltið spennandi fyrir suma. 

Félagssálfræðin segir að ef margir taki þátt í neikvæðu atferli, t.d. einelti, finni 

gerendur til minni ábyrgðar og sektarkenndar og taki þátt án þess að hika (Olweus 

2005: 11). Þetta getur haft þau áhrif að önnur börn taki þátt líka og myndast þá 

hópur utan um eineltið sem enginn verður ábyrgur fyrir.  

 

2.6 Hverjir eru þolendur? 

 

Þolendur eru þeir sem verða fyrir einelti. Það sem einkennir þolendur eða 

fórnarlömb eineltis og það sem þau eiga sameiginlegt er að þau eru óöruggari, 

hræddari, hlédrægari, varkárari eða hæverskari en börn almennt og eiga þau 
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yfirleitt í nánara samband við móður sína (Guðjón Ólafsson 1996: 21). Á bakvið 

þessi einkenni er ekki endilega ástæða, heldur eru sum börn alin upp þannig að 

þau mynda þessa hegðun. Þolendur eru ekki árásargjarnir einstaklingar, stríða ekki 

öðrum og eru á móti ofbeldi og beita því ekki sjálf til þess að leysa ágreining 

(Guðjón Ólafsson 1996: 22). Þessir einstaklingar hafa yfirleitt ekkert gert til þess 

að eiga skilið að lenda í einelti frekar en einhver annar. Fyrir suma gerendur er 

nóg að hafa þessi einkenni því þau verða betra skotmark en önnur börn og eiga 

þau því oft erfiðara með að verja sig. Rannsóknir sýna að þolendur eineltis eru 

hvorki frábrugðnari jafnöldrum sínum í útliti né aðstæðum. Ástæðurnar sem 

notaðar eru til þess að hefja árásir á börn sem eru óstyrk, óörugg og veik fyrir eru 

hins vegar frávik í útliti og aðstæðum (Guðjón Ólafsson 1996: 22). 

Þolendur eineltis eiga oft erfitt í skólum og félagslífi og er erfitt fyrir þau að 

aðlagast nýjum aðstæðum. Þeir reyna yfirleitt að leyna einkennum eineltis vegna 

þess að það er búið að telja þeim trú um að þau séu vandamálið en ekki 

gerendurnir. Þau missa gleði, lífsvilja og þrótt og kenna sjálfu sér um (Guðjón 

Ólafsson 1996: 23). Fórnarlömbunum líður oft mjög illa á þessu tímabili og lokast 

sum hver alveg og er því mikilvægt að þekkja einkenni þolenda. Þeir sem eru 

lagðir í einelti eru yfirleitt ekki vinsælir í félagahópnum, þeir eru oftar einmana og 

einir í skólanum, líta á sig sem mislukkuð, finnast þau óaðlaðandi og heimsk og 

hafa oft á tíðum neikvæða sjálfsmynd (Guðjón Ólafsson 1996: 23). Þessi einkenni 

eru kannski ekki auðsjáanleg og þarf virkilega að fylgjast vel með börnunum til 

þess að sjá þessi einkenni. Þau eru oft mjög hrædd á þessu tímabili um að ef þau 

segja frá að þá sé tekið harðar á þeim og þeim strítt meira. Þau lokast því alveg og 

er það oft kennarinn sem þarf að veiða svona mál upp úr þeim. Hins vegar geta 

viðbrögð þolenda við einelti verið sjáanleg. Viðbrögðin geta verið grátur, reiði 

eða að börnin láti sig hverfa inn í barnahópinn. Sumir verða „trúðurinn“ í hópnum 

og enn aðrir hugsa um og fylgja því eftir að svipta sig lífi (Guðjón Ólafsson 1996: 

23-24). Þeir sem þekkja einelti vel eiga auðvelt með að greina einkennin, en það 

sem ber að varast er að börnin eiga það til að ljúga og láta sem allt sé í lagi. Þeir 

einstaklingar sem lenda í einelti þurfa að fá viðeigandi hjálp og stuðning á meðan 

eineltið varir og einnig eftir að eineltið hefur stoppað. Þegar tekið er á einelti nógu 

snemma eiga einstaklingar sem fyrir einelti verða meiri möguleika á að komast 

óskemmdir frá þessum hörmungum og lenda síður í vandræðum í lífinu (Guðjón 

Ólafsson 1996: 25). Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem fá gjarnar þunglyndisköst 
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og hafa minna sjálfstraust eru þeir einstaklingar sem hafa orðið fyrir varanlegum 

skaða af erfiðum eineltismálum sem staðið hafa í langan tíma (Guðjón Ólafsson 

1996: 25).  

 

2.7 Munur á milli kynjanna? 
 

Munur á einelti milli kynjanna er oft ekki mikill en samt sem áður beita þau oft 

mismunandi einelti. Rannsóknir sýna að vald og yfirráð er það sem strákar sækja í 

með einelti, en stelpur þurfa ákveðna staðfestingu og tengsl, þ.e. tilfinninguna að 

tilheyra einhverju og að geta átt náin kynni sem lýsir sér með því að skiptast á 

trúnaði og slúðri (Besag 1989: 40). Stelpur nota frekar andlegt einelti en strákar 

líkamlegt einelti. Oft er talið að andlegt einelti sé ekki eins slæmt og líkamlegt 

einelti og gera stelpur sér ekki grein fyrir því hversu slæmt það er. Stelpur eru oft 

að reyna að ganga í augun á hinu kyninu og halda að með því að niðurlægja aðra 

séu þær betri. Strákar hins vegar eru að berjast milli kynbræðra sinna um 

vinsældir, hver getur stjórnað félagahópnum. Fórnarlömb eineltis eru í meirihluta 

strákar en gerendur eru jafnt stelpur og strákar (Tattum 1989: 22). Þeir strákar sem 

leggja í einelti níðast bæði á stelpum og strákum og skiptir oftast ekki máli hver 

aldur fórnarlambanna er. Stelpur sem leggja í einelti níðast hins vegar aðallega á 

stelpum úr þeirra eigin árgangi eða stelpum á svipuðum aldri (Tattum 1989: 23).  

 

2.8 Hvernig er hægt að sjá og bregðast við einelti? 
 

Besta leiðin til þess að sjá einelti er að vera búin að kynna sér einkenni þess. Til 

þess að geta brugðist við einelti og fyrirbyggt það er nauðsynlegt að byrja að tala 

um það nógu snemma. Það þarf að byrja á að fræða börnin um hvað er rétt og 

rangt og sýna þeim að allir eiga rétt á virðingu í samfélaginu. Fullorðnir 

einstaklingar í samfélaginu eru fyrirmyndir barnanna og læra börnin af þeim, 

hvernig þau hegða sér og koma fram. Því er mikilvægt að kennarar og foreldrar 

séu á varðbergi, það þarf að breyta viðhorfi sínu til eineltis og sýna hversu rangt 

það er.  

Það sem foreldrar og fjölskyldur geta gert, og er í raun mjög mikilvægur þáttur, 

er að hlusta á barnið. Það þarf að gefa barninu tækifæri til þess að tala í öruggu 
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umhverfi, það þarf að finna að það sé einhvers virði. Þegar einstaklingur er í 

uppnámi þarf að sýna djúpan skilning og halda ró til þess að geta skilið hvað á sér 

stað líkamlega og tilfinningalega (Gossen 2006: 111). Ef barnið vill ekki tala er 

einnig mjög mikilvægt að halda samt áfram að sýna vilja til samræðna, barnið 

getur á endanum opnað sig þegar það treystir sér til. Börn leyna oft einelti fyrir 

foreldrum sínum vegna hræðslunnar um hvað gerendur gætu gert ef þeir vissu að 

búið væri að segja frá. Börnin geta líka verið hrædd við viðbrögð foreldra sinna 

(Mellor 1997: 6). Börn sem hafa styrk til að segja frá verða að finna fyrir trausti 

og að foreldrar þeirra skilji þau, en samt sem áður ber að taka öllum sögum með 

fyrirvara því oft heyrist bara önnur hliðin. Þau börn sem ekki segja frá geta verið 

að gefa vísbendingar eða sýna með hegðun um að eitthvað sé að (Byrne 1994: 

80). Þegar foreldrar sjá að eitthvað er að en barnið vill ekki tala er gott að fara til 

kennara barnsins. Kennarinn er með barnið stóran hluta dagsins og möguleiki á að 

hann hafi séð eða viti að einelti sé í gangi. Það sem kennarar geta gert er að haga 

deginum þannig að börn sem eru í tengslum við einelti séu ekki saman ef 

kennarinn sjálfur er ekki með hópnum. Með markvissara starfi getur kennari kennt 

börnunum að það eigi að virða hvort annað. Skólinn þarf að setja sér stefnu sem 

tekur á einelti og allir starfsmenn skólans fara eftir. Með heildstæðri stefnu gegn 

einelti er átt við að þar komi fram skýr markmið og viðhorf sem stýrir vinnu 

skólans í eineltismálum (Sharp 2000: 24). Með því að setja fram ákveðna stefnu 

gefur það börnunum og foreldrum þeirra þau skilaboð að einelti og annars konar 

neikvæð hegðun sé ekki liðin í skólanum. Kennarar og aðrir starfsmenn skólanna 

þurfa að vera jákvæðar fyrirmyndir í samskiptum við aðra og sýna að gagnkvæm 

virðing ríki og að leyst séu deilumál á uppbyggjandi hátt (Sharp 2000: 26). Þegar 

ákveðin stefna gegn einelti er sett í skólum er einnig mikilvægt fyrir foreldra að 

kynna sér hana, vera meðvitaðri um markmið og leiðir skólanna. Ef foreldrar eru 

búnir að kynna sér stefnuna er líklegra að þau bregðist við einelti í samræmi við 

stefnuna á heimilunum, þau hvetja til samvinnu og samkenndar og jákvæðra leiða 

til að leysa deilumál (Sharp 2000: 28). Stefnan er ekki einungis fyrir skólann og 

heimilin heldur hefur hún áhrif á samfélagið sem er í kringum börnin. Því meira 

sem skólinn fjallar um einelti því betur verða foreldrar og aðstandendur barna 

varir við einelti og getur það komið í veg fyrir eineltið. Mjög gott er fyrir foreldra 

að sækja fræðslufundi og eru þeir oft á vegum skólanna eða annarra samtaka. Það 
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hvetur fólk til dáða að sækja fræðslufundi og ýtir því af stað í framkvæmdir gegn 

einelti (Sharp 2000: 30).  

 

2.9 Rannsóknir 
 

Rannsóknir á einelti eru alltaf að verða fleiri og fleiri, hvort sem það sé hér á landi 

eða í útlöndum. Grunnskólarnir hafa verið aðalrannsóknarstaðirnir en mjög fáar 

rannsóknir hafa verið gerðar í leikskólum. Fyrir nokkrum árum gerði 

Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála rannsókn á umfangi og eðli eineltis í 

grunnskólum á Íslandi. Niðurstöður leiddu í ljós að 13,4% nemenda í 5. bekk voru 

lagðir í einelti stundum eða oftar. Í 7. bekk fóru tölur lækkandi og voru um 6,9% 

nemenda lagðir í einelti stundum eða oftar. Tölur fóru enn lækkandi í 9. bekk og 

voru 3,3% nemenda lagðir í einelti. Einnig var athugað með gerendur eineltis og 

voru 4,6% nemenda í 5. bekk sem lögðu í einelti stundum eða oftar og í 9. bekk 

voru 5,6% nemenda (Sharp 2000: 13).  

 

3. Lokaorð 
 

Mikilvægt er að fjalla um einelti vegna þess að það snertir ekki einungis börnin 

heldur þá fullorðnu líka. Einelti skilur eftir sig slæma reynslu og hefur það mikil 

neikvæð áhrif á alla þá sem valda eða verða fyrir einelti. Margir aðilar sem verða 

fyrir einelti ná að rífa sig upp úr þessum slæma farveg en ekki eru það allir. Þeir 

sem verða fyrir einelti í stuttan tíma eru oftast fljótari að ná sér heldur en þeir sem 

verða fyrir einelti sem varir í langan tíma. Sjálfstraust og sjálfsmynd þeirra sem 

verða fyrir langvarandi einelti brenglast og minnkar (Sharp 2000: 11). Þeir sem 

eiga erfiðara með að ná sér kenna sér sjálfum um hvernig komið er fyrir þeim og 

leggjast þeir oft í þunglyndi á eldri árum. Aðrir fá kvíðaköst og enn aðrir fremja 

jafnvel sjálfsvíg. Þetta sem hér er búið að nefna má segja að séu erfiðustu tilfelli 

eineltis. Þeir sem ekki lenda í eins slæmu einelti geta samt sem áður komið illa úr 

eineltinu. Þeir geta í framtíðinni misst alla löngun í að fara í skóla, eiga erfitt með 

að fara í vinnu og halda henni, og stofna síður til vinasambanda. Allt þetta sem 

hér hefur komið fram hefur líka áhrif á fjölskyldur barnanna, það er alltaf erfitt að 
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sjá þá sem manni þykir vænt um líða illa. Einelti hefur ekki bara slæm áhrif á 

þolendur heldur líka á gerendurna og er mikilvægt að gleyma þeim ekki því þeir 

þurfa líka hjálp. Gerendur eru líklegir til að sýna andfélagslega hegðun og stunda 

glæpi á eldri árum ef ekkert er að gert (Sharp 2000: 12). Þegar gripið er inn í 

einelti nógu snemma minnka líkurnar á að áhrifin verði slæm. Mikilvægt er að 

foreldrar kynni sér einelti vel og læri hvernig þeir eiga að haga sér í návist barna. 

Fullorðnir eru fyrirmyndir barnanna og læra börnin það sem fyrir þeim er haft. 

Þegar börn sjá fullorðna öskra á börn sem hafa gert eitthvað af sér er mjög líklegt 

að þau börn sem sjá atvikið taki upp þessa hegðun og fari líka að öskra á önnur 

börn (Slaby 1995: 155).  

Einelti er ekkert grín og það er mjög mikilvægt að umræðan um einelti sé uppi 

á yfirborðinu. Ef ekki er tekið á málunum geta afleiðingarnar fyrir börnin orðið 

mjög slæmar. Samfélagið allt þarf að standa saman og koma þeirri stefnu fram að 

einelti verði ekki liðið. Allir sem standa nálægt börnum þurfa að vera meðvitaðir 

um hvað einelti getur gert og er mjög mikilvægt að taka á því í upphafi og að 

leyfa því ekki að gerjast. Einelti getur verið mannskemmandi og laskar líf allra, 

ekki bara gerenda eða þolenda. Þegar einelti er stoppað í upphafi er verið að 

minnka líkur á að sjálfstraust og sjálfsálit verði brotið og að fórnarlömb verði 

félagsfælin.  

Verkefni þetta er vonandi gagnlegt fyrir foreldra og kennara og getur vonandi 

frætt þau um það helsta sem þarf að vita um einelti. Í þessu verkefni koma alls 

ekki fram öll fræðin um einelti en það gefur vonandi einhverja mynd um það hvað 

einelti er og hvers vegna það er mikilvægt að reyna að koma í veg fyrir að það 

eigi sér stað.  

Að lokum vil ég þakka leiðbeinanda mínum Sigríði Sturludóttur kærlega fyrir 

aðstoðina og fyrir að vera mikil hjálp í þessu ferli sem gerð verkefnisins var.  
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