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Einelti er mjög alvarlegt og stórt samfélagslegt vandamál. Einelti er mein sem hefur 

fylgt mannkyninu í fjölda mörg ár þó að það séu ekki mörg ár síðan byrjað var að 

rannsaka orsök þess og afleiðingar.  

Markmið þessarar ritgerðar er að skoða hvaða þættir hafa áhrif á hvort að 

einstaklingur hafi hugsað um að taka eigið líf. Bæði þolendur og gerendur verða 

skoðaðir í þessu sambandi vegna þess að einelti hefur slæm áhrif á báða hópana. Farið 

verður í gegnum skilgreininguna á einelti lið fyrir lið og nokkrar mismunandi 

skilgreiningar fræðimanna verða skoðaðar. Einelti birtist þolendum þess á 

mismunandi hátt og fjallað verður um hvernig það getur bitnað á þolendum þess. 

Tekið verður saman hvaða sameiginlegu þættir einkenna annars vegar þolendur og 

hins vegar gerendur. Hvar verða þolendur eineltis fyrir mesta áreitinu og hversu 

algengt er að börn í grunnskólum verði fyrir einelti verður einnig tekið fyrir. Að 

lokum verða afleiðingar eineltis skoðaðar. 

Þar sem einelti finnst í öllum hópum samfélagsins verður athyglinni beint að 

unglingunum eða 16 ára krökkum. Rannsóknin sem niðurstöður þessarar ritgerðar er 

unnin uppúr var tekin af krökkum í 10. bekk. skólaárið 2009-2010.   

Sögulegt yfirlit 

Það sem hratt umræðu og rannsóknum á einelti af stað af krafti og náði athygli 

fjölmiðla var þegar að þrír norskir strákar á aldrinum 10 til 14 ára frömdu sjálfsvíg. 

Ungur aldur þeirra vakti gífurlega athygli sem og ástæða sjálfsvíganna sem var talin 

vera afleiðing eineltis. Um það bil 10 árum áður eða í kringum 1970 komu fram fyrstu 

rannsóknirnar í Skandinavíu um einelti. Önnur lönd eins og Japan, England, Holland, 

Kanada, Bandaríkin og Ástralía beindu athygli sinni að rannsóknum og vöktu upp 

umræðu um einelti í kringum 1980 og 1990. Á þessum tímum skiptu skólayfirvöld sér 
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lítið af eineltismálum (Olweus, 1993). Skólinn hefur þróast og breyst með tímanum. 

Nýjar námsskrár gera ráð fyrir að skólinn setji sér eineltisáætlun og á hver skóli að 

vera tilbúin að taka á einelti ef það kemur upp í skólanum. Í námsskránni kemur 

einnig fram að börn í grunnskólum landsins eigi að geta leitað sér aðstoðar hjá hvaða 

starfsmanni skólans sem er, sé um agabrot að ræða líkt og einelti (Aðalnámskrá 

grunnskólanna, almennur hluti, 1999). 

Skilgreiningar á hugtakinu einelti 

Til þess að geta fjallað um einelti og borið saman rannsóknir þarf að skilgreina 

athæfið eftir bestu getu. Margir hafa gert heiðarlega tilraun til þess og hér verður farið 

yfir helstu skilgreiningarnar og skoðað hvað og hvort eitthvað greinir þar á milli. Dan 

Olweus (1997) sálfræðiprófessor skilgreinir einelti á eftirfarandi hátt: “Það er einelti 

þegar einstaklingur verður margendurtekið, og á afmörkuðu tímabili, fyrir aðkasti frá 

einum eða fleiri aðilum”. Guðjón Ólafsson (1996) skilgreinir einelti á mjög svipaðan 

hátt í bók sinni Einelti: “Um einelti er að ræða þegar einhver er tekinn fyrir og píndur, 

andlega eða líkamlega, aftur og aftur í lengri tíma af einum eða fleirum”. 

Sharp og Smith (2000) segja að einelti sé langvarandi ofbeldi, líkamlegt eða 

andlegt. Annaðhvort er gerandi einn að verki eða fleiri og viðkomandi kemur engum 

vörnum við. Gerandinn misbeitir valdi sínu og beitir hótunum og vill ráða yfir 

þolandanum. Það sem þessi skilgreining hefur fram yfir þær fyrri er að í henni er tekið 

fram að gerandinn sækist eftir að ná yfirráðum yfir fórnarlambi sínu.  

Þessar skilgreiningar hafa nánast sama innihaldið þó þær séu ekki orðaðar 

nákvæmlega eins. Grundvöllurinn í þessum skilgreiningum er sá að oftast er einn 

einstaklingur tekinn fyrir af einum eða fleirum og honum gert lífið óbærilegt á 

annaðhvort líkamlegan hátt eða andlegan. En þó svo að eineltið snúist um líkamlegt 
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ofbeldi gagnvart einstaklingi þá er það ætíð andlegt ofbeldi á sama tíma. Því að þegar 

einhver er beittur líkamlegu ofbeldi finnur hann einnig til andlega, andlega hliðin er 

ekki síður erfið. Ekki er hægt að segja að annaðhvort eineltið sé verra að þola en hitt.  

Mismunandi birtingarmyndir eineltis 

Talað er um að einelti skiptist í beint einelti og óbeint einelti. Beint einelti er 

þegar þolandinn verður fyrir ákveðnum árásum af hendi gerandans, til dæmis 

endurteknum líkamsárásum eða ljótum athugasemdum um hann sjálfan eða þeim sem 

standa honum nálægt. Hvers konar skemmdarverk á eignum annarra er líka beint 

ofbeldi. Dæmi eru um það að börn sem lögð eru í einelti komi heim úr skólanum í 

rifnum fötum eða með ónýtar skólabækur.  

Óbeint einelti er til dæmis þegar gerandinn reynir að útskúfa þolandann frá 

samfélagi jafningjanna. Þolandinn er skilinn út undan og hann jafnvel hundsaður líkt 

og hann sé ekki til. Dæmi um óbeint einelti er þegar komið er af stað kjaftasögum um 

þolandann eða talað er illa um hann (Guðjón Ólafsson, 1996). Það hefur sýnt sig að 

strákar beita frekar beinu einelti og stelpur frekar óbeinu einelti (Osler og Vincent, 

2003). Aðferðir stelpnanna eru því ekki eins sýnilegar og aðferðir drengjanna og getur 

þess vegna verið erfiðar að koma auga á þegar stelpur leggja í einelti heldur en strákar 

(Guðjón Ólafsson, 1996). 

Mikilvægt er að það komi fram að munurinn milli gerandans og þolandans er 

valdamunurinn milli þeirra beggja. Gerandinn er þá annaðhvort stærri og sterkari en 

þolandinn og/eða hefur sterkari félagslega stöðu. Valdamunurinn getur einnig falist í 

að fleiri leggja færri í einelti. Þegar kemur að strákum velja þeir sér oftar fórnalamb 

sem er minna en þeir í vextinum en stelpurnar eru oft félagslega sterkari eða fá fleiri 

saman með sér í hóp (Olweus, 2005).  
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Gerendur velja sér fórnarlömb sem þeir ráða auðveldlega yfir. Sá sem svarar 

fyrir sig er ekki líklegur til að lenda í einelti. Þegar um er að ræða tvo jafnsterka 

einstaklinga bæði félagslega og líkamlega, og þá greinir á í lengri tíma og jafnvel 

síendurtekið, er ekki um að ræða einelti. Lykilatriði í einelti er að um valdaójafnvægi 

sé að ræða þar sem valdi er gróflega misbeitt gegn þolandanum og honum ógnað og 

jafnvel hótað líka (Olweus, 2005). 

Tímabil eineltis er mikilvægt  í skilgreiningunni um einelti þar sem það verður 

að vera til staðar svo atferlið flokkist sem einelti. Atburðirnir þurfa að vera 

endurteknir yfir nokkurn tíma. Þó svo að einhver sem er stærri og sterkari líkamlega 

og félagslega stríði öðrum einu sinni flokkast það ekki sem einelti. Í rannsókn 

Olweusar (1993) var sýnt fram á að þeir sem voru lagðir í einelti yfir ákveðið tímabil 

voru ennþá lagðir í einelti nokkrum árum seinna. Það var ekki mikið um að einhver 

væri lagður í einelti í 2 mánuði síðan ekki söguna meir. Þegar einelti hefur staðið í 

mjög langan tíma hefur það oft færst út af skólalóðinni á aðra staði þar sem 

unglingarnir halda sig. 

Einelti í gegnum netið 

Með tilkomu internetsins og síðar meir spjallrása og samskiptasíðna á borð við 

Myspace og Facebook hefur eineltið einnig orðið rafrænt. Unglingar eru mjög fljótir 

að tileinka sér nýjustu tækni og eiga þar af leiðandi auðvelt með að fela slóð sína á 

internetinu. Gerendur nýta sér það að geta falið slóð sína og telja það líklegt að þeir 

muni komast upp með að beita einelti á internetinu. Hugsanlegt er að gerendur eigi 

auðveldara með að beita rafrænu einelti þar sem þolandinn stendur ekki andspænis 

þeim sem eineltið beinist gegn og afleiðingarnar verða fjarlægri. Mun auðveldara er 

að ýta á takka á lyklaborðinu þar sem enginn sér gerandann en að standa andspænis 
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viðkomandi og láta höggin dynja eða segja eitthvað miður fallegt. Rafrænt einelti er 

skilgreint á sama máta og einelti almennt en það fer fram í tölvum á Internetinu og í 

formi smáskilaboða í gegnum GSM síma (Heiða Kristín Harðardóttir og Kristrún 

Birgisdóttir, 2008).  

Gerendur í eineltismálum vilja ekki láta koma upp um sig og því beita þeir 

ýmsum brögðum til að fela slóð sína til að geta haldið áfram iðju sinni. Það getur 

verið mikið atriði að þolandinn segi ekki frá og er honum þá oft hótað. Kvíði og 

mikill ótti getur gripið um sig hjá þolandanum því gerandinn hefur oftar en ekki náð 

ákveðnum tökum á fórnarlambi sínu. Oft hefur svokallað eineltissamband myndast 

milli aðilanna eftir ákveðinn tíma þegar að gerandinn hefur náð þessum tökum á 

þolandanum. Þegar málin eru komin svona langt þarf lítið til, og stundum ekki meira 

en bara augnaráðið eitt til að hræða fórnarlambið. Gerendur vilja halda eineltinu eins 

duldu og mögulegt er svo þeir geti gert það sem þeir vilja óáreittir (Sharp og Smith, 

2000). Þegar svona samband hefur myndist milli aðilanna er oft ómögulegt fyrir 

þolandann að tjá sig við einhvern sem gæti mögulega aðstoðað hann. Þolandinn hefur 

ef til vill reynt að segja frá og fengið að finna fyrir því frá geranda sínum. Dæmi eru 

um það þegar foreldri þolandans talar við foreldri gerandans að það sé bara eins og að 

hella olíu á eldinn. Foreldrar gerenda trúa þessu oft ekki uppá börnin sín og fara með 

allt beint í þau, og gerendurnir taka það út á fórnarlömbum sínum.  

Þolendur í eineltismálum 

Allir geta átt í hættu á að verða teknir fyrir og lagðir í einelti. Þó eru sumir 

líklegri en aðrir til þess að verða teknir fyrir. Rannsóknir hafa sýnt að þolendur 

eineltis eigi ýmislegt sameiginlegt. Strákar sem eru teknir fyrir eiga það sameiginlegt 

að vera veikbyggðari en almennt gerist hjá strákum. Það að viðkomandi sé með 
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eitthvert útlitseinkenni sem sker sig úr því sem almennt gerist eða það eitt að vera 

öðruvísi en flestir í hópnum er ekki samasem merki þess að vera lagður í einelti. Það á 

ekki við rök að styðjast að vera rauðhærður og eiga ávísun á það að vera lagður í 

einelti. Sömu sögu er að segja með þann sem ber gleraugu eða er meiri í holdum en 

flestir í bekknum. Þessir sem skera sig úr eru kannski líklegri til að verða strítt en það 

veltur svo á því hvernig viðkomandi tekur stríðninni og hvernig viðbrögðin verða. 

Mörg fórnarlömb bregðast við með því að fara að gráta, það gerist sérstaklega hjá 

þeim sem eru í yngri bekkjum grunnskólans. Þetta er merki um að viðkomandi sé 

mjög viðkvæmur og þar af leiðandi auðvelt fórnarlamb fyrir árásargjarna gerendur 

(Olweus, 1997).  

Oft er um að ræða ákveðin persónueinkenni hjá þolendum sem verða til þess að 

þau ná ekki að svara fyrir sig og kæfa niður einelti sem er byrjað eða um það bil að 

byrja. Þetta eru börn sem eru oft talin vera ofvernduð of móður sinni. Þau myndu sjálf 

aldrei beita ofbeldi og svara ofbeldi ekki í sömu mynt, þau eru ekki árásargjörn og eru 

á móti ofbeldi. Persónueinkenni sem þessi börn hafa sameiginleg er að þau eru 

hægversk, hlédræg, viðkvæm, hæglát, varkár og hræddari en gengur og gerist hjá 

börnum almennt (Guðjón Ólafsson, 1996; Sharp og Smith, 2000). Þessi börn eiga það 

flest sameiginlegt að standa oft aðgerðarlaus þegar gert er eitthvað á þeirra hlut. Þau 

eiga það til að vera undirgefin og hafa lágt sjálfsálit og eru óörugg með sig. Það er 

einnig mjög dæmigert fyrir þolendur að vera mjög varkár um sig, líta á sjálfan sig sem 

algjörlega misheppnaða einstaklinga, finnst þeir vera heimskir og óaðlaðandi 

einstaklingar sem enginn vill vera með. Það að vera fórnarlamb eineltis hefur einnig 

þau áhrif að viðkomandi verður óöruggur með sjálfan sig innan jafningjahópsins, 

einstaklingurinn verður kvíðinn innan hópsins og hugsar jafnan neikvætt um sjálfan 

sig (Olweus, 1997).  
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Félagsleg staða barnanna skiptir líka máli. Sá sem á ekki vini í skólanum og er 

mikið einn á frekar í hættu á því að lenda í einelti en sá sem hefur sterka félagslega 

stöðu innan bekkjarins og á einhverja vini í skólanum. Að koma nýr inní bekk getur 

verið mjög erfitt og þá sér í lagi fyrir barn sem er feimið og óframfærið. Gerendur 

spotta þessa einstaklinga út á nokkrum mínútum og þessi nýi bekkjarfélagi verður 

auðveld bráð eineltis ef hann getur ekki varið sig sjálfur og staðið uppí hárinu á 

gerendunum og svarað fyrir sig. Þess vegna er afskaplega mikilvægt að fylgjast með 

þeim sem koma nýir inní bekkinn, fylgjast með hvernig þeim líður og hvernig gengur 

að aðlagast bekknum (Umboðsmaður barna, 1998).  

Viðbrögð þeirra sem verða fyrir einelti er mismunandi og fer einnig svolítið 

eftir því á hvaða aldri viðkomandi er en þó sýnir reynslan að flestir bregðast við á 

svipaðan hátt. Fyrstu viðbrögð hjá mörgum börnum er að fara að gráta sem getur oft 

æst gerendann upp. Viðkomandi upplifir mikið óréttlæti, ótta og lítilsvirðingu. Í 

upphafi skilur barmið ekki hvað er að gerast og verður mjög ringlað. Það næsta sem 

gerist oft í svona ferli er að fórnalambið fær reiðiköst og lætur í ljós óánægju sína sem 

reynist oft sem olía á eldinn, eineltið verður meira áberandi og fleiri bætast í hóp 

gerenda. Þetta dregur athyglina að fórnalambinu. Þá er gripið til þess ráðs að láta lítið 

á sér bera og eru til dæmi um að þolendur feli sig inná bókasafni skólans þegar kemur 

að frímínútum til að losna undan gerendum sínum. Í verstu tilfellunum hætta 

fórnalömbin að mæta í skólann til að losna undan kvölurum sínum (Guðjón Ólafsson, 

1996; Osler og Vincent, 2003). Einnig hafa fórnalömbin brugðið á það ráð að gerast 

bekkjartrúðurinn. Fyrir suma er það ákveðin leið til að lifa af eineltið og forðast 

raunveruleikann (Guðjón Ólafsson, 1996). Dæmi eru líka um það að heilu 

fjölskyldurnar hafi flutt úr sveitarfélaginu, til að forðast eineltið, en aðrir hafa skipt 

um skóla þó svo að þeir haldi áfram að búa á sama stað.  
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Það er svo til einn hópur þolenda til viðbótar. Þetta er sá hópur sem er sífellt að 

ögra bekkjarfélögum sínum. Þessi hópur er mjög ögrandi og helstu einkenni 

krakkanna er að þau eru í senn kvíðin og viðbrögð þeirra eru harðskeytt eða hörkuleg. 

Þessi hópur getur átt erfitt með að einbeita sér að námsefninu og trufla þá hina í 

kringum sig sem eru að reyna að læra. Þessir krakkar mynda oft spennu í kringum sig,  

þar sem þeir sem eru í kringum þá reyna að sitja á sér, en að lokum geta þeir ekki 

meira og springa. Þessir krakkar uppskera oft mjög neikvæða athygli frá bekknum 

sínum eða hópnum sem þau eru í. Þessir krakkar eiga það sameiginlegt að vera talin 

ofvirk. Þessi hópur verður fyrir annars konar einelti en gengur og gerist. Eineltið sem 

þau verða fyrir er svörun bekkjarins eða hópsins við hegðun hjá viðkomandi 

einstaklingi (Olweus, 1997). 

Gerendur í eineltismálum 

Þeir sem leggja aðra í einelti taka oftar en ekki yngri krakka fyrir. Þá eru 

gerendurnir oftast sterkari líkamlega. Það getur verið ein af ástæðum þess að einelti 

minnkar eftir því sem eldri bekkir eru skoðaðir. Þá eru þessir eldri bekkingar 

útskrifaðir úr skólanum og eru ekki að leggja þá yngri í einelti. Í rannsókn sem 

Olweus (2005) framkvæmdi í Bergen kom það fram að yngri nemendur sögðu að í 

helmingi tilvika var það eldri nemandi sem lagði þau í einelti. Einelti er líka talið var 

mun meira í yngri bekkjum grunnskólanna en til dæmis í eldri bekkjunum (Olweus, 

1990).  

„Börn læra það sem fyrir þeim er haft“ á vel við í eineltisumræðunni. Heyri 

barn eða verði vart við að systkini eða foreldri leggi aðra í einelti er líklegt að barnið 

taki upp sömu hegðun í skólanum. Barn sem heyrir foreldra sína lýsa ákveðnum 

aðferðum til að fá sínu framgegnt telur það vera réttu aðferðina sem á að nota í 
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samskiptum við aðra og gerir það sama á sínu sviði (Sharp og Smith, 2000).  

Gerendur í eineltismálum eru oftast sæmilega vinsælir meðal sinna jafningja og er 

talað um að vinsældir þessara barna nái hámarki um 14 til 15 ára aldurinn. Gerendur 

eiga það sameiginlegt að eiga erfitt með að setja sig í spor annarra, þeir eru oft 

árásargjarnir og skiptir þá ekki máli hvort það sé í garð barna eða fullorðinna. Oftast 

eru þessir einstaklingar tiltölulega öruggir með sig, eru skapmiklir og finnst jafnvel 

gaman að kvelja aðra. Þessi einstaklingar búa oft við minni ástúð og hlýju á heimilum 

sínum, hafa ekki fengið skýr skilaboð um hvað sé leyfilegt í samskiptum sínum við 

aðra og virðast ekki vera með á hreinu muninn á réttu og röngu (Guðjón Ólafsson, 

1996: Sharp og Smith, 2000).  

Því hefur verið haldið fram að gerendur í eineltismálum séu kvíðnir og óöruggir 

með sig, en rannsóknir Olweusar (1997) sýndu fram á þveröfugar niðurstöður. Það á 

ekki við rök að styðjast í raunveruleikanum að gerendum gangi illa í skólanum, eigi 

ekki vini og séu frekar óvinsælir meðal jafnaldra sinna. Rannsóknir Olweusar sýndu 

fram á að gerendur þjást ekki af kvíða né óöruggi. Þeir þjást heldur ekki af lágu 

sjálfsáliti. Gerendur eru heldur aldrei einir líkt og fórnarlömb þeirru eru oft. Þeir hafa 

vini sína alltaf í kringum sig (Olweus, 1997). 

Gerendur eiga það einnig sameiginlegt að þeir hafa mikla þörf fyrir vald og 

drottna yfir öðrum eða stjórna þeim. Hegðun þeirra er jafnvel orðin þannig að þeir fá 

einhverja ánægju út úr því að kvelja aðra eða sjá þá þjást. Með háttalagi sínu öðlast 

gerendurnir ákveðinn orðstír. Að hafa ákveðinn orðstír telja þeir vera ákveðin 

verðlaun eða eins og þeir hafa öðlast ákveðna virðingu innan hópsins eða skólans. 

Sumum gerendum þykir það eftirsóknarvert (Olweus, 1997). 
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Samkvæmt rannsóknum Olweusar (1993) þá höfðu yfir helmingur gerenda 

hlotið í það minnsta einn dóm og 30 til 40% þeirra fleiri en einn dóm. Þetta sýnir að 

gerendur breyta ekki hegðun sinni gagnvart samfélaginu með tímanum heldur halda 

áfram að vera á skjön við það sem er ætlast til af þeim í nútímasamfélagi.  

Þeir sem eru gerendur í eineltismálum eiga það oft til að brjóta af sér á fleiri 

stöðum í samfélaginu. Viðkomandi getur átt það til að brjóta glugga, krota á veggi, 

íkveikjur og hvers konar skemmdarstarfsemi (O’Donell, 1995). Stundum getur þessi 

andfélagslega hegðun verið vegna þess að þá vantar athygli og þeim getur jafnvel 

liðið vel eftir að hafa framkvæmt verknaðinn. Þessir gerendur vilja oft halda því fram 

við þá sem reyna fá þá ofan af þessari hegðun að þeir séu fórnarlömbin í málinu. Og 

þeim getur jafnvel liðið eins og þeir séu fórnarlömb eða þolendur. Þessi tegund af 

gerendum á það til að kenna öðrum um allt sem miður fer hjá þeim. Það snýst margt 

um hefndina, einhver gerði þeim eitthvað eða halda því að minnsta kosti fram og í 

staðinn þarf að hefna fyrir það. 

Gerendur upplifa líka neikvæða þætti eineltis líkt og þolendurnir gera. Hegðun 

þeirra hefur áhrif á samskiptin við allt í umhverfinu þeirra. Gerendurnir geta átt í 

erfiðleikum með vinnu og samskipti við sína nánustu eru oft ekki til fyrirmyndar. 

Hegðun þeirra er enn andfélagsleg og getur komið niður á maka viðkomandi aðila og 

börnum þeirra (Umboðsmaður barna, 1998).  

Hvar á einelti sér stað? 

Talið er að um 75% eineltis fari fram á skólatíma og eru frímínútur helsti 

staðurinn þar sem verknaðurinn fer fram. Eineltið fer helst fram þar sem hinir 

fullorðnu sjá ekki til. Í könnun sem fór fram árið 1993 í tveimur grunnskólum á 

Reykjanesi voru nemendur spurðir hvar þeir töldu algengast að nemendur væru teknir 
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fyrir. Það kom í ljós að frímínúturnar væri algengasti tíminn fyrir gerendur að athafna 

sig gegn þolendum sínum. Þar á eftir nefndu nemendurnir á leið í skólann og í 

skólabílnum. Aðrir staðir sem voru nefndir, á göngum skólans og í íþróttahúsinu en 

það skoraði frekar lágt miðað við aðra staði. Nemendur töldu að einelti væri ekki svo 

mikið í kennslustundum en skorið var undir 10% (Guðjón Ólafsson, 1996; Sharp og 

Smith, 2000). Eldri krakkar eru einnig lagðir í einelti á leið heim úr skólanum og þá 

hefur eineltið oft staðið yfir í lengri tíma. Á meðal eldri krakkanna þegar eineltið 

hefur staðið lengur yfir þá hefur það oft færst út fyrir skólalóðina.  

Talið er að skólalóðin sé svona góður vettvangur fyrir einelti vegna þess hversu 

fáir fullorðnir gæta barnanna þar. Mjög auðvelt er að passa að enginn sjái til þegar 

verið er að taka einhvern fyrir. Gæslan er ekki mikil og gerir það gerendum 

auðveldara fyrir. Þó svo að gæslan væri meiri og það væri erfiðara fyrir viðkomandi 

að taka þolendur fyrir væri samt sem áður engin lausn á vandanum. Því stærri sem 

skólalóðin er því erfiðara er fyrir þá sem sinna gæslunni að koma auga á vandamálin. 

En ef nemandi veit að það er verið að fylgjast með honum er líklegra að hann hugsi 

sig um áður en hann tekur einhvern fyrir. Sýnileg gæsla er af hinu góða. Nemendum 

líður vel að hafa einhvern fullorðinn á skólalóðinni í frímínútum (Sharp og Smith, 

2000).  

Hvernig er hægt að átta sig á að barn sé lagt í einelti? 

Það getur verið erfitt að átta sig á að barn sé lagt í einelti. Ekkert eitt einkenni 

segir til um nákvæmlega að barnið sé lagt í einelti. Þar sem einelti er ákveðið ferli 

sem byrjar oftast hægt og fer stigvaxandi, tekur ákveðinn tíma áður en einkenni koma 

í ljós. Barn sem er lagt í einelti hættir smá saman að vilja taka þátt í atburðum sem eru 

á vegum skólans. Einstaklingurinn hættir að vilja vera annars staðar en heima hjá sér 



  Áhrif eineltis á sjálfsvígshugsanir 13 
 

 

eftir því sem eineltið ágerist. Þegar eineltið er orðið mjög slæmt hættir barnið oft að 

vilja fara í skólann. Að sjálfsögðu bregðast ekki öll börn eins við og geta sum þeirra 

falið þetta algerlega fyrir foreldrum sínum svo árum skiptir. En langflest börn sýna 

einhver einkenni. Þau fara að kvarta undan verkjum eins og í maga til að sleppa við 

skóla. En þessir magaverkir geta líka verið líkamleg einkenni kvíða. Börnin fara 

stundum fram á það við foreldra sína að verða sótt eftir að skóla lýkur til að losna við 

áreiti frá gerendum sínum á leið heim úr skólanum. 

Breytingar geta orðið á skapi hjá þeim líka. Þau geta orðið árásargjörn gagnvart 

systkinum sínum og sýnt andfélagslega hegðun heima hjá sér sem þau höfðu ekki sýnt 

áður. Námsárangur fer oft versnandi hjá þeim og þau missa trúna á sjálfa sig. 

Langvarandi einelti getur leitt til heilsuleysis. Það getur leitt til þunglyndis og til 

lengri tíma til sjálfsvígs. Sjálfsmynd þolandans er brotin niður hægt og rólega. Það 

getur farið svo að viðkomandi fer að trúa því að hann sé ómögulegur og geti ekkert 

rétt eða gott gert. Hann fer að trúa því sem um hann er sagt, þolandinn fer að trúa 

kvölurum sínum. Þessi brotna sjálfsmynd sem þolendur hafa eftir að hafa lent í 

langvarandi einelti er oft mjög erfitt að bæta. Það tekur oft á tíðum fjölda ára að vinna 

í sjálfsmyndinni hjá þolendum eineltis. Sumir eru alla ævi að vinna í að bæta 

sjálfsmyndina (Barnaheill, e.d.). 

Tíðni eineltis 

 Sharp og Smith (2000) telja að um nemenda á aldrinum 7 til 16 ára í 

grunnskólum leggi aðra í einelti eða að séu lagðir í einelti. Þetta samsvarar að einn af 

hverjum sjö nemendum eigi einhverja aðild að einelti. Af þessum 15% er talið að 9% 

séu þolendur og um 7% séu gerendur. Sumir eru bæði þolendur og gerendur (Sharp og 

Smith, 2000). 
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 Eldri rannsókn sýndi fram á að fleiri nemendur í hverjum árgangi tengdust 

einelti á einhvern hátt. Rannsókn sem var gerð í Cleveland árið 1982 sýndi fram á að 

23% elstu bekkinga úr grunnskólum þar voru annaðhvort gerendur eða þolendur 

eineltis. Rannsóknin benti einnig til þess að einelti virtist vera viðvarandi vandamál. 

Þeir sem voru að leggja aðra í einelti sögðust í 89% tilfellum hafa gert það lengur en í 

eitt ár. Þeir sem voru fórnarlömb eineltis sögðu í 72% tilfella að eineltið hafi staðið 

yfir í ár eða lengur. Það kom einnig fram að oftar voru strákar gerendur og þeiru voru 

líka í meirihluta þegar gerendur voru sömuleiðis þolendur (Stephenson og Smith, 

1994).  

 Rannsóknir benda til þess að einelti sé að aukast í grunnskólum og þá 

sérstaklega í yngri bekkjunum. Olweus (1990) bendir samt sem áður á að aukningin 

gæti verið tilkomin vegna þess að mismunandi aðferðum við rannsóknirnar hafi verið 

beitt, hugtakið einelti ekki notað í sömu merkingu milli rannsókna eða þá að úrtak 

milli rannsókna sé of ólíkt til að hægt sé að bera það saman (Olweus, 1990). 

Afleiðingar eineltis 

Afleiðingar eineltis er ástæðan fyrir því hversu alvarlegum augum það er litið. 

Þeir sem eru lagðir í einelti líður illa sama á hvaða stigi eineltið er. Þolendur eru 

líklegir til að þjást af kvíða, þunglyndi og margir þróa með sér félagsfælni sem 

afleiðing eineltis (Sharp og Smith, 2000). Langvarandi einelti veldur streitu hjá 

þolendum eineltis. Neikvæð skilaboð frá umhverfinu geta orðið til þess að þolendur 

eineltis fara að trúa því sem gerendur þeirra halda fram. Þolendur fá neikvæða mynd 

af sjálfum sér, trúa því jafnvel að þau eigi þessa meðferð skilið. Þessari upplifun 

fórnarlamba eineltis hefur oft verið líkt við hvað fórnarlömb sifjaspella og pyntinga 

upplifa (Umboðsmaður barna, 1998).  
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 Það getur verið mjög persónubundið hvernig afleiðingar eineltis verða. En þegar 

á heildina er litið líður öllum sem verða fyrir einelti illa. Enginn hristir þetta af sér 

eins og einhverja flensu þó svo að hann eigi erfitt með að viðurkenna það. Fyrir 

mörgum getur verið mjög erfitt að tala um það þegar þeir voru lagðir í einelti. 

Þolendur tala stundum um eins og þeir endurupplifi skömmina.  
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Aðferð og gögn 

Þátttakendur voru krakkar í 10. bekk skólaárið 2009 til 2010 í öllum skólum á 

Íslandi. Skólar fengu val um það að leggja könnunina fyrir 27. nóvember eða 28. 

febrúar. Öllum foreldrum var sent bréf þar sem efni könnunarinnar var kynnt og þeim 

gefin þess kostur að draga barn sitt úr henni. Stelpur voru 1.876 eða 49,2% og strákar 

voru 1.937 eða 50,8% af heildinni. Spurningarlistinn var lagður fyrir meira en 

200.000 nemendur í fjörtíu löndum í Evrópu og Norður-Ameríku. Könnunin nefndist 

HBSC, heilsa og lífskjör skólanema 2009/10. 

Tekið var fram í upphafi spurningalistans að könnunin væri trúnaðarmál og 

viðkomandi mætti ekki skrifa nafn sitt á könnunina. Það var einnig tekið fram að hver 

og einn ætti að setja sína könnun í umslag og líma fyrir þegar væri búið að svara 

spurningarlistanum. Öll umslögin yrðu svo opnuð á sama tíma og skönnuð inn.  

Þátttakendur voru beðnir um að merkja við hvort þeir höfðu einhvern tímann 

hugsa um að fremja sjálfsmorð. Svarmöguleikarnir voru „aldrei“, „einu sinni“, 

„tvisvar sinnum“, „3-4 sinnum“ og svo „5 sinnum eða oftar“.  

Þegar spurt er um einelti  í könnuninni er átt við að nemandi sé lagður í einelti 

þegar annar nemandi eða hópur nemenda gera honum eitthvað óþægilegt eða 

andstyggilegt. Það er líka einelti þegar nemanda er stöðugt strítt á þann hátt sem 

honum líka ekki eða þegar hann er viljandi skilinn útundan. Það er ekki einelti þegar 

tveir jafnsterkir nemendur rífast eða slást. Það er heldur ekki einelti þegar nemanda er 

strítt á vinalegan eða gamansaman hátt.  

Rannsókninni var svarað á blöð og krossað við með blýanti.  
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Niðurstöður 

 Eins og sést á mynd 1 hafa 80% stráka aldrei hugsað um að fremja sjálfsvíg, 

en 73% stelpna. Fimm prósent bæði stráka og stelpna hafa hugsað um að fremja 

sjálfsvíg 5 sinnum eða oftar.  

Aðeins fleiri stelpur en strákar hafa hugsað um einu sinni eða oftar að fremja 

sjálfvíg. Strákar eru í meirihluta þeirra sem hafa aldrei hugsað um að fremja sjálfsvíg.  

  

 

Mynd 1. Tengsl kynferðis og sjálfsvígshugsana.  
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Líkt og sést á mynd 2 hafa 81% þeirra sem eiga mjög auðvelt með að fá 

umhyggju frá foreldrum aldrei hugsað um að fremja sjálfsvíg. Þrjú prósent þeirra sem 

eiga mjög auðvelt með að fá umhyggju frá foreldrum sínum hafa hugsað um það 

fimm sinnum eða oftar að fremja sjálfsvíg.  

Fjörtíu og þrjú prósent þeirra sem eiga mjög erfitt með að fá umhyggju frá 

foreldrum hafa aldrei hugsað um að fremja sjálfsvíg. Þrjátíu og eitt prósent þeirra hafa 

hugsað um það 5 sinnum eða oftar.  

Fimmtíu og sjö prósent þeirra sem eiga mjög erftitt með að fá umhyggju frá 

foreldrum sínum hafa hugsa um að taka eigið líf einu sinni eða oftar.  

Mynd 2. Tengsl umhyggju foreldra og sjálfsvígshugsana.  
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hinn bóginn þeir sem eiga erfitt eða frekar erfitt með að fá hlýju frá foreldrum sínum 

eru líklegir til að hugsa um að fremja sjálfsvíg. 

Mynd 3 sýnir að af þeim sem eiga mjög auðvelt með að fá umhyggju frá vinum 

þá hafa 78% aldrei hugsað um að fremja sjálfsvíg og 4% hugsað um það 5 sinnum eða 

oftar. Af þeim sem eiga mjög erfitt með að fá umhyggju frá vinum þá hafa 57% aldrei 

hugsað um að fremja sjálfsvíg og 22% hugsað um það 5 sinnum eða oftar. 

Mynd 3 sýnir það einnig að umhyggja vina er ekki að skipta máli þegar kemur 

að því hvort viðkomandi hugsi um að taka eigið líf eða ekki. Þetta sést þegar skoðaður 

er munurinn á þeim annars vegar sem eiga mjög auðvelt að fá umhyggju frá vinum 

sínum og hins vegar þá sem eiga mjög erfitt með að fá umhyggja frá vinum sínum. 

Umhyggja vina er ekki stór áhrifaþáttur í því hvort viðkomandi hugsi um að fremja 

sjálfsvíg eða ekki. 

 

Mynd 3. Tengsl umhyggju vina og sjálfsvígshugsana.  
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Eins og mynd 4 sýnir hafa 34% þeirra sem upplifa depurð daglega hugsað 5 

sinnum eða oftar um að svipta sig lífi. Þá hafa 29% þeirra sem eru daprir hér um bil 

daglega aldrei hugsað um að fremja sjálfsvíg. Mjög stór hluti þeirra sem er sjaldan 

eða aldrei daprir eða 92% hafa aldrei hugsað um að að fremja sjálfsvíg. 

Mjög mikill munur er á milli þeirra sem hafa aldrei hugsað um að taka eigið líf 

og eru sjaldan eða aldrei daprir eða 92% og þeirra sem eru hér um bil daglega daprir 

og hafa aldrei hugsað um að taka eigið líf en það er einungis 29% .  

Þeir sem eru hér um bil daglega daprir og hugsað um það að taka eigið líf einu 

sinni eða oftar eru samtals 70%. Þeir sem eru daprir oftar en einu sinni í viku og 

hugsað um að taka eigið líf einu sinni eða oftar eru 49%.  

 

 

Mynd 4. Tengsl depurðar og sjálfsvígshugsana.  
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Mynd 5 sýnir hafa þeir sem eru mjög ósammála því að bekkjarfélagarnir taki 

þeim eins og þeir eru, eða 39% hafa hugsað um það 5 sinnum eða oftar að taka eigið 

líf. Aðeins 3% þeirra sem telja sig vera samþykkta af sínum bekkjarfélögum hafa 

hugsað 5 sinnum eða oftar um að svipta sig lífi.  

Þrjátíu og sex prósent þeirra sem eru mjög ósammála því að bekkjarfélagar 

þeirra taki þeim eins og þeir eru hafa hins vegar aldrei hugsað um að fremja sjálfsvíg. 

Þeir sem hafa hugsað um sjálfsvíg einu sinni, tvisvar sinnum eða þrisvar til fjórum 

sinnum eru samtals 26%. Hópurinn sem telur sig ekki vera samþykktan af sínum 

bekkjarfélögum og hefur hugsað um að fremja sjálfsvíg einu sinni eða oftar er því 

töluvert stór eða 65%. Langflestir sem telja sig vera samþykkta af bekkjarfélögum 

sínum og aldrei hugsað um sjálfsvíg eru 84%.  

 

 

Mynd 5. Tengsl þess að vera samþykkt/ur af öðrum og sjálfsvígshugsana.  
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Eins og sést á mynd 6 hafa 53% þeirra sem leggja aðra í einelti nokkrum 

sinnum í viku hugsað um það 5 sinnum eða oftar að fremja sjálfsvíg. Einungis 23% 

þeirra sem leggja í einelti nokkrum sinnum í viku hafa aldrei hugsað um að fremja 

sjálfsvíg. Sjötíu og sex prósent þeirra sem leggja aðra í einelti nokkrum sinnum í viku 

hafa hugsað einu sinna eða oftur um að taka eigið líf.  

Þeir sem eru ekki að leggja aðra í einelti eru ekki að hugsa um það að taka eigið 

líf, 79% þeirra sem hafa aldrei lagt aðra í einelti hafa aldrei hugsað um að fremja 

sjálfsvíg. 

Þessi þáttur að leggja aðra í einelti gegnir því mjög stóru hlutverki þegar kemur 

að því að spá fyrir um hvort viðkomandi hugsi um að taka eigið líf. Enginn annar 

þáttur í rannsókninni gefur jafn sterklega til kynna um hvort viðkomandi muni hugsa 

um að fremja sjálfsvíg eða ekki.  

Fjörtíu og átta prósent þeirra sem leggja í einelti um það bil einu sinni í viku 

hafa hugsað um að taka eigið líf einu sinni eða oftar. Fjörtíu og fjögur prósent þeirra 

sem leggja í einelti tvisvar eða þrisvar í mánuði hafa hugsað um að taka eigið líf einu 

sinni eða oftar.  
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Mynd 6. Tengsl þess að leggja aðra í einelti og sjálfsvígshugsana.  

Samkvæmt mynd 7 hafa þrjátíu og níu prósent þeirra sem hafa verið lagðir í 

einelti nokkrum sinnum í viku hugsað um það fimm sinnum eða oftar að fremja 

sjálfsvíg. Til að bera saman við mynd 6 þá höfðu 53% þeirra sem leggja aðra í einelti 

hugsa um að taka eigið líf fimm sinnum eða oftar.  

Þeir sem hafa verið lagðir í einelti nokkrum sinnum í viku og hafa hugsað um 

að taka eigið líf einu sinni eða oftar eru 65% talsins. Til samanburðar við þetta þá hafa 

þeir sem leggja aðra í einelti og hafa hugsað um að taka eigið líf einu sinni eða oftar 

76% talsins.  
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Mynd 7. Tengsl þess að vera lagður í einelti og sjálfsvígshugsana.  

Samkvæmt mynd 8 sést að þeir sem eru hvorki gerendur né þolendur í 

eineltismálum hugsa mjög lítið um að taka eigið líf. Þeir sem eru þolendur vikulega 

og hafa hugsað um það 5 sinnum eða oftar eru 28%. Og þeir sem eru þolendur 

vikulega og hafa hugsað um að taka eigið líf einu sinni, tvisvar sinnum eða 3-4 
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þolendur í eineltismálum hafa hugsað um að taka eigið líf 5 sinnum eða oftar. Þessi 

hópur sker sig úr vegna þess hve hátt hlufall hugsar svona oft um að taka eigið líf. 

Aðeins 8% þeirra sem eru bæði gerendur og þolendur hafa aldrei hugsað um að taka 

eigið líf. Þeir sem tilheyra þessum hóp og hafa hugsað um það 3-4 sinnum að taka 

eigið líf eru 16%. Þessar niðurstöður sýna að þeir sem eru bæði gerendur og þolendur 

hugsa lang mest um að taka eigið líf.  
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Mynd 8. Tengsl þess að vera gerandi, þolandi eða bæði og sjálfsvígshugsana.  
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Umræður 

 Í þessari rannsókn kom það greinilega fram að þeir sem leggja aðra í einelti 

hugsa meira um að taka eigið líf en fórnalömb þeirra gera. En rúmlega helmingur 

þeirra sem leggja aðra í einelti einu sinni í viku eða oftar hafa hugsað um að taka eigið 

líf. Þeir sem eru að leggja aðra í einelti nokkrum sinnum í viku og hafa hugsað um að 

taka eigið líf í það minnsta einu sinni eða oftar eru 76%. Þessar niðurstöður eru 

augljóslega að segja að þeir sem eru að taka aðra fyrir og níðast á þeim líður 

greinilega mjög illa og hugsa mikið um sjálfsvíg. Stærstur hluti þeirra sem leggja aðra 

í einelti hefur hugsað um að taka eigið líf. Ef síðan niðurstöðurnar frá þolendum 

eineltis eru bornar saman við þetta þá hugsar sá hópur ekki jafn mikið um að taka 

eigið líf eins og gerendurnir. Tæplega fjórðungur þeirra sem eru lagðir í einelti 

nokkrum sinnum í viku hefur hugsað um það fimm sinnum eða oftar að taka eigið líf.  

En það kemur kannski á óvart að þetta hlutfall er minna en hjá gerendum þeirra. Þeir 

sem eru bæði þolendur og gerendur hugsa hvað mest um sjálfsvíg. 

Ástæða þess að þetta kemur manni á óvart er að í umræðunni um einelti hefur 

miklu meiri áhersla verið á þolendur. Gerendurnir og þeirra líðan hefur ekki verið 

rannsökuð jafn mikið eins og líðan hjá þolendum. Langflestir, fyrir utan þá sem eru 

lagðir nokkrum sinnum í viku í einelti, hafa aldrei hugsað um að taka eigið líf. Þegar 

kemur að því að hafa hugsað um það einu sinni eða oftar, að taka eigið líf er hlutfallið 

aldrei eins hátt og hjá þeim sem eru að leggja í einelti. Það væri merkilegt að skoða 

hve hátt hlufall þeirra sem eru þolendur og eru gerendur líka, en þessi hópur hugsar 

hvað mest um að fremja sjálfsvíg.  

Stelpur hugsa aðeins meira um það en strákar að taka eigið líf, en munurinn er 

alls ekki mikill. Áttatíu prósent stráka hafa aldrei hugsað um að taka eigið líf og 73% 
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stelpna hafa aldrei hugsað um það. Rannsóknir sýna að fleiri strákar en stelpur fremja 

sjálfsvíg en þetta á ekki við það þegar hugsað er um að taka eigið líf. Einnig gera 

stelpur fleiri tilraunir til sjálfsvígs heldur en strákar gera (Guðríður Sigurðardóttir 

o.fl., 1996). 

Umhyggja foreldra kom mjög sterk inn með tilliti til þess hvort viðkomandi 

hugsaði um að taka eigið líf eða ekki. Foreldrarnir komu mun sterkari inn heldur en til 

að mynda jafnaldrar unglinganna. Það er mjög áhugavert þar sem unglingar eru taldir 

vera áhrifagjarnir og miklu máli skiptir að vera einn af hópnum. Áttatíu og eitt prósent 

þeirra sem töldu sig eiga mjög auðvelt með að fá umhyggja frá foreldrum sínum 

höfðu aldrei hugsað um að taka eigið líf. En meira en helmingur þeirra sem töldu sig 

eiga mjög erfitt með að fá umhyggju frá foreldrum sínum höfðu hugsað um það einu 

sinni eða oftar að taka eigið líf. Þeir sem hins vegar telja sig eiga mjög erfitt að fá 

umhyggju frá vinum sínum, ríflega helmingur þeirra helfur aldrei hugsað um að taka 

eigið líf. Svo er það ákveðinn hópur sem á mjög erfitt með að fá umhyggju frá vinum 

sínum og hefur hugsað um það fimm sinnum eða oftar að taka eigið líf.  

Þegar kemur að því að skoða tengsl á milli þeirra sem eru daprir og hugsa um að 

taka eigið líf, koma sterk tengsl í ljós. Sá sem er sjaldan eða aldrei dapur hefur 

næstum því aldrei hugsað um að taka eigið líf. Rúmlega þriðjungur þeirra sem eru hér 

um bil daglega daprir hafa hugsað um það fimm sinnum eða oftar að taka eigið líf. 

Þeir sem eru daprir daglega eða oftar og hafa hugsað um að taka eigið líf einu sinni 

eða oftar eru um 70%. 

Það væri athyglisvert að skoða tengslin á milli þess að vera dapur og 

þunglyndur í senn innan þessa hópsa og svo hvort og hversu oft sá hópur hugsar um 

að taka eigið líf. Sem betur fer verða þessar hugsanir langsjaldnast að veruleika og 
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margar rannsóknir verið gerðar á því hvaða þættir það eru sem hafa helst áhrif á að 

fólk tekur þetta alla leið.  Rannsóknir sýna að það að byrja að drekka áfengi snemma 

getur spáð fyrir um það hvort viðkomandi hugsi um að fremja sjálfsvíg eða geri 

tilraun til sjálfsvígs. Þeir sem byrja ungir að misnota áfengi og vímuefni eru líklegri til 

þess að vera í einhvers konar sjálfsvígshugleiðingum. Vonleysi meðal ungs fólks, 

tilfinningaleg vandamál og bjargarleysi eru einnig meðal áhrifaþátta (Guðríður 

Sigurðardóttir o.fl., 1996). Þunglyndi er talið vera einn stærsti áhrifaþátturinn þegar 

kemur að sjálfsvígum (McLean og Taylor, 1998). 

Athyglisvert væri að kanna hve stórt hlutfall þeirra sem eru bæði þolendur og 

gerendur í eineltismálum séu þunglyndir og ekki ólíklegt að þarna séu sterk tengsl á 

milli.  

Nokkur tengsl eru milli þess að telja að bekkjarfélagarnir samþykki mann ekki 

og hugsa um að fremja sjálfsvíg. Tæplega fjórðungur þeirra sem telja að 

bekkjarfélagarnir samþykki þá ekki, hafa hugsað um það fimm sinnum eða oftar að 

taka eigið líf. Mjög fáir þeirra sem eru mjög sammála því að bekkjarfélagarnir taki sér 

eins og þeir eru hafa hugsað um að taka eigið líf.  

Eitt af því sem kom á óvart var hvað umhyggja jafnaldranna skipti eins litlu 

máli og raun bar vitni. Það eru greinilega foreldrarnir sem eru að veita þennan andlega 

stuðning sem unglingunum finnst skipta máli. Þó svo að unglingurinn vilji vera hluti 

af hópnum og vill augljóslega ekki vera skilinn út undan eða hundsaður, sem er 

skilgreint sem einelti, þá eru þessir krakkar að sækjast eftir umhyggju og hlýju frá 

foreldrum sínum og það hefur mjög mikið að segja um hvort viðkomandi 

einstaklingur hugsi um að taka eigið líf. Umhyggja jafningjanna er ekki að hafa mikið 
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um þetta að segja. En þó að unglingarnir séu ekki að sækjast eftir umhyggju frá 

jafningjum sínum sækjast þeir eftir félagsskapnum þeirra.  

Það kom merkilega á óvart að gerendur séu að hugsa svona mikið um að taka 

eigið líf, sér í lagi þeir gerendur sem voru líka þolendur. Þessir einstaklingar eru 

greinilega að burðast með mikið innra með sér og líður augljóslega illa. Þetta er hópur 

sem þyrfti að rannsaka betur. Hvað er á bak við þessar sjálfsvígshugsanir og er 

mögulegt að með því að leggja aðra einstaklinga í einelti að þeir séu þá bara að fá 

útrás fyrir vanlíðan sem fyrir er? Eins og fram hefur komið eiga þessir gerendur margt 

sameiginlegt það væri einnig möguleiki að rannsaka hvort þessir einstaklingar eigi að 

stríða við annars konar vanlíðan.  

Það eitt að hugsa um að taka eigið líf gefur til kynna ákveðna vanlíðan. Að 

birgja þessa vanlíðan inni og aðhafast ekkert hefur bara illt í för með sér. Unglingar 

vita ekki alltaf hvert skal leita til að fá bót meina sinna og getur því vanlíðan brotist út 

í formi eineltis. Rannsóknir sýndu að eftir því sem fólk eldist fer þeim fækkandi sem 

leggja í einelti. Það gæti líka verið að eftir því sem fólk eldist þá veit það hvert það 

skal leita til að ræða um sín vandamál. Án þess að leysa eineltisvandann er 

niðurstaðan sú að svo lengi sem það eru ekki gerendur verða ekki fórnalömb. Því 

þykir mér rík ástæða til þess að veita gerendum meiri athygli en gert hefur verið. Í 

grunninn líður þeim illa og svo eru þeir að smita út frá sér með sinni vanlíðan og 

koma henni yfir á þolendurna.  

Einelti hefur verið mikið í umræðunni á Íslandi undanfarnar vikur og mánuði. 

Umræðan hefur oft einkennst af því hver skal bera ábyrgðina þá sérstaklega þegar um 

er að ræða einelti þar sem líf einstaklinganna hefur jafnvel verið í hættu. Hver ber 

ábyrgðina þegar barn undir 18 ára aldri gerir eitthvað sem nær ekki að vera saknæmt í 
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skilgreiningu hegningarlaganna? Foreldrar hafa hingað til borið ábyrgð á sínum 

börnum til 18 ára aldurs og ætti staðurinn hvort sem það er skólinn, íþróttamiðstöðin 

eða verslunarmiðstöðin þar sem barnið er ekki að skipta máli.  

Það að upplýsa þá sem standa hjá og aðhafast ekki gæti líka verið einn þáttur í 

baráttunni gegn einelti. Þeir sem eru teknir fyrir hafa það ekki í sér að standa upp á 

móti gerandanum. Það eitt að virkja þá sem standa hjá og láta eineltið viðgangast gæti 

verið hjálplegt í baráttunni við einelti. Að gera þá sem standa hjá meðvitaða um að 

svona hegðun líðst ekki og ef að hópurinn stendur saman ætti einelti ekki að geta 

þrifist. Vegna þess hversu hræddir þessir einstaklingar eru um að verða teknir fyrir 

líka og lagðir í einelti verða svokölluð snjóboltaáhrif til staðar. Vinir og kunningjar 

fórnarlambsins fara smá saman að forðast að vera með þolandanum og smátt og smátt 

einangrast hann alveg frá jafningjum sínum. Þessa einangrun þarf að rjúfa því annars 

fer ferlið á fullt og enginn veit fyrirfram hvernig það getur endað.  
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