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Ágrip 
Einelti hefur mikið verið í umræðunni síðustu ár, bæði umfang þess í grunnskólum og á 

vinnustöðum en svo virðist sem framhaldsskólar hafi gleymst í þessari umræðu. Þegar höfundur 

ákvað að taka fyrir umfang eineltis í framhaldsskólum gerði hann sér ekki grein fyrir því hversu 

lítið er til af íslenskum rannsóknum og ákvað því að skoða hvert þekkingarstigið á einelti í 

framhaldsskólum er í raun. Skoðaðir  voru almennir þættir sem snúa að einelti, eins og 

birtingarmyndir, afleiðingar þess og úrræði en einnig var lagaumhverfi eineltis skoðað ásamt því  

hvers konar umhverfi ýtir undir það að forvarnir virki. Rannsóknarspurningin beinist að því hvort 

allir framhaldsskólar séu með eineltisstefnu í takt við nýja aðalnámsskrá. Tilgangur og 

markmiðið með þessari rannsókn er því að setja fram stöðlun á eineltisstefnum svo allir skólar 

séu með svipaðar upplýsingar og endurskoða forvarnaráætlun. Stuðst er við þau gögn sem eru til 

nú þegar, bæði erlendar og íslenskar rannsóknir og úttektir ásamt opinberum vefsíðum 

framhaldsskóla á Íslandi öllu.  Í ljósi fyrirliggjandi gagna ályktar höfundur að það þurfi að 

betrumbæta þær eineltisstefnur sem eru til staðar hjá sumum skólum ásamt því að ítreka nauðsyn 

hennar hjá öðrum. Þær betrumbætur sem höfundur leggur til er að setja fram staðlað form á 

eineltisstefnu sem byggð er á innihaldsgreiningu höfundar. Þeir þættir sem þurfa að koma fram í 

eineltisstefnu að mati höfundar eru: markmið, skýr stefna skólans, skilgreining á einelti, úrræði 

innan skólans, kynning á stefnu fyrir starfsfólk og nemendur, birtingamyndir eineltis, einkenni 

þolanda eineltis, forvarnir og fræðsla og hvaða þættir í umhverfi eru hannaðir til þess að 

þolendur segi frá.  
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Abstract 
Bullying in elementary schools and in the workplace has been the center of discussions about 

bullying for the last few years at the same time as bullying in high school has been left out of the 

discussion. When the author decided to focus on bullying in high schools she did not realize just 

how little Icelandic research had been done on the subject.  Researches and documents that the 

author investigated were general chapters about bullying; definitions, consequences and 

solutions but she also reviewed the law and what environment supports better solutions in cases 

of bullying. The research question that is represented is if all high schools have a bullying policy, 

considering the new main curriculum. The main goal is to standardize that policy so that all of 

the schools have similar information and review prevention programs. The data that is used is 

based on pre-existed data, both foreign and icelandic, assessment from the department of 

education and official school websites. Based on the researches available there is reason to 

consider what can be done to make a better policy at the schools that do have them and press on 

the need for such a policy with the schools that do not have them.   

Based on this data the author deducts that there is need for improvements for the bullying policy. 

The improvements that the author suggests are to standardize the policy wich is based on a 

content analysis that the author did. The elements that should be expressed in the policy are: 

goals, clear school policy against bullying, definition on bullying, resources within the school, 

how is the policy introduced to staffmembers and students, kinds og bullying, characteristics of a 

victim og bullying, prevention programs and education about bullying and what characteristics in 

the environment supports the victim to tell.  
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Formáli 
 

Verk það sem lagt er hér fram er til fullnustu á meistaraprófi í M.Ed, vægi þess eru 30 einingar. 

Verkefnið er unnið á vormisseri 2013 og leiðbeinandi er Andrea Hjálmsdóttir sem er lektor við 

félagsvísindadeild á félagsvísindasviði Háskólans á Akureyri. Vill höfundur þakka henna fyrir 

stuðninginn og hjálpina við gerð ritgerðarinnar.  

Jafnframt vill höfundur þakka Sverri Friðrikssyni fyrir að hafa þolinmæði í að lesa aftur og aftur 

yfir fyrir sig og fjölskyldu sinni fyrir að hjálpa sér í gegnum sex ára nám.  
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 1. Inngangur 
Heineman (1973) var einn af þeim fyrstu til þess að skrifa um fyrirbærið einelti. Hann notaði 

norska orðið „mobbing“ sem er skilgreint sem hópofbeldi sem kemur og fer skyndilega  og er 

beint að einum einstaklingi (eins og vísað er til í Smith, Cowie, Olafsson og Liefooghe, 2002, 

bls. 1119–1120). Svipuð notkun á orðinu „mobbing“ kemur fram í þýskum heimildum. Olweus 

(1978, 1992) notaði einnig þetta hugtak í byrjun en skilgreindi það síðar betur sem kerfisbundna 

árás sterkara barns á annað veikara (eins og vísað er til í Smith o.fl., 2002, bls. 1119–1120). 

Á Íslandi hófst umræðan um einelti seinna eða í kringum 1980, en það var Svava 

Guðmundsdóttir sálfræðingur sem kom þessari umræðu af stað eftir að hafa kynnt sér umræðuna 

í Svíþjóð og skrifað lokaritgerð um einelti (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 10). Á seinni hluta 

sjöunda áratugarins og á fyrstu árum áttunda áratugarins var einelti mikið í umræðunni í Noregi 

en skólayfirvöld gerðu hins vegar engar ráðstafanir til að sporna gegn einelti í skólum. Við 

birtingu blaðagreinar árið 1982 komst hreyfing á málið en í greininni var sagt frá sjálfsvígum 

þriggja tíu til tólf ára drengja sem höfðu gripið til þess örþrifaráðs í tengslum við einelti. Þetta 

vakti miklar umræður í norsku samfélagi sem leiddi svo til þess að ráðuneyti menntamála þar í 

landi fór að vinna að aðgerðum í þessum málum (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 9).  

Dan Olweus gerði rannsóknir á einelti í norskum grunnskólum og framhaldsskólum og 

útfrá þeim rannsóknum gerði hann viðbragðsáætlun til þess að takast á við þetta vandamál. Þessi 

viðbragðsáætlun hefur verið fyrirmynd annarra landa og fræðimanna til þess að berjast 

kerfisbundið gegn einelti (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 9).  

Rannsóknarspurning höfundar beinist að því hvort allir framhaldsskólar séu almennt með 

eineltisstefnu í takt við nýja aðalnámsskrá. Tilgangur og markmiðið með þessari rannsókn er því 

að setja fram stöðlun á eineltisstefnum svo allir skólar séu með svipaðar upplýsingar og 

endurskoðar höfundur forvarnaráætlun. Stuðst er við þau gögn sem eru til nú þegar, bæði 

erlendar og íslenskar rannsóknir og úttektir ásamt opinberum vefsíðum framhaldsskóla á Íslandi 

öllu.   
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1.1 Skilgreining á einelti sem aðgerð 

Til eru margar skilgreiningar á einelti en þær eru allar svipaðar og miða flestar við skilgreiningu 

Olweus (1993, bls. 9), hún byggir á því að nemandi er lagður í einelti þegar hann eða hún 

upplifir, oft og yfir langt tímabil, neikvæðar aðgerðir af hálfu annarra nemenda. Olweus 

skilgreinir neikvæðar aðgerðir þannig að þær séu þegar einstaklingur dregur fram líkamleg eða 

andleg óþægindi hjá öðrum sem geta verið þunglyndi, skert sjálfsmynd eða magaverkir. 

Mikilvægt er að skilja að orðið einelti á ekki við þegar talað er um tvo einstaklinga svipaða í 

styrk, hvort sem talað er um líkamlegan eða andlegan styrk, sem eru að rífast eða slást. Svo að 

hugtakið einelti nái yfir ákveðnar aðstæður verður að vera til staðar ójafnvægi í styrk. 

Nemandinn sem verið er að stríða þarf að vera varnarlaus gegn þeim sem eru að stríða (Olweus, 

1993, bls. 10; Mishna og Alaggia, 2005, bls. 218; Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 12). 

Manning, Heron og Marshall (1978) lýstu hugtakinu einelti sem tilefnislausum og tíðum 

árásum gegn sama aðilanum eða hópi. Roland (1989) skilgreinir hugtakið þannig að einelti sé 

langvarandi ofbeldi, líkamlegt og andlegt, sem beint er að einstaklingi sem getur ekki varið sig 

sjálfur (eins og vísað er til í Ozdamli, Hursen og Ercag, 2011, bls. 2510). 

Einelti á sér stað fyrst og fremst í jafningjahópi og getur verið beint einelti, t.d. neikvæðar 

upphrópanir, eða óbeint, t.d. slúður. Einelti er hugtak yfir margar tegundir hegðunar allt frá 

félagslegri einangrun til líkamsmeiðinga ásamt tilfinningalegri kúgun sem getur skapað 

yfirþyrmandi tilfinningar hjá fórnarlambinu. Með tímanum, ásamt því að árásirnar halda áfram, 

verða valkostir fórnarlambsins sífellt færri til að sleppa frá einletinu (Mishna og Alaggia, 2005, 

bls. 218). 

En hvenær er stríðni orðin að einelti? Ekki er til neitt einfalt svar við þessari spurningu og 

engin almenn regla um hvar línan er dregin, nema í nokkrum tilvikum, þar sem um er að ræða 

huglægt mat (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 15–16). Sem dæmi um hvar þessi lína gæti legið 

er þegar einstaklingur gefur skýr skilaboð um hvaða samskiptareglum þarf að fylgja, eins og 

þegar viðkomandi er beðin um að hætta ákveðinni hegðun og er ekki fylgt eftir þá er hætta á að 

um sé að ræða einelti. En vandkvæði eru á þessari skilgreiningu þar sem að þessi skilaboð eru oft 

óljós og mörkin oft mjög dulin og í sumum tilvikum eru engar vísbendingar um að farið hafi 

verið yfir persónuleg mörk. Hafa verður í huga að stríðni getur verið upphafið að einelti ef hún er 

síendurtekin (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 15–16). Stríðni getur verið hluti af daglegum 

samskiptum á milli tveggja vina en þegar sambandið á milli þessara tveggja einstaklinga er 
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annað en vinir, eins og kunningjar það fer eftir því hvernig samskiptin fara fram og og hvernig 

skilaboðum er komið áfram og hvaða áhrif þau hafa (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 218). 

Einnig er hægt að skilja/skilgreina einelti í gegnum hópvirkni (group dynamic) þar sem 

hópurinn hefur þrjá eða fleiri meðlimi. Þetta sjónarhorn á hugtakið beinir áherslu á bæði 

einstaklinga, ens og geranda og þolanda og á einelti í hóp og sambandið á milli þeirra. Nokkrar 

rannsóknir á sviði félagssálfræðinnar hafa sýnt fram á að ófullnægjandi færni í að greiða úr 

átökum eða léleg stjórnun þegar kemur að hópátökum getur leitt til ofbeldis og eineltis af hálfu 

gerenda (Mura, Bonsignore og Diamantini, 2010, bls. 2402–2403). 

Þegar einelti er hugsað sem hópfyrirbæri sést að gerendur sýna þessa hegðun til þess að 

fá hærri stöðu á meðal jafningja (Salmivalli, Lagerspetz, Björkqvist, Kaukaianinen og Österman, 

1996, bls. 5) og aðrir meðlimir í hópnum geta ýtt undir þessa hegðun. Þegar aðstæður eineltis eru 

skoðaðar geta áhorfendur annað hvort sýnt fórnarlambinu stuðning, sýnt gerandanum stuðning 

eða einfaldlega aðhafst ekkert (Salmivalli o.fl., 1996, bls. 21). Þar sem áhorfendur eru venjulega 

mikið fleiri en þeir sem eru gerendur eða beinir þátttakendur getur viðhorf þeirra haft áhrif á 

þróun átakanna. Mikilvægt er að senda þau skilaboð til allra nemenda að sú hegðun að vera 

óvirkur er ekki endilega að vera hlutlaus þar sem þetta viðmót ýtir undir neikvæða hegðun 

gerandans þar sem ekkert stendur í vegi fyrir því að hann sýni þessa hegðun (Mura o.fl., 2010, 

bls. 2403). Rannsóknir hafa einnig sýnt að einelti heldur frekar áfram ef jafningjar eru viðstaddir 

(O´Connell, Pepler og Craig, 1999, bls. 440). Aðrar rannsóknir hafa sýnt að árásargirni 

(aggression) og fórnarlambavæðing (victimization) eru einkenni hópa þar sem lítil vinátta er til 

staðar eða lítil tengsl eru á milli einstaklinga (Mura o.fl., 2010, bls. 2403).  

1.2. Skilgreining á einelti sem hugtaki 

Til eru mörg orð og hugtök yfir einelti og eru þau notuð á mismunandi hátt eftir löndum (Smith 

o.fl., 2002, bls. 1121). Í Danmörku og Noregi hefur orðið „mobbing“ fengið það hlutverk að 

standa fyrir einelti en í Svíþjóð og Finnlandi er orðið „mobbning“ notað. Þegar þessi orð eru 

færð yfir á enska tungumálið getur það verið villandi þar sem að enska orðið „mob“ þýðir hópur 

eða fjöldi fólks. Einelti fer hins vegar einnig fram á milli tveggja einstaklinga og því er orðið 

mob ekki fullnægjandi, rannsóknir hafa sýnt að á milli 35-40% tilfella eineltis  er birtingarmynd 

þess áreiti eins aðila gegn öðrum (Olweus, 1993, bls. 8; Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 11).  
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Þegar hugtakið er skoðað í enskumælandi löndum þá er orðið „bully“ oft notað (Guðjón 

Ólafsson, 1996, bls. 11)  en í Bandaríkjunum er oftast notast við orðin fórnarlambavæðing 

(victimization) og jafningjahöfnun (peer rejection) ásamt „bully“ orðinu til þess að leggja áherslu 

á neikvæðar aðgerðir gegn öðrum einstaklingi. Eineltisorðin eru ekki eins þekkt í tungumálum 

sem koma útfrá latínu. Til dæmis er engin bein þýðing til á orðinu í frönsku (Smith o.fl., 2002, 

bls. 1121). 

Þegar hugtök tengd „bullying“ (einelti) eru skoðuð útfrá ensk tungumáli þá hefur merking 

þeirra mismunandi alvarleika. Þar sem hugtakið „Bullying“ (einelti) er notað yfir áreiti nemanda 

á öðrum einstaklingi þá hefur orðið „teasing“ (stríðni) mildari tengingu þar sem hún flokkast 

undir glettna ágengni (playful aggression). Annað hugtak, „harassment“ (áreitni), virðist vera 

svipuð glettinni ágengni en er aðallega beint að fullorðnum eða ungmennum frekar en börnum. 

„Abuse“ (misnotkun) er einnig tengt upprunalega orðinu einelti en er svolítið rammað inn í 

umhverfi fjölskyldunnar frekar en almennt umhverfi. Öll þessi hugtök hafa mismunandi þýðingu 

en það sem er mikilvægara er að einstaklingar skilja og upplifa orðin á mismunandi hátt og 

leggja því mismunandi merkingu í þau (Smith o.fl., 2002, bls. 1121). 

Þegar hugtök yfir þessa hegðun er skoðuð út frá fleiri tungumálum kemur í ljós að hvert 

hugtak hefur mismunandi þýðingu en svipaða hegðun. Japanska hugtakið „ijime“ leggur t.d. litla 

áherslu á líkamlegt einelti en mikla áherslu á félagslega stjórnun og fleiri birtingarmyndir sem 

einkenna frekar hegðun stúlkna. Hins vegar hafa orðin „prepotenza“ og „violenza“ úr ítölsku 

meiri áherslu á líkamlegt ofbeldi og árásarhneigð (Smith o.fl., 2002, bls. 1121). Í íslensku telur 

Guðjón Ólafsson (1996, bls. 11) einelti vera mjög lýsandi hugtak, þar sem það lýsir því þegar 

einhver er tekin fyrir af einum eða fleirum og er höfundur sammála þeirri staðhæfingu.  
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2. Birtingarmyndir eineltis 
Þar sem mikið verður fjallað um erlendar rannsóknir á einelti frá mismunandi 

sjónarhornum verður einungis lítillega farið í þær hér. Einelti er mjög breytilegt, bæði í 

birtingarmyndum og umfangi. Olweus gerði rannsókn árið 1993 á einelti í grunnskóla í 

Bergen þar sem niðurstöður sýndu fram á að 35-40% nemenda voru lagðir í einelti af 

einum einstaklingi. En Olweus (1993) telur ekki mikinn mun vera á milli þess hvernig 

einstaklingur leggur í einelti og þegar hópur leggur í einelti, en tekur fram að það gæti 

verið meira áfall að vera lagður í einelti af hóp heldur en einstaklingi (eins og vísað er 

til í Olweus, 1993, bls. 8–9).   

Rannsókn sem gerð var fjórum árum seinna þar sem úrtakið innihélt um það bil 

25 þúsund nemendur í grunnskóla sýndi að eitt af hverjum sjö börnum var lagt í einelti 

að minnsta kosti einu sinni í viku (Rigby, 2000, bls. 1). Þá sýndu rannsóknir  Nansel og 

félaga (2001) og Scheithauer og félaga (2006) að um það bil 30% nemenda  höfðu tekið 

þátt í eða verið þolendur eineltis á einn eða annan hátt  (eins og vísað er til í Hampel 

o.fl., 2009, bls. 475). Sömu niðurstöður komu fram í alþjóðlegri könnun frá 2008, að um 

það bil þrjú af hverjum tíu börnum hafi annað hvort verið gerendur eða þolendur í 

einelti (Giovazolias, 2008, bls. 11; Papanikolaou o.fl., 2011, bls. 434).   

Einkenni margra rannsókna sem ritgerðarhöfundur kynnti sér var að það vantaði 

aldur og staðsetningu úrtaks og því var erfitt að bera saman þessar fjöldatölur. Af 

þessum ástæðum er erfitt að álykta eitthvað um ferli eða þróun á útbreiðslu eineltis.  

Í rannsókn Olweus (e.d.), sem kölluð er sænska rannsóknin koma fram 

vísbendingar um eðli eineltis en niðurstöður sýndu fram á að það sé fylgni á milli þess 

að vera þolandi og gerandi eineltis á einum tímapunkti og að vera þolandi og gerandi 

síðar á ævinni. Þessar niðurstöður sýndu að einelti er eitthvað sem getur staðið í mörg ár 

og farið í hringi óháð því hvort þú sért gerandi eða þolandi (eins og vísað er til í 

Olweus, 1993, bls. 27–28). Þegar þessar niðurstöður eru skoðaðar þá sést hvað einelti 

getur undið upp á sig og skapað vítahring sem einkennist af andlegri vanlíðan bæði fyrir 

þolendur og gerendur. Af þessum ástæðum er mjög mikilvægt að halda uppi forvörnum 

gegn einelti og brjóta niður þennan vítahring.  
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Einelti kemur fram í ýmsum myndum og þessar birtingarmyndir hafa verið flokkaðar niður í 

beint einelti, óbeint einelti og rafrænt einelti. Þessar birtingarmyndir eru ólíkar hver annarri á 

þann hátt að það er mismunandi hvernig eineltið fer fram og hvaða aðferðum er beitt. Hvort sem 

verið er að kanna einelti í grunnskólum, framhaldsskólum eða á vinnustöðum þá þarf að hafa 

þessar birtingamyndir í huga (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Sif Einarsdóttir og Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2007, bls. 10).  

Ef farið er í saumana á rannsóknum á óbeinu einelti þá gerðu fyrstu rannsóknir Olweus 

(1978) ekki fyllilega grein fyrir óbeinu einelti. Hins vegar tekur hann fram í nýrri rannsóknum að 

mikilvægt sé að gera greinamun á beinu og óbeinu einelti. Beint einelti er þegar sá sem leggur í 

einelti gerir það opinberlega og óbeint einelti er þegar viðkomandi beitir félagslegri einangrun og 

skilur útundan (eins og vísað er til í Olweus, 1993, bls. 10). 

Aðrir rannsakendur fóru svo einnig að skoða birtingarmyndir óbeins eineltis sem sér 

hugtak innan eineltisrannsókna. Bjorkquist og félagar (1992) beindu sjónum sínum að mikilvægi 

þess að skoða óbeint einelti í Finnlandi. Þau gerðu greinamun á beinu einelti, sem einkennist af 

líkamlegu ofbeldi, og munnlegu einelti (verbal aggression), sem einkennist af því þegar gerandi 

uppnefnir þolanda í sífellu. Megineinkenni óbeins eineltis er hins vegar það hversu dulið það er 

og það er alltaf þriðji aðili sem tekur þátt í slúðri og félagslegri einangrun á þolanda (eins og 

vísað er til í Smith o.fl., 2002, bls. 11109–1120; Hampel, Manhal og Hayer, 2009, bls. 475). Eins 

og kemur fram bók Kolbrúnar Baldursdóttir (2012, bls. 50–51) þá lýsir óbeint einelti sér þannig 

að stundum er það einungis sýnilegt fyrir þolandanum og því erfitt að greina það. Það sem getur 

fallið undir óbeint einelti er baktal, slúður og líkamstjáning eins og augngotur og svipbrigði. 

Þolandi skynjar fyrirlitningu og hroka í sinn garð frá geranda sem vekur upp slæmar tilfinningar 

og vanlíðan.  

2.1. Rafrænt einelti 
Höfundur telur ástæðu til þess að fjalla sérstaklega um rafrænt einelti vegna þess hve nýlega það 

hefur komið fram á sjónarsviðið og hve áberandi það hefur verið undanfarið, í fjölmiðlum, á 

samskiptamiðlum og í athugasemdakerfum fjölmiðla eins og t.d. DV. Einelti er farið að birtast á 

internetinu þar sem særandi eða ógnandi skilaboð eru send á þolanda í gegnum samskiptamiðla 

eða í skilaboðum. Það sem flokkast undir rafrænt einelti er þegar þess háttar skilaboð eru send en 

einnig þegar meiðandi upplýsingar og myndir eru settar á netið án samþykkis viðkomandi 

(Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 53). Rafrænt einelti einkennist af því að gerandi notar 
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tölvupóst, smáskilaboð, spjallþræði, farsíma, farsímamyndavélar og vefsíður til þess að hrella 

þolanda (Campbell, 2005, bls. 2). Hunsun fer einnig fram í rafrænu einelti þar sem gerendur 

senda sín á milli skilaboð fyrir framan þolanda (Swartz, 2009, bls. 281; Ozdamli o.fl., 2011, bls. 

2511; Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 11). 

Samkvæmt Huang og Chou (2010, bls. 1581) er rafrænt einelti kröftugra vegna þess að 

allt gerist svo hratt á netinu og erfitt er að stoppa upplýsingar sem fara þar inn. Notkun nýrrar 

tækni í dag hefur aukist gífurlega (Li, 2007, bls. 1780) og því má alls ekki vanmeta áhættuna né 

umfang rafræns eineltis í dag (Ozdamli o.fl., 2011, bls. 2510). 

Rannsóknir hafa sýnt að rafrænt einelti eykst með aldri gagnstætt hinu hefðbundna 

líkamlega einelti. Þar að auki sýna niðurstöður að annar hópur en þeir sem beita líkamlegu einelti 

stundar rafrænt einelti. Útfrá þessum rannsóknum er hægt að álykta að rafrænt einelti sé hrein 

viðbót við aðrar birtingarmyndir þess (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 11).  

2.2 Birtingarmyndir eineltis í framhaldsskólum 
Eins og kom fram hér á undan þá eykst rafrænt einelti með aldri og því er ekki að undra að 

kynslóð framhaldsskólanema sem lifir á upplýsingaöld nýti sér tæknina (Arnheiður Gígja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 11). Sú birtingarmynd sem eykst einnig með aldri er andlegt og 

félagslegt einelti og líkist einelti í framhaldsskólum því meira einelti á vinnustöðum frekar en 

grunnskólum (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 25).  

Einelti á vinnustöðum hefur verið flokkað líkt og það hefur verið flokkað í grunnskólum 

þar sem rafrænt einelti, óbeint einelti og beint einelti eru helstu flokkar. Munurinn á einelti í 

grunnskóla og einelti á vinnustað byggist aðallega á því að einelti á vinnustöðum beinist frekar 

að vinnunni sjálfri ólíkt í grunnskóla þar sem eineltið beinist til dæmis að útliti þolanda. Þegar 

talað er um birtingarmyndir eineltis á vinnustöðum koma helst fram fjórar birtingarmyndir: 

félagsleg útilokun eða einangrun, einstaklingi er ýtt til hliðar eða litið fram hjá viðkomandi, 

athugasemdir um vinnuna, t.d. að hann sé ekki að vinna vinnuna sína og/eða lítið er gert úr 

viðkomandi og særandi stríðni og slúður eða grín gert að fólki. Líkamlegt einelti er ekki hluti af 

birtingarmyndum eineltis á vinnustað. Af þessu má álykta að andlegt og félagslegt einelti er 

notað af fullorðnum einstaklingum umfram það líkamlega. Aðrir flokkar eineltis á vinnustað sem 

hafa komið fram er félagsleg stjórnun, þar sem árásargjarnar athugasemdir eru settar fram sem 

skynsamlegar eins og óraunveruleg markmið í starfi og vanmat á starfi. Kynferðisleg áreitni 
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kemur einnig fram í flokkum yfir einelti á vinnustöðum (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 

2007, bls. 10–11).  

Í norsku verkamanna- og millistéttinni hefur verið sýnt fram á að 13% andlegra 

vandamála, 6% líkamlegra vandamála og 8% geðvefrænna vandamála séu vegna eineltis á 

vinnustað (Vartia, 2001, bls. 63). Þegar birtingamyndir eineltis á vinnustað eru skoðaðar koma í 

ljós mismunandi áhrif á þolanda eineltis. Að dæma vinnu þolanda ranglega eða á dónalegan hátt 

hefur verið tengt við almenna kvíðaröskun og að ráðast á einkalíf þolanda hefur sterkustu 

fylgnina við streituröskun. Þegar einstaklingi er gefin tilgangslaus verkefni og/eða þegar 

tjáningarfrelsi viðkomandi er takmarkað hefur það áhrif á sjálfsmynd þolanda (Vartia, 2001, bls. 

66). 

Í alþjóðlegri viðtalskönnun kom í ljós að þeir sem stóðu og horfðu upp á einelti fara fram 

á sínum vinnustað sýndu fleiri heilsubresti heldur en á vinnustað þar sem ekkert einelti fór fram. 

34% þeirra sem sögðu frá þolanda eineltis á vinnustað þjáðust af svefnvandamálum á meðan 

einungis 19% þjáðust af sama vandamáli á vinnustað þar sem ekkert einelti átti sér stað. Svipaðar 

niðurstöður fengust þegar skoðað voru hausverkur, streita, þreyta og orkuleysi (Vartia, 2001, bls. 

64). Í rannsókn Vartia (2001, bls. 67) kom fram að ekki komu einungis neikvæð áhrif fram hjá 

þolendum eineltis heldur komu þau einnig fram hjá einstaklingum sem horfðu á einelti eiga sér 

stað. Þessi hópur upplifði meiri kvíða og stress heldur en þeir sem tilheyrðu hópnum þar sem 

ekkert einelti var á vinnustað. 

Hins vegar þarf að hafa í huga að þolendur hafa mismunandi þol gagnvart einelti. Sumir 

þolendur sýna alvarlega einkenni eineltis eftir einungis sex mánuði á meðan aðrir sýna þessi 

einkenni smátt og smátt yfir langan tíma, sumir eru jafnvel ennþá að vinna á vinnustaðnum eftir 

5-10 ár þó svo að þeir hafi upplifað einelti allan þennan tíma (Vartia, 2001, bls. 68).  

Þær birtingarmyndir eineltis sem komu fram í eigindlegri rannsókn Arnheiðar Gígju 

Guðmundsdóttur og félaga (2007, bls. 15), þar sem þær tóku viðtöl við þolendur eineltis, voru að 

mestu leyti tengdar óbeinu einelti. Í rannsókn þeirra voru tekin viðtöl við 

framhaldsskólanemendur sem höfðu upplifað einelti ásamt því að tala við rýnihóp. Tvisvar kom 

upp umræða um líkamlegt einelti en viðmælendur gerðu lítið úr því í samræmi við það óbeina. 

Þolendur eineltis skynjuðu þrenns konar áreiti og greint er frá í rannsókn þeirra: hunsun og 

höfnun, djók og grín, illt umtal og miskunnarlausar athugasemdir. Í sömu rannsókn kom einnig 

fram að einelti átti sér nánast einvörðungu stað á milli nemenda og líkamlegt einelti kom sjaldan 
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fram. Annar flokkur sem var áberandi var rafrænt einelti þar sem bloggsíður voru nánast 

hættulegar og þolendum fannst þeir vera varnarlausir gagnvart því vegna þess að þegar efni er 

komið á netið er ómögulegt að eyða því (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 25). 

Samkvæmt Arnheiði og félaga (2007, bls. 25) eru niðurstöður þeirra í samræmi við norrænar 

rannsóknir í framhaldsskólum sem gerðar voru í Noregi og Svíðþjóð. 

2.3. Kynjamunur í einelti 

Kyn er ein sterkasta breytan þegar kemur að einelti þar sem strákar eru bæði  líklegri til að vera 

gerendur og þolendur (Nansel o.fl., 2001, bls. 2096; Carbone-Lopez, Esbensen og Brick, 2010, 

bls. 334). Samkvæmt Olweus (1993, bls. 19) eru strákar oftar lagðir í einelti en stelpur, þar að 

auki sýna niðurstöður hans að fjórum sinnum fleiri strákar en stelpur í efstu bekkjum í 

grunnskóla tóku þátt í einelti. Þessi munur á milli kynja hefur leitt af sér að meiri athygli er beint 

að strákum í þessum málum (Carbone–Lopez o.fl., 2010, bls. 333). En þegar einelti hjá 

kynjunum er krufið til hlítar þá sýna nýlegri rannsóknir að bæði stelpur og strákar eru jafnlíkleg 

til þess að vera lögð í einelti í gegnum nafnaköll, stríðni og félagslega útilokun. Strákar eru þó 

líklegri til þess að fá ógnandi skilaboð og að verða fyrir líkamlegu einelti (Rothon, Head, 

Klineberg og Stansfeld, 2011, bls. 580; Olweus, 1993, bls. 19) .  

Hins vegar er áberandi greinamunur á milli beins og óbeins eineltis þegar kemur að kyni. 

Strákar eru í meiri hættu á að upplifa beint einelti en jafn miklar líkur eða meiri líkur eru á að 

stelpur upplifi óbeint einelti (Björkqvist, Lagerspetz og Kaukiainen, 1992, bls. 125; Olweus, 

1993, bls 19; Carbone–Lopez o.fl., 2010, bls 334; Rigby, 2000, bls 2). Þessi munur á milli 

kynjanna er talin vera vegna munar á vinasamböndum. Vinasambönd stráka eru harðari og 

ágengari heldur en hjá stelpum og á þessi munur rætur að rekja til líffræðilegra og félagslegra 

þátta (Olweus, 1993, bls. 19). Rannsóknir hafa sýnt að það sé mismunandi upplifun kynja á 

tiltækileika og eðli félagslegs stuðnings þar sem stelpur fá frekar andlegan stuðning frá öðrum af 

sama kyni. Einnig eru stelpur líklegri til þess að sækjast eftir stuðningi (Rigby, 2000, bls. 2). 

Rannsókn á áströlskum unglingum gefur til kynna að stelpur og strákar bregðist 

mismunandi við þegar kemur að einelti í skóla, stelpur leita sér frekar hjálpar hjá öðrum og segja 

frekar frá ef þeim líður illa (Rigby, 2000, bls. 2).  
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3. Afleiðingar eineltis 
Afleiðingar eineltis eru margvíslegar, það sem hefur verið greint í rannsóknum eru alvarlegar 

andlegar, líkamlegar, félagslegar og námslegar afleiðingar. Sálrænar og félagslegar afleiðingar 

eru beintengdar þegar kemur að þolendum eineltis og eru óháðar aldri og stöðu í lífinu. Þau 

einkenni sem þolendur sýna eru streita, einmanaleiki, kvíði, þunglyndi, lítið sjálfstraust, 

sektarkennd, sjálfsvígshugleiðingar eða –tilraunir, fjarvistir og líkamleg vanheilsa (Nansel o.fl., 

2001, bls. 2095; Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 12; Carbone-Lopez o.fl., 2010, 

bls. 334–335; Mishna og Alaggia, 2005, bls. 218).   

Komið hefur fram í rannsóknum að einelti hefur svipaðar afleiðingar og annað ofbeldi. 

Megineinkenni þolanda eineltis er að hann missir allan þrótt og lífsgleði og í sumum tilfellum 

kennir hann sér sjálfum um að vera lagður í einelti. Þolendur eineltis eru oft einmana og eiga fáa 

vini, hafa neikvæða sjálfsmynd og álíta sig misheppnaða í alla staði (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 

23; Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 57–58).  

Önnur einkenni þolanda eineltis eru maga- og höfuðverkur þegar einelti hefur varað í 

langan tíma. Einnig koma fram svefntruflanir, depurð og svartsýni. Þessi einkenni ásamt 

langvarandi einelti hafa svo varanleg áhrif á sjálfsmat og sjálfsmynd þolandans (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012, bls. 57–58). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli þess að vera lagður/lögð í einelti og lélegrar 

félagsfærni og hegðunarvandamála, þar á meðal notkunar fíkniefna. Niðurstöður rannsókna hafa 

hins vegar einnig sýnt tengsl á milli þess að vera þolandi í einelti og árásarhneigð síðar meir og 

að koma með vopn í skólann (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 12).  

Afleiðingar eineltis í framhaldsskólum hafa lítið verið skoðaðar en rannsóknir hafa léitt í 

ljós að afleiðingar hjá fullorðnu fólki er ólíkar upplifun barna af einelti (Arnheiður Gígja 

Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 12). Í norskri rannsókn sem gerð var á nemendum í 

framhaldsskóla kom fram að helmingur þolenda eineltis upplifði streitu, kvíða, depurð og lítið 

sjálfstraust. Það sem kom einnig fram í niðurstöðum var að þolendur áttu erfitt með að einbeita 

sér að námi, voru ekki ánægðir með stöðu sína í námi og voru ósáttir við andrúmsloftið í 

bekknum og samskipti innan bekkjarins og við kennara (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 

2007, bls. 12–13).  
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Þegar talað er um fjarvistir og vanlíðan í grunnskóla þá upplifa þolendur sig sem 

óvinsæla, óhamingjusama og óörugga í skóla. Þolendur missa áhugann og hvatningu til þess að 

vera í skóla sem leiðir svo til verri námsárangurs. Börn sem upplifa einelti í grunnskóla eiga á 

hættu að upplifa alvarlegan aðlögunarvanda á unglings- og follorðinsárum (Mishna og Alaggia, 

2005, bls. 218).   

Þegar afleiðingar eineltis eru skoðaðar með kynjamun í huga þá kemur í ljós mismunandi 

upplifun og afleiðingar en rannsóknir hafa sýnt fram á að mögulega upplifa stelpur neikvæðari 

og fleiri afleiðingar heldur en strákar. Þessi munur getur verið vegna þess að stelpur og strákar 

upplifa mismunandi birtingarmyndir eineltis, stelpur upplifa frekar óbeint einelti sem getur haft 

slæm líkamleg og andlega áhrif á viðkomandi (Carbone–Lopez o.fl., 2010, bls. 335; Arnheiður 

Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 12). Kochenderfer–Ladd og Skinner (2002) sýndu fram á 

að strákar upplifðu meiri kvíða og þunglyndi en á meðal stelpna komu fram fleiri félagsleg 

vandamál en stráka. (eins og vísað er til í Hampel o.fl., 2009, bls. 476).  

3.1. Að segja frá 

Að segja frá einelti getur verið mjög persónulegt og erfitt ferli og því segja margir aldrei frá eða 

löngu eftir atburð (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 217). Tilhneiging þolanda að halda einelti 

leyndu er mjög alvarlegt mál og kemur þessi tilhneigin fram þrátt fyrir að einelti sé viðurkennt 

sem alvarlegt vandamál (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 217; Nansel o.fl., 2001, bls. 2099).   

Mishna (2004) setti hins vegar fram sjö þætti sem geta haft áhrif á það hvernig þolendur, 

hvoru tveggja börn og unglingar, upplifa umhverfi sitt og kemur í veg fyrir að þeir segi frá. 

Þessir þættir eru þagmælska (secrecy), vanmáttur (power-lessness), að kenna sjálfum sér um 

(victime blaming self), hefnd (retaliation), varnarleysi þolandans (vulnerabilities), vill ekki missa 

vináttu (fear of losing the relationship) og væntingar gagnvart viðbrögðum fullorðna og hvort 

þau virka (expectations regarding the effectiveness of adult interventions) (eins og vísað er til í 

Wentzel og Caldwell, 1997, bls. 217). Hér er greint ýtarlega frá því hvað felst í þessum sjö 

þáttum. 

 

Þagmælska 

Þar sem einelti á sér yfirleitt stað í nánd við aðra nemendur en fjarri öllum fullorðnum færist 

þagmælskan yfir á marga aðila, eins og aðra nemendur. Þessi þagmælska á meðal áhorfenda og 

þolenda sýnir fram á dulin þátt eineltis og hversu þaulhugsaðir gerendurnir eru í aðgerðum sínum 
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(Miller, Beane og Kraus, 1998, bls. 23) en þetta sýnir einnig óttann við að aðstæður versni ef 

þolendur segja fullorðnum frá (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 219).  

 

Vanmáttur 

Þó svo að það sé ekki augljós valdamunur á milli geranda og þolanda eins og er á milli þolanda 

og fullorðinna þá eru áhrif beggja sambanda mjög svipuð. Þau börn sem læra að ná sínu fram 

með árásargirni á leikvellinum gætu notast við sömu aðferðir síðar meir til þess að fá sínu fram 

(Pepler og Craig, 2000, bls. 5). Þegar barn/unglingur er spurt/spurður af hverju aðrir leggja í 

einelti einkennist svar þeirra af því að gerandinn hafi valdið (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 220).  

  

Að kenna sjálfum sér um 

Þolendur eineltis finna oft fyrir skömm og kenna sjálfum sér um sína reynslu. Þeim finnst eins og 

þeim yrði ekki trúað og að þeir eigi að kljást við vandamál sín sjálfir (Mishna og Alaggia, 2005, 

bls. 220).  

 

Hefnd 

Niðurstöður útfrá viðtölum sem Mishna og Alaggia (2005, bls. 220) tóku við þolendur eineltis 

gefa til kynna að lykilástæðan fyrir því að segja ekki frá sé óttinn við að gerendur hefni sín og að 

eineltið verði verra. Í rannsókn Mishna (2004) kom hins vegar fram að þolendur höfðu ekki 

upplifað hefnd af hálfu geranda en voru samt sem áður vissir um að það gæti gerst (eins og vísað 

er til í Mishna og Alaggia, 2005, bls. 220).  

 

Varnarleysi þolandans 

Þolendur eineltis eru yfirleitt einstaklingar sem jafningjar eiga erfitt með að samþykkja og eiga 

fáa vini. Margir eru óöruggir með sjálfan sig, þá er auðvelt að græta, eru kvíðnir og halda sig til 

hlés og eru jafnvel líkamlega verr á sig komnir en gerendur og undirgefnari. Rannsóknir hafa 

sýnt að þolendur eineltis þrá samþykki og þegar þeim er hafnað eða þau meidd þá halda þau samt 

sem áður sambandinu við geranda (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 220).  
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Vináttumissir 

Að eiga eða vilja eiga gerandann sem vin getur flækt málin og komið í veg fyrir að þolandi segi 

frá einelti þeirra á milli. Þess vegna er mikilvægt að skilja munstur vináttunnar og hvað hún 

þýðir fyrir þolandann. Í rannsókn Newman og félaga (2001) sem var gerð á hegðunarmunstri 

barna þegar þau leituðu sér hjálpar (helpseeking behaviours) kom í ljós að þolandi sagði frekar 

frá einelti ef vinátta við geranda var ekki í húfi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu fram á að 

þolendur gera sér grein fyrir kostnaði þess að segja kennara frá (eins og vísað er til í Mishna og 

Alaggia, 2005, bls. 221).  

 

Væntingar gagnvart virkni og viðbrögðum fullorðinna 

Fullorðnir leika lykilhlutverk í því að bera kennsl á einkenni eineltis, hjálpa barni að segja frá, 

rétta af valdamisvægið og að styðja þolandann. Það sem hefur áhrif á það hvort þolandi segi frá 

er mat hans á því hvort það hafi jákvæðar afleiðingar (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 221). Atlas 

og Pepler (1998, bls. 88) tóku fram í skrifum sínum að þó svo að kennarar viti af einelti getur 

verið að þeir geri lítið í því. Ástæðuna sögðu þeir vera vegna þess að fullorðnir vissu ekki 

nægilega vel hvernig ætti að bregðast við (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 221). Í dag ætti þetta að 

vera öðruvísi, í það minnsta í grunnskólum, þar sem eineltisstefna og viðbragðsáætlanir eru 

farnar að vera hluti af skólanámsskrá. Eftir því sem börn vaxa úr grasi efast þau sífellt meira um 

áhrif íhlutunar fullorðinna (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 221).  

Fyrir utan þætti Mishna og Alaggia getur það einnig haft áhrif á það hvort börn segi frá 

eða ekki er mismunandi upplifun þolandans og fullorðins á eineltinu (Mishna og Alaggia, 2005, 

bls. 221). Það sem fullorðnir geta gert til þess að hjálpa þolanda að segja frá er að bregðast við 

með stuðningi þrátt fyrir að finnast aðstæðurnar ekki flokkast undir eineltisaðstæður (Mishna og 

Alaggia, 2005, bls. 221–222).  

En samkvæmt Guðjóni Ólafssyni (1996, bls. 23–24) er það ekki bara mismunandi 

upplifun fullorðinna og þolenda á eineltinu heldur er upplifun þolendanna sjálfra sem kemur 

ólíkt fram.  Hinsvegar hafa algengustu viðbrögðin verið flokkuð niður í stig. Fyrstu viðbrögð hjá 

mörgum þolendum einkennist oft af gráti og hann er ringlaður þar sem hann skilur ekki af hverju 

þetta gerðist. Þolandanum finnst vera brotið á sér og gert lítið úr sér. Næsta stig sem þolandi 

gengur í gegnum er reiði sem verður til þess að atvikið verður enn meira áberandi fyrir 

áhorfendur og jafnvel bætast fleiri við í gerandahópinn. Eftir að þolandi hefur farið í gegnum 
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þessi tvö stig þá tekur við það þriðja og hann fer að láta minna fyrir sér fara, bæði á leið í og úr 

skóla og á meðan á skólatíma stendur. Fjórða stigið er að taka á sig trúðshlutverkið og fimmta og 

síðasta stigið er að búa sér til sinn eigin raunveruleika og forðast þann sem hann þarf að lifa í eða 

svipta sig lífi (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 23-24).   

Svo hægt sé að koma í veg fyrir að þolandi fari yfir á fimmta stigið þarf að gera honum 

grein fyrir því að slæm líðan varir ekki að eilífu og að vandamál séu venjulega ekki svo stór að 

það sé ekki hægt að tækla þau og finna lausn. Gott er að kenna þolendum eineltis lausnarmiðaða 

hugsun þar sem þeir læra að sjá allar mögulegar lausnir þegar þeir standa frammi fyrir vandamáli 

og sjá þannig vandamálið sem verkefni sem hægt er að leysa. Með því að kenna þolendum 

lausnarmiðaða hugsun er hægt að koma í veg fyrir langavarandi, andlegt vandamál hjá þolendum 

(Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 37–39).  

3.2 Þolandi 
Ekki er hægt að ramma inn öll einkenni einstaklings sem lagður er í einelti áður en það á sér stað 

en rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að það séu nokkur sameiginleg innri einkenni þolenda 

eins og tilfinningar og upplifun. Hugsanlegir þolendur eineltis eiga það sameiginlegt að vera 

óöruggari, hræddari, hlédrægari, viðkvæmari, hæglátari, varkárari eða hæverskari en aðrir 

almennt. Samband þolandans við foreldra er nánara og hlýrra og hann stríðir hvorki né er 

samþykkur ofbeldi sjálfur sem lausn að vandamáli (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 21–22). 

Einstaklingar sem eru feimnir eru sérstaklega freistandi skotmörk fyrir gerendur en þolendur sem 

sýna sterk viðbrögð eins og til dæmis reiði eru það einnig (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 61–

63).  

Þegar ytri einkenni eru skoðuð eins og útlit eða aðstæður þá er engin marktækur munur á 

milli þolenda og annarra. Eini marktæki munurinn í þeim efnum er að strákar eru frekar lagðir í 

einelti ef þeir eru líkamlega veikbyggðari en aðrir strákar (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 22).   

Annar þáttur sem getur ákvarðað hvort viðkomandi er lagður í einelti eða ekki er upplifun 

einstaklingsins. Þar sem upplifun er huglægt mat og öll upplifum við samskipti á ólíkan hátt er 

misjafnt hvernig við tökum á einelti. Einnig er mjög misjafnt hvað við þolum og þess vegna 

getur einn tekið eineltinu mjög illa á meðan að annar lætur það ekkert á sig fá (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012, bls. 61–63).   
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Olweus (1993, bls. 32–33) tiltekur tvær tegundir þolenda eineltis, undirgefin þolandi 

(submissive victim) og ögrandi þolandi (provocative victim). Undirgefin þolandi upplifir meiri 

kvíða og óöryggi heldur en aðrir og er einnig viðkvæmari og rólegri en aðrir. Þessir þolendur 

þjást af litlu sjálfsáliti  og hafa neikvæða sýn á sjálfa sig og aðstæður sínar. Þeim finnst þeir vera 

misheppnaðir, heimskir og óaðlaðandi. Fórnarlömb sem falla í þennan flokk upplifa einsemd og 

finnst þau vera yfirgefin í skólanum og þau eiga sjaldan eða aldrei vini í bekknum. Þau eru ekki 

árásargjörn í hegðun og fyrirlíta ofbeldi (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 21–22).  

Flokkur ögrandi þolenda er hins vegar minni. Í þeim flokki sýna þolendur 

hegðunarmynstur sem einkennist af bæði kvíða og árásargirni. Þessir einstaklingar eiga oft erfitt 

með einbeitingu í tíma og haga sér oft þannig að það veldur pirringi hjá öllum bekknum í tíma. 

Hvað skólastarf varðar þá er mikill munur á vandamálum í tímum þegar um er að ræða 

undirgefinn þolanda og ögrandi þolanda (Olweus, 1993, bls. 32–33).  

Það sem einkennir hins vegar þolanda og aðstæður hans eru stundum svipaðar þeim sem 

gerandi er í, það er að segja hann var/er lagður í einelti í öðru umhverfi eins og heimili eða 

sumarbúðum. Hugsanleg ástæða er að þó svo að einstaklingur viti hvernig það er að vera þolandi 

eineltis er ekki hægt að útiloka að hann leggi aðra í einelti síðar meir. Jafnmiklar líkur eru á að 

einstaklingur sem er þolandi hafi eitt sinn verið gerandi eineltis (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, 

bls. 57–58).  

3.3 Gerandi 

Þegar gerendur eru spurðir af hverju þeir leggja í einelti kemur oft í ljós að þeir hafi ekki ætlað 

að særa eða meiða með hegðun sinni heldur hafi neikvæðar tilfinningar og vanlíðan tekið af þeim 

stjórnina. Þegar einstaklingi líður illa getur það haft jákvæð áhrif á hann að láta öðrum líða 

jafnilla, en það er einungis í stuttan tíma (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 70–72). Önnur 

ástæða þess að gerandi leggur í einelti er að hann er að forðast það að verða skotmark sjálfur og 

sé þannig að tryggja eigið öryggi (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 71–72). Eitt einkenni 

geranda eineltis er að hann vill sýnast sterkur, sjálfstæður og öruggur með sig þó svo að það séu 

ekki hans raunverulegu tilfinningar (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 73). Á bak við þessa 

grímu er oft særð og óánægð sál sem að sjálfsögðu er ekki afsökun fyrir hegðun hans gagnvart 

öðrum (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 72–73).   
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Innra einkenni geranda er fyrst og fremst árásarhneigð og jákvætt viðhorf gagnvart 

ofbeldi sem lausn vandamála (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 25–26; Olweus, 1993, bls. 34). 

Gerendur hafa oft stuttan kveikiþráð og geta orðið reiðir við minnsta áreiti ásamt því að sækjast 

eftir því að hafa vald yfir öðrum. Þeir eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og finnst 

spennandi að kvelja aðra. Hins vegar hefur því verið haldið fram að gerendur séu hræddir og 

óöryggir undir hinum harða skráp en við rannsóknir hefur annað komið í ljós. Gerendur eru 

yfirleitt miðlungs eða yfir miðlungs öryggir með sig í samanburði við aðra  (Guðjón Ólafsson, 

1996, bls. 25–26).  

Einstaklingar sem sýna af sér slæma eða óásættanlega hegðun eru oft á hættulegri braut 

bæði til skamms og lengri tíma. Svo virðist sem fjölskylduaðstæður og aðstæður í samfélaginu 

ýti undir þessa hegðun en dæmi um aðstæður sem geta ýtt undir slæma hegðun er skólinn. 

Nemandi sýnir aðra hegðun heima hjá sér heldur en í skóla vegna þess að í skólanum stendur 

hann frammi fyrir fleiri römmum og reglum sem hamla honum og því hegðar hann sér illa til 

þess að mótmæla (Sprague, Golly og Reynir Harðarson, 2008, bls. 21).  

Þegar litið er á þessi einkenni til langs tíma eru þessir einstaklingar líklegri til þess að 

lenda í útistöðum við lagakerfið á fullorðinsárum. Í rannsókn Olweus (1993, bls. 36) kemur fram 

að um það bil 60% gerenda eineltis í sjötta til níunda bekk í grunnskóla höfðu á bakinu einn eða 

fleiri dóma fyrir 24 ára aldur. Um 35-40% af þeim hópi höfðu fengið þrjá eða fleiri dóma 

(Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 25–26; Sprague o.fl., 2008, bls. 21).  

Þegar sálrænar ástæður þess að gerendur leggja í einelti eru skoðaðar koma þrjár algengar 

ástæður fram. Í fyrsta lagi virðist sá sem leggur í einelti hafa þörf fyrir stjórn og völd yfir öðrum, 

þetta eru aðstæður sem honum/henni líður vel í. Í öðru lagi virðast ýmsar fjölskylduaðstæður eins 

og uppeldisaðferðir draga fram árásarhneigð hjá þeim sem leggja í einelti. Sá sem leggur í einelti 

fer svo að fá jákvæðar tilfinningar með því að kvelja aðra. Í þriðja og síðasta lagi er viss 

ávinningur hjá þeim sem leggur í einelti en þeir neyða oft fórnarlömb sín til þess að láta sig hafa 

pening, nammi eða eitthvað þess háttar (Olweus, 1993, bls. 35).   

3.4 Hópvirkni (groupdynamic) 

Þegar rætt er um gerendur eineltis er óhjákvæmilegt að skoða áhorfendur og hópáhrif eineltis. 

Þegar gerandi leggur í einelti er það stundum til þess að sýna yfirburði og vald sem hækkar stöðu 

hans gagnvart félögum og öðrum í umhverfi hans (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 71–72).  
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Áhorfendur hafa hins vegar ekki sömu einkenni og gerendurnir sjálfir en ýmsar ástæður 

eru fyrir því að þeir dragast inn í eineltið. Ein ástæðan er sú að áhorfandi hefur hugsanlega lent í 

aðkasti eða einelti af hálfu geranda áður og verndar sjálfan sig með því að standa frekar með 

honum heldur en að taka áhættuna á að hann verði skotmark aftur. Önnur ástæðan er að stundum 

er gerandi fyrirmynd annarra og áhorfendur vilja líkjast honum. Þessi fyrirmyndaráhrif eru 

sterkari ef gerandi hefur sterka stöðu og er vinsæll (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 27). Þriðja 

ástæðan er svokölluð áhorfendaáhrif (bystander effect) þar sem áhorfendur gera ekkert þrátt fyrir 

að gera sér grein fyrir því að það sé verið að brjóta á einhverjum vegna þess að þeir telja  að það 

muni einhver annar standa upp og verja þolandann. Hins vegar hafa rannsóknir sýnt að ef 

væntingar foreldra og vina eru þannig að það sé ætlast til þess að áhorfandi geri eitthvað í 

málunum eru meiri líkur á því að hann geri það (Rigby og Johnson, 2006, bls. 428). Þessar 

niðurstöður styðja mikilvægi þess að talað sé um einelti á opinskáan hátt (Caravita, Di Blasio og 

Salmivalli, 2010, bls. 141–142; Mura o.fl., 2010, bls. 2403).  

Það sem getur gerst þegar einelti á sér stað fyrir framan hóp er að siðferðisviðmið taka 

mið af þeim sem hefur lægsta siðferðið innan hópsins. Það er að segja að tekið er mið af 

siðferðisviðmiði eins einstaklings innan hópsins og yfirleitt finnst þeim einstaklingi í lagi að fara 

yfir ýmis siðferðismörk sem aðrir í hópnum halda venjulega, er þetta þekkt félagslegt 

sálfræðifyrirbæri. Þetta er mögulega ástæða þess að einstaklingar sem eru venjulega friðsamir og 

á móti ofbeldi taki þátt í einelti (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 27). Annar þáttur sem getur útskýrt 

af hverju sumir nemendur sem hafa venjulega ekki brotið gegn öðrum (verið „góðir“) taki þátt í 

einelti er minni einstaklingsábyrgð (e. decreased sense of individual responsibility). Það er vel 

þekkt hugtak úr félagssálfræði að skynjun einstaklings á ábyrgð á neikvæðum atburð eins og 

einelti minnkar töluvert þegar hópur fólks tekur þátt (Olweus, 1993, bls. 44).  

Þriðja birtingarmynd hópvirkni sem á sér stundum stað er þegar stjórn árásarhneigðar 

minnkar. Til dæmis þegar einstaklingur sér árásarhneigð verðlaunaða á það til að minnka hömlur 

hjá áhorfanda á að vera árásargjarn og meiri líkur eru á að hann taki virkan þátt heldur en ella. 

Fjórði þátturinn er viðhorf annarra nemenda gagnvart þeim sem lagður er í einelti. Útfrá 

sífelldum árásum og andlegu ofbeldi fær fórnarlambið stöðu  sem einhver sem er að biðja um að 

vera barin eða strítt. Þessi skynjun dregur líka úr samviskubiti þess sem leggur í einelti (Olweus, 

1993, bls. 44–45; Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 27).  
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3.5 Uppeldisáhrif  

Það er margt sem bendir til þess að umhverfi hafi áhrif á líf barna. Ást og umhyggja frá 

einstaklingunum sem sjá um barnið, takmörk sett á hvað má og hvað má ekki og agastjórnun án 

líkamlegrar refsingar skapar sjálfstætt og friðsamt barn.  Þetta gildir bæði fyrir stráka og stelpur, 

eldri og yngri börn. Þegar börn verða að unglingum er mikilvægt að foreldrar fylgist með 

tómstundum utan skóla og hvað unglingurinn er að gera og með hverjum. Í flestum tilvikum á 

einelti eða andfélagsleg hegðun sér stað þegar foreldrar vita ekki hvað unglingurinn er að gera 

eða þegar fullorðnir eru ekki á staðnum (Olweus, 1993, bls. 40; Guðjón Ólafsson, 1996. bls. 26).   

Margar rannsóknir hafa sýnt fram á það að bæði börn og fullorðnir geta sýnt meiri 

árásarhneigð eftir að hafa séð svipaða hegðun. Áhrifin eru sterkari ef einstaklingurinn metur 

aðstæður sem jákvæðar, eins og til dæmis að hann sé sterkur eða óttalaus (Olweus, 1993, bls. 

43). Olweus (1993, bls. 39–40) greindi fjóra mikilvæga þætti í tengslum við uppeldisaðferðir 

sem geta skapað árásargirni hjá börnum. Fyrsta einkennið er viðmót foreldris sem sér mest um 

barnið, yfirleitt móðirin. Það er mjög mikilvægt að viðmót hennar sé jákvætt fyrstu árin. Ef 

viðmót er neikvætt, þar sem hlýja og þátttaka í lífi einstaklingsins er lítil, þá er meiri hætta á því 

að barnið þrói með sér árásargirni gagnvart öðrum. 

Annar þátturinn felur í sér hversu mikið foreldrið hefur leyft árásarhneigð að þróast. Ef 

foreldri setur ekki viss takmörk á hegðun barnsins, þá sérstaklega í tengslum við árásarhneigðina, 

mun hún bara aukast. Þriðji þátturinn er hversu oft og mikið foreldrar nota líkamlegar refsingar á 

heimilinu. Þetta bendir til þess að ofbeldi ali af sér ofbeldi, það er mikilvægt að setja skýr mörk 

og reglur á hegðun barnsins en það á ekki að gera það með líkamlegri refsingu (Olweus, 1993, 

bls. 39–40). 

Fjórði og síðast þátturinn tengist skapi barnsins sem spilar líka hlutverk í árásarhneigð 

þess. Barn sem er virkara og er fljótara að reiðast en önnur börn er líklegra til þess að vera 

árásarhneigðara en önnur börn. Áhrifin frá þessum þætti eru hins vegar minni en frá þeim 

tveimur fyrstu sem nefndir eru hér að ofan (Olweus, 1993, bls. 39–40). 

Gerendur eru ekki alltaf einstaklingar úr lægri stigum samfélagsins sem gengur illa í 

skóla, þeir eru oft mjög duglegir og efnilegir krakkar með marga möguleika í lífinu. Þetta geta 

verið einstaklingar sem taka frumkvæði, gera áætlanir, skipuleggja og hrinda hlutum í 

framkvæmd og það örlar jafnvel á leiðtogahæfileikum. Stundum er einfaldlega ekki hægt að sjá 
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neitt í fari eða aðstæðum einstaklingsins sem getur útskýrt á fullnægjandi hátt þá eineltishegðun 

sem hann sýnir (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 73).   

Hins vegar er sú nálgun að geranda líði illa ekki bara raunsæ heldur gefur hún þolanda og 

geranda sjálfum von um að þessari hegðun sé hægt að breyta. Þessi hugsun hjálpar einnig 

aðstandendum að nálgast vandamálið með meiri ró og mildi heldur en reiði og ásökunum. Með 

því að skoða ástæður hegðunar er hægt að kenna aðra viðeigandi hegðun í staðinn og ef það tekst 

hjálpar það geranda ekki einungis tímabundið  heldur líka til langs tíma (Kolbrún Baldursdóttir, 

2012, bls. 75).   
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4. Úrræði 
Hvað er átt við með forvörnum eða fyrirbyggjandi aðgerðum gegn einelti? Þegar talað er um 

forvarnir er miðað að því að draga úr eða koma í veg fyrir óæskilega hegðun og afleiðingar 

hennar. Með því að miða námsefni þannig að það auki góð samskipti á milli nemenda og ýti 

undir góða hópasamvinnu getur verið hægt að koma í veg fyrir einelti síðar meir. Þegar kemur að 

forvarnarfræðslu um einelti þá þurfa nemendur að vita til hvers er ætlast til af þeim og hvaða 

hegðun þeir eiga að sýna og hvaða hegðun þeir eigi ekki að sýna (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, 

bls. 21). Með því að beita markvissri þjálfun og fræðslu í skólum um einelti getur það stuðlað að 

sterkri sjálfsmynd, sjálfsöryggi og persónulegum metnaði hjá nemendum (Kolbrún Baldursdóttir, 

2012, bls. 23).   

Það sem felst í góðum samskiptum er meðal annars það að beita virkri hlustun, biðja um 

álit eða skoðun þegar á við, hrósa, forðast það að vera kaldhæðin og stríðin, sýna sveigjanleika, 

veita uppbyggilega gagnrýni, gefa viðkomandi tækifæri á yfirbót og byggja upp traust ef það 

hefur verið brotið (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 35).  Grunnurinn að því að leysa 

ágreiningsmál er að byrja á því að skilgreina vandann, ræða málin, virða samskiptareglur eins og 

að skiptast á að tala, gefa öllum tækifæri til þess að ræða vandann og setja fram tillögur að því 

hvernig sé hægt að leysa málin (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 36–37).   

Ef hægt er að skilja hvernig erfið hegðun þróast er frekar hægt að takast á við vandann og 

því þarf að setja fram árangursrík inngrip sem hafa vísindalegan grunn. Oft er tekið á gerendum 

með því að beita refsingum en rannsóknir hafa sýnt að það sé einungis skammtímalausn og 

ásamt slæmum námsárangri geta þess konar inngrip leitt til verri hegðunar. Oft er beðið þar til 

barnið/unglingurinn gerir eitthvað virkilega slæmt af sér eins og að ráðast líkamlega á kennara 

eða samnemanda áður en nokkuð er gert af einhverri alvöru og hætta er á að það sé of seint að 

hjálpa þeim á þeim tímapunkti (Sprague o.fl., 2008, bls. 23).  

Eftir að einelti hefur hætt er mikilvægt að halda áfram að veita þolanda stuðning. 

Meðferð og ráðgjöf fyrir þolanda byggist fyrst og fremst á því að byggja upp sjálfsmyndina aftur 

og vinna úr afleiðingum eineltisins á áhrifaríkan hátt (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 102–

103).  Hins vegar þegar kemur að gerandanum þá er helst notuð lausnamiðuð leið þar sem vakin 

er hópumræða um það hvað sé hægt að gera fyrir þolanda eineltis. Með því að notast við 

svokallaða aðferð án ásakanna (no blame) er reynt að skapa viðhorfsbreytingu sem hefur svo 

áhrif á gerandann sem hættir jafnvel að leggja í einelti. Þessi aðferð er byggð á því að einelti fari 
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oft fram í hópum og því þurfi viðhorfsbreyting alls hópsins að eiga sér stað (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012, bls. 27). Önnur aðferð er kölluð sameiginleg umhyggja þar sem 

einstaklingar eru hvattir til þess að fara eftir samskiptareglum sem sporna við eineltisaðstæðum. 

Talið er að þessar tvær aðferðir henti mjög vel eldri einstaklingum eins og 

framhaldsskólanemum þar sem þau hafa þroskann og aldurinn til þess að fara eftir þessu 

(Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 27).   

Hins vegar virðist svo vera að þolendur eineltis í framhaldsskólum (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012, bls. 23)  veigri sér við því að segja frá og þannig getur verið erfitt fyrir 

aðstandendur og skóla að uppgötva og kljást við eineltið. Þessar niðurstöður eru í takt við 

rannsóknir Lewis (2004) og Rigby (2000) þar sem kemur fram að með aldrinum minnki löngunin 

til þess að segja frá einelti vegna þess hversu mikið þolandi skammast sín (eins og vísað er til í 

Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 23).   

4.1 Umhverfi sem hvetur þolanda til að segja frá 
Nauðsynlegt er að einstaklingar segi frá ef þeir eru lagðir í einelti svo hægt sé að veita þeim 

viðeigandi meðferð og hjálp. Þessi staðhæfing er í samræmi við sjónarhorn sálfræðistéttarinnar 

sem byggir á því að það að segja ekki frá getur það haft alvarlegar líkamlegar og sálfræðilegar 

afleiðingar fyrir þolendur (Kelly og McKillop, 1996, bls. 450). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

því meira sem einstaklingur heldur inni tilfinningum sínum varðandi áfall því líklegra er að 

einstaklingur upplifi kvíðaeinkenni (Kelly og McKillop, 1996, bls. 452). Þar að auki getur verið 

að einelti stoppi ef sagt er frá og komi þar með í veg fyrir allar neikvæðar afleiðingar (Mishna og 

Alaggia, 2005, bls. 219).  

Aðrir kostir þess að segja frá fela í sér að það léttir á einstaklingi og honum líður betur, 

kemur í veg fyrir ofurárvekni (hypervigilance) gagnvart því að standa vörð um leyndarmálið og 

tækifæri fyrir nýja sýn á vandamálið. Það getur verið að þolendum eineltis finnist meiri áhætta 

fólgin í því að segja frá en ávinningur þar sem börn vilja frekar kljást við vandamál sín ein án 

þess að blanda fullorðnum í málið. Þolendur eru oft smeykir við að blanda fullorðnum í málið 

vegna þess að þeir eru hræddir um að þeir geri aðstæðurnar verri (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 

219).   

Í rannsókn sinni draga Mishna og Alaggia (2005, bls. 34) saman níu þætti sem skapa gott 

umhverfi fyrir þolanda til þess að segja frá. Í fyrsta lagi þarf umhverfið að styðja það að segja 

frá. Einstaklingar þurfa að upplifa umhverfið þannig að það verði hlustað á þá, þeir njóti 
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skilnings og verndar. Í öðru lagi þurfa skólar og fagmenn innan hans að viðurkenna alvarleika 

eineltis og kljást við það. Ef það er hunsað er hætta á að þolandi skynja einelti sem samþykkta 

hegðun og þolendum finnist þeir ekki geta beðið um hjálp frá þeim eldri. Í þriðja lagi þarf að 

vera til staðar færni til að þekkja einkenni eineltis. Ekki er hægt að ætlast til þess að gerendur 

komi sjálfviljugir fram heldur þarf að taka eftir merkjum og einkennum og spyrja beinna 

spurninga til þess að komast að því hvað er í gangi (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 222). 

Í fjórða lagi þarf að skapa umhverfi sem hvetur þolanda til þess að stíga fram án þess að 

vera beittur þrýstingi. Hafa verður í huga að það getur verið alveg gríðarlega erfitt fyrir 

einstakling að segja frá einelti og ef fyrstu viðbrögð eru ekki jákvæð eða sýna stuðning, getur 

verið að verið sé að gera illt verra og auka við vandamálum. Í fimmta lagi þarf að gera ráð fyrir 

og minnka kvíða og stress hjá þolanda sem kemur óhjákvæmilega fram þegar hann segir frá. Þó 

svo að það geti létt á þolanda að segja frá þá kemur einnig fram kvíði sem fagfólk í kringum 

þolandann þarf að hjálpa honum að takast á við (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 222). 

Það er tvennt sem fagfólk þarf að hafa í huga til þess að hjálpa þolanda að komast í 

gegnum þetta. Í fyrsta lagi þarf fagfólk að bjóða huggun og viðurkenningu á vandamálinu jafnvel 

áður en þolandi segir frá. Í öðru lagi má alls ekki gefa nein loforð um jákvæða útkomu. Það getur 

leitt til þess að þolandi verði fyrir vonbrigðum gagnvart þeim sem eru að hjálpa honum sem 

eykur á kvíða og erfiðara er að byggja upp traust. Hins vegar er í lagi að lofa að þolandi fái hjálp 

(Mishna og Alaggia, 2005, bls. 222).  

Í sjötta lagi þarf að hlusta, sýna skilning og viðurkenna vanda þolandans. Upplifun og 

túlkun á atburðum fólks er mismunandi og það er eins í eineltisaðstæðum og því þarf að 

viðurkenna vanda barnsins þrátt fyrir að túlkun og upplifun þín sé önnur. Lykilatriðið að því að 

hjálpa þolanda eineltis er að beita virkri hlustun (active listening) og viðurkenna upplifun hans á 

aðstæðum frekar en að leggja áherslu á okkar eigið sjónarhorn á vandamálinu. Það er mjög 

mikilvægt að skilja afleiðingar þolandans ef hann nýtur ekki verndar eða fær ekki nægileg 

viðbrögð þegar hann segir frá (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 222–223).  

Í sjöunda lagi þarf að íhuga lagalega hlið eineltis og hvort það þurfi að tilkynna það til 

yfirvalda, siðferðislega hlið málsins ásamt takmörkunum við trúnaðarupplýsingar. Í Kanada og 

Bandaríkjunum eru engin lög sem segja að það þurfi að tilkynna einelti til yfirvalda, ólíkt annarri 

misnotkun eins og kynferðislegu áreiti og misnotkun. Þetta þýðir að fagfólk er ekki lagalega 

bundið því að segja frá einelti án þess að fá samþykki frá þolanda (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 



29 
 

223). Hér á Íslandi eru engin opinber lög sem taka á einelti beint en hins vegar verða 

Aðalnámsskrá, Barnaverndarlög, Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna, 

Framhaldsskólalög og Almenn hegningarlög skoðuð hérna seinna í tengslum við réttindi þolenda 

eineltis.  

Í áttunda lagi þarf að skoða hina ýmsu þætti þess að segja frá sem geta verið flóknir. 

Fagfólk þarf að gera sér grein fyrir því að það eru flóknir og ólíkir þættir sem hafa áhrif á 

þolandann þegar hann ákveður að segja frá. Rannsóknir hafa sýnt að það er nánast ómögulegt að 

fara eftir stöðluðum reglum vegna þess hversu tilfinningaríkt og flókið þetta ferli er. Með því að 

viðurkenna þetta flókna ferli kemur það í veg fyrir að foreldrar og kennarar kenni sjálfum sér um 

að hafa ekki brugðist fyrr við. Með þessari viðurkenningu er aðstandendum hjálpað að skilja og 

bregðast við þannig að það virkilega hjálpi þolanda (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 223).   

Í níunda og síðasta lagi er mikilvægt að kenna börnum og unglingum að bregðast við 

þegar þolandi segir frá einelti. Þau áhrif sem einelti getur haft er að það myndast óskrifaðar 

reglur sem á að fara eftir, með öðrum orðum þessi hegðun verður smátt og smátt samþykkt af 

samnemendum. Þegar þolandi segir frá einelti sem jafnaldrar hafa margsinnis séð fara fram en 

ekkert aðhafst getur verið að þolanda finnist hann vera brjóta „trúnaðarreglu“. Hins vegar segja 

þolendur oft vinum sínum fyrst frá eineltinu og það getur lagt mikla pressu á þá að halda þessu 

leyndu. Þetta ýtir undir það að kenna einstaklingum að bregðast við þegar þolandi stígur fram án 

þess að þeim finnist þeir vera með heiminn á herðum sér. Þetta getur verið erfitt ferli þar sem að 

vinurinn lendir í klemmu þar sem hann veit ekki hverjum hann ætti að segja frá og hvort hann 

myndi bregðast trúnaðartrausti vinar síns ef hann segir frá (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 223).  

Þrátt fyrir augljósa kosti þess að segja frá eru þolendur tregir til og þegar jafningjar 

segjast styðja þolanda og séu á móti einelti þá endurspeglar það oft ekki gjörðir þeirra þegar 

kemur að því að standa upp í hárinu á geranda (O´Connell o.fl., 1999, bls. 438). Misræmið á 

milli þess sem jafningjar segja og gera er hægt að útskýra með ástæðum eins og 

sjálfsbjargarhvötin (self-preservation), ótti við hefnd og þeim finnst þeir ekki geta yfirbugað vald 

geranda (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 224).   

4.2 Olweuskerfið 
Þegar talað er um úrræði gegn einelti er óhjákvæmilegt að skoða Olweuskerfið en það er 

þekktasta kerfið gegn einelti og var þróað af Dr. Dan Olweus. Þegar höfundur ritgerðar fór að 

skoða þetta kerfi út frá framhaldsskóla kom misræmi í ljós í heimildum sem rakin var til 
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mismunandi skólakerfa á Íslandi og erlendis. Í íslenskri handbók um Olweuskerfið kemur fram 

að kerfið sé þróað fyrir 4.-10. bekk í grunnskóla (Olweus, 2002, bls. 13) en á erlendri síðu 

Olweuskerfisins kemur fram að það sé fyrir yngsta stig grunnskóla (elementary), miðstig 

grunnskóla (middle school) og fyrstu árin í framhaldsskóla (junior high or high schools) en ekki 

kemur aldurshópur beint fram á síðunni (Clemson University, 2013).  

Þar sem þessi skipting í aldurshópa í skóla er önnur en á Íslandi getur verið að þetta hafi 

skolast til við þýðingu á efninu en sá hópur sem tilheyrir „high school“ er 13-18 ára. Þetta gefur 

forsendu fyrir því að Olweuskerfið sé notað í framhaldsskóla jafnt og grunnskóla en íslenskir 

grunnskólar hafa að mestu nýtt sér þetta kerfi á meðan að framhaldsskólar setja einungis fram 

eineltisstefnu eins og kemur fram seinna í ritgerðinni, en byggja ekki á þessu kerfi Olweus.  

Olweuskerfið er fyrst og fremst forvörn til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun, 

(Clemson University, 2013) og byggist á örfáum meginreglum sem hafa verið staðfestar með 

rannsóknum með áherslu á þróun atferlisbreytinga með sérstakri áherslu á árásarhneigð. Þessar 

reglur beinast fyrst og fremst að því að skapa félagslegt umhverfi sem dregur úr óæskilegri 

hegðun og einkennist af hlýju, jákvæðni, reglum gegn óviðeigandi hegðun, refsingar þegar 

reglurnar eru brotnar en hvorki líkamlegar né óvinveittar og byggja á virðingu fyrir þeim eldri 

(Olweus, 2002, bls. 13).   

Tvær hliðar eru hins vegar á árangri á notkun Olweuskerfisins. Á erlendri síðu Olweus 

kemur fram að þetta kerfi hafi minnkað einelti, bætt andrúmsloft innan kennslustofu og minnkað 

aðra andfélagslega hegðun eins og skemmdarverk og skróp í skóla (Clemson University, 2013).  

Hins vegar er árangur ekki eins áberandi þegar hann er skoðaður hér á Íslandi. Umræða 

um forvarnir gegn einelti fór fram á Alþingi 21. apríl árið 2010 þar sem Katrín Jakobsdóttir 

mennta- og menningarmálaráðherra fór yfir úttekt á Olweuskerfinu og áhrifum þess í íslenskum 

grunnskólum  á tímabilinu 2005-2007. Umsjón með úttektinni hafði Þorlákur Helgason 

framkvæmdarstjóri Olweus á Íslandi. Úttektin var samstarfsverkefni Mennta- og 

menningarmálaráðuneytis, Sambands íslenskra sveitafélaga, Kennarsambands Íslands og 

Heimilis og skóla. Með þessari úttekt átti að kanna hvort einelti hefði minnkað í skólum, hvort 

Olweus áætlunin hafi náð að festa sig í sessi og einnig að koma með tillögur að áframhaldandi 

baráttu gegn einelti í grunnskólum. Þessi úttekt var byggð á fyrirliggjandi gögnum og viðtölum 

við framkvæmdarstjóra verkefnisins og verkefnisstjórn skólanna auk þess sem rætt var við 
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þátttakendur í 13 skólum. Þau gögn sem einnig var notast við voru mælingar Námsmatsstofnunar 

á einelti í skólum og viðtöl við þá sem stóðu á bak við Olweuskerfið í nokkrum skólum.  

Niðurstöðurnar voru þær að einelti hafði ekki minnkað mikið að meðaltali í þeim skólum 

sem innleitt höfðu Olweusar áætlunina. Hins vegar sýndu árlegar mælingar mikinn mun í skólum 

fyrsta árið eftir að áætlunin var innleidd árin 2005-2007. Jákvæðu niðurstöðurnar úr þessari 

úttekt voru samt sem áður þær að aðstandendur kerfisins innan skólanna voru ánægðir með þann 

stuðning sem framkvæmdarstjórn hafði veitt sem væri nauðsynlegt til þess að ýta undir þekkingu 

og hvatningu innan skólanna (Katrín Jakobsdóttir, 2009–2010).  

Með þetta í huga er óhjákvæmilegt að velta því fyrir sér hvort Olweuskerfið sé ekki sett 

nægilega skýrt fram í skólum og því sjáist lítill árangur. Þar sem ennþá er verið að fikra sig 

áfram með þetta kerfi í grunnskólum er lítil forsenda til þess að nýta sér þetta kerfi í 

framhaldsskólum. Afhverju ætti að setja fram kerfi sem ekki hefur verið vænlegt til árangurs hjá 

öðrum stofnunum? Því leggur höfundur til að leitað verði annarra lausna fyrir framhaldsskóla 

sem miðar frekar að þörfum og þroska framhaldsskólanemenda. 
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5. Lög og sáttmálar í tengslum við einelti 
Í ljósi þess hversu mikið hefur borið á einelti í umræðum á mismunandi vettvangi fannst höfundi 

ástæða til þess að fara yfir þau lög og reglugerðir sem hægt er að fella einelti undir. Þeir 

lagarammar sem voru skoðaðir og voru taldir varða einelti voru Barnalög, Aðalnámsskrá 

Framhaldsskóla, Framhaldsskólalög, Barnasáttmálinn, Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu 

þjóðanna og Almenn hegningarlög.  

5.1 Barnalög  
Í I. Kafla 1. grein í barnalögum er farið yfir réttindi barna þar sem kemur fram að:  

Barn á rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, umönnunar og annarra 

réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án mismununar af nokkru 

tagi. Óheimilt er að beita barn hvers kyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi 

háttsemi (Alþingi, 2003). 

Þegar höfundur les réttindi barns á verndun er það bein skírskotun til þess að 

vernda eigi barn gegn alls kyns órétti og þar á meðal einelti. Því er hægt að túlka lögin 

þannig að allir séu lagalega skyldir til þess að vernda þolendur eineltis, koma í veg fyrir 

það og segja frá einelti eigi það sér stað. Seinni hluti greinarinnar beinist að því að 

bannað sé að beita ofbeldi og/eða vanvirða barn og því telur höfundur það vera 

skírskotun til geranda. Ef einstaklingur leggur í einelti er hann að brjóta barnalög, 

samanber tilvitnun hér að ofan.  

Hins vegar þarf að túlka lög á réttan máta og því þarf að íhuga hvar refsiramminn fellur 

og á hvaða aldurshóp. Ef barnalögin beinast einungis að fullorðnum duga þau skammt gegn 

einelti.  Á síðu Alþingis kemur hvergi fram hvort þessi tilteknu lög beinast að börnum eða ekki 

(Alþingi, 2003) og því er hægt að álykta að þau gildi fyrir alla samfélagsþegna, líka börn, en lög 

hafa mismunandi aldursramma. Sum lög gilda fyrir 15 ára og eldri á meðan að önnur lög gilda 

fyrir sjálfráða og sakhæfa einstaklinga. Hins vegar er það alltaf á ábyrgð foreldra og 

umönnunaraðila að kenna barninu sínu réttindi og hvernig eigi að koma fram við náungann.  

5.2 Aðalnámsskrá framhaldsskóla 
Í nýrri Aðalnámskrá kemur hutakið einelti fram á þrem stöðum: í grunnþáttum menntunar, 

heilbrigði og skólanámsskrá. Settir eru fram sex grunnþættir sem tengjast innbyrðis. Þessum 

þáttum er ætlað að veita heildarsýn á allt skólastarf og leggja áherslu á virkt lýðræði, jafnrétti, 
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mannréttindi og baráttu gegn mismunun og ofbeldi, „ þar með töldu einelti“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið: námskrár, 2011, bls. 15).   

Í kaflanum um heilbrigði er góð heilsa skilgreind út frá líkama, sál og félagslegu 

heilbrigði. Talað er um ábyrgð einstkalinga á sinni eigin andlegu heilsu og er hún talin tengjast 

afstöðu gegn einelti og ofbeldi og er félagslegt heilbrigði skilgreint sem góðir samskiptahætti og 

að vera félagslega virkur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið: námskrár, 2011, bls. 33).  

Þegar skólanámsskrá er sett fram í Aðalnámsskránni eru vissar stefnur teknar fram sem 

þurfa að birtast í skólanámsskrá. Þær stefnur tengjast forvörnum á vímuefnum og einelti, 

stuðningi við heilbrigðan lífshátt, umhverfismál, jafnréttismál, eineltisáætlun og fleira (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið: námskrár, 2011, bls. 63). Árið 2010 var sett fram greinagerð um 

aðgerðir gegn einelti í skólum og á vinnustöðum og var hún unnin af Félags- og 

tryggingamálaráðuneyti, Mennta- og menningarmálaráðuneyti og Heilbrigðisráðuneyti í 

samstarfi við Lýðheilsustöð. Ástæðan fyrir því að farið var að vinna að þessari greinagerð var að 

álit þáverandi heilbrigðisráðherra var að bregðast þyrfti við auknu einelti og lagði hann til að það 

þyrfti það að gerast á vettvangi fyrrnefndra ráðuneyta (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið, og Heilbrigðisráðuneytið, 2010, bls. 3). Í þessari 

greinagerð kom fram að eineltisáætlanir myndu liggja fyrir í öllum framhaldsskólum sem tóku 

þátt í þessu mati við árslok 2011 og svo færi fram mat á því hvort árangur hafi náðst með þeim 

aðgerðum sem ráðuneytin lögðu til árið 2012. Taka verður fram að ekki tóku allir 

framhaldsskólar á landinu þátt í matinu en forsenda fyrir þáttöku var ekki tekin fram í greinagerð 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið og fél., 2010, bls. 13).  

Þegar eldri aðalnámsskrár eru skoðaðar eru grunnþættir menntunar ný viðbót, reyndar er 

einelti meira og minna ný viðbót í Aðalnámsskrána 2011. Hvergi er minnst á einelti eða forvarnir 

gegn því í Aðalnámsskrá árið 1999 og einelti kemur fram á einum stað í Aðalnámsskrá árið 2004 

og það kemur fram í tengslum við forvarnir (Mennta- og menningarmálaráðuneytið: námskrár, 

2004, bls. 12).   

5.3 Framhaldsskólalög 
Þegar Framhaldsskólalög eru skoðuð í tengslum við einelti sést að gífurleg áhersla er lögð á 

forvarnir og skyldur skólans til þess að standa að þeim. Sem dæmi má skoða I. kafla, 2.grein þar 

sem kemur fram að skólarnir eigi að búa nemendur undir þátttöku í atvinnulífinu og meðal 

annars efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd og jafnrétti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 
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2008). Af þessari grein má álykta að hlutverk skólans sé að upplýsa nemendur sína um einelti, 

hvað sé rétt og rangt og sameiginlega ábyrgð í samfélaginu gegn einelti.  

Annað dæmi um forvarnir gegn einelti sem kemur fram í framhaldsskólalögum er í VI. 

kafla er varðar ábyrgð nemenda, þá er skólinn skyldugur til þess að leita orsaka og veita 

viðkomandi hjálp ef nemandi er yngri en 18 ára (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008).  

Höfundur ályktar að þegar einelti er tengt við þessa grein þá beinist hún að geranda, þolanda og 

skyldu skólans til þess að veita báðum aðilum hjálp með viðtölum við foreldra og þá sjálfa. 

Í næstu grein laganna kemur fram að allir framhaldsskólar séu skyldugir til að 

vera með stefnu sem kemur í veg fyrir líkamlegt, andlegt og félagslegt ofbeldi, með 

öðrum orðum eineltisstefnu. Jafnframt eru þeir skyldugir til þess að vera með 

viðbragðsáætlun gegn einelti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2008). Af þessari 

úttekt er augljóst að framhaldsskólalögin beinast fyrst og fremst að skólanum sjálfum og 

forvörnum gegn einelti en nemendur geta ekki brotið lögin og verið dregnir til ábyrgðar 

þegar kemur að einelti. Þegar 33. grein er skoðuð sem einskorðast við réttindi nemenda 

beinist sú grein fyrst og fremst að námsumhverfi og rétti til náms. Að vissu leyti má 

túlka rétt nemenda til góðs námsumhverfis sem rétt þeirra til þess að vera ekki lagðir í 

einelti í skóla. Aað mati höfundar eru það sjálfsögð réttindi og koma ekki nægilega 

skýrt fram í lögum en í lögunum segir:  

 

33. gr. Réttur nemenda. 

Framhaldsskóli er vinnustaður nemenda. Allir nemendur framhaldsskóla 

eiga rétt á kennslu við sitt hæfi í hvetjandi námsumhverfi í viðeigandi 

húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og almennri vellíðan. 

Framhaldsskóli skal í hvívetna haga störfum sínum þannig að nemendur 

finni til öryggis og njóti hæfileika sinna. Þess skal gætt við skipulag 

skólastarfs að virt séu almenn vinnuverndarsjónarmið. Nemendur eiga rétt 

á því að koma á framfæri sjónarmiðum sínum varðandi námsumhverfi, 

námstilhögun, fyrirkomulag skólastarfs og aðrar ákvarðanir sem snerta 

þá. Taka skal tillit til sjónarmiða þeirra eins og unnt er (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2008).  

 

Að mati höfundar þurfa Framhaldsskólalög að beinast bæði að skóla og nemendum þegar 

kemur að forvörnum gegn einelti og það þarf því að laga.   
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5.4 Barnasáttmáli sameinuðu þjóðanna 
Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur á Allsherjarþingi Sameinuðu 

þjóðanna 20. nóvember 1989 og undirritaður af Íslandi 26. janúar árið 1990 en tók ekki 

gildi að fullu fyrr en 28. október 1992. Undir Barnasáttmálann falla allir einstaklingar 

undir 18 ára aldur nema einstaklingar hafi náð lögræðisaldri fyrr samkvæmt lögum í 

viðkomandi landi. Sáttmálinn samanstendur af tveim köflum og 54 greinum og telur 

höfundur að einelti falli undir þrjár greinar hans (UNICEF, 2011). 

Í fyrsta lagi kemur fram í 16. grein að ekki megi vega að sæmd eða mannorði 

barns og að  barn eigi rétt á vernd gegn slíkum árásum. Út frá þessari grein hefur barn 

rétt á því að vera öruggt gegn einelti og beinist sá réttur einnig að forvörnum. Í öðru lagi 

er hægt að túlka 19. grein þannig að barn eigi rétt á vernd gegn einelti í skólum en í 

henni kemur fram að annað eða báðir foreldrar, lögráðamaður/menn eða sá sem hefur 

barnið í umsjá sinni sé skyldugur til þess að vernda barnið gegn hvers kyns líkamlegu 

og andlegu ofbeldi og að það eigi að gera ráðstafanir á sviði löggjafar, stjórnsýslu, 

félags- og menntunarmála gegn þess konar ofbeldi (UNICEF, 2011).  Af þessu má 

álykta að það eigi að vera lög sem vernda barnið gegn þessum árásum og ef farið er 

skrefinu lengra í að tengja þetta við einelti má álykta að menntasviðið sé skyldugt til 

þess að vera með eineltisáætlanir.  

Í þriðja lagi kemur fram í 29. grein að menntun barns eigi að beinast að því að 

bera virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi (UNICEF, 2011) og eiga 

Barnasáttmálinn og Aðalnámsskrá þetta atriði sameiginlegt.  

5.5 Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna 

Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna var samþykkt á Allsherjarþingi þeirra þann 10. 

desember 1948 en endurþýdd útgáfa var gefin út af Utanríkisráðuneytinu og 

Mannréttindaskrifstofu Íslands þann 10. desember árið 2008 og mun höfundur styðjast við hana. 

Yfirlýsingin samanstendur af inngangsorðum og 30 greinum þar sem mannréttindum eru gerð 

skil (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Að mati höfundar er hægt að tengja tvær af þessum greinum við einelti. Í 12. grein kemur 

fram að ekki má særa æru eða mannorð einstaklings og eru það mannréttindi allra að vera með 

lagavernd gegn slíku (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). Er þessi grein nokkuð svipuð þeirri 

sextándu í Barnasáttmálanum. Þar sem Barnasáttmálinn nær einungis til einstaklinga fram að 18 
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ára aldri er hægt að álykta að verið sé að framlengja þessi réttindi. Seinni greinin sem höfundur 

telur falla undir réttindi gegn einelti er 26. grein þar sem lögð er áhersla á menntun og skóla. Í 

þessari grein kemur fram að menntun eigi að þroska einstaklinginn og auka virðingu á 

mannréttindum og frelsi (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Enn og aftur koma fram sammerk einkenni í lagarammanum en þetta er það sem 

kemur einnig fram í Alnámsskrá framhaldsskóla og í Barnasáttmálanum.  

5.6 Almenn hegningarlög 

Þegar Almenn hegningarlög eru skoðuð í tengslum við einelti eru þau oft nefnd í sambandi við 

rafrænt einelti (Umboðsmaður barna, e.d.). Í kafla XXV er tekið á ærumeiðingum og brot gegn 

friðhelgi einkalífs og fellur einelti undir greinar 233-237.  

XXV. kafli. Ærumeiðingar og brot gegn friðhelgi einkalífs. 

233. gr. Hver, sem hefur í frammi hótun um að fremja refsiverðan verknað, 

og hótunin er til þess fallin að vekja hjá öðrum manni ótta um líf, 

heilbrigði eða velferð sína eða annarra, þá varðar það sektum …
1)

 eða 

fangelsi allt að 2 árum.
 

 

[233. gr. a. Hver sem með háði, rógi, smánun, ógnun eða á annan hátt 

ræðst opinberlega á [mann eða hóp manna]
1)

 vegna þjóðernis þeirra, 

litarháttar, [kynþáttar, trúarbragða eða kynhneigðar]
1)

 sæti sektum 

…
2)

 eða fangelsi allt að 2 árum.]
3)

 

    

234. gr. Hver, sem meiðir æru annars manns með móðgun í orðum eða 

athöfnum, og hver, sem ber slíkt út, skal sæta sektum eða [fangelsi]
1)

 allt 

að 1 ári. 

    

235. gr. Ef maður dróttar að öðrum manni einhverju því, sem verða myndi 

virðingu hans til hnekkis, eða ber slíka aðdróttun út, þá varðar það sektum 

eða [fangelsi]
1)

 allt að 1 ári. 

    

236. gr. Sé ærumeiðandi aðdróttun höfð í frammi eða borin út gegn betri 

vitund, þá varðar það …
1)

 fangelsi allt að 2 árum. Sé aðdróttun birt eða 

borin út opinberlega, enda þótt sakaráberi hafi ekki haft sennilega ástæðu 

til að halda hana rétta, þá varðar það sektum …
1)

 eða fangelsi allt að 2 

árum. 

 

 237. gr. Ef maður bregður manni brigslum án nokkurs tilefnis, þá varðar 

það sektum, þótt hann segi satt (Alþingi, 2005) 

 

Allar tegundir eineltis falla undir þessar greinar að mati höfundar og eru því gerendur 

eineltis brotlegir gagnvart Almennum hegningarlögum og er forsenda fyrir kæru. Hins vegar 
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gilda almenn hegningarlög einungis fyrir einstaklinga 15 ára og eldri (Alþingi, 2005) og því eiga 

þau ekki við í grunnskóla en hafa fullt erindi í framhaldsskóla og á vinnustaði. 
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6. Mikilvægi nærumhverfis  
Þegar kemur að forvörnum hafa þær varanlegri áhrif ef þær eru kynntar snemma á lífsleiðinni og 

á sem flestum sviðum. Forvarnir sem snúa að einstaklingnum sem hafa sterkustu áhrifin gegn 

einelti eru sterk sjálfsmynd, sjálfsöryggi og persónulegur metnaður. Þetta eru þættir sem barnið 

þróar með sér í gegnum samskipti við foreldra og aðra sem hann/hún umgengst. Fyrstu árin eru 

foreldrar helstu fyrirmyndir barnsins en síðar meir, við skólagöngu, bætast við kennarar, 

leiðbeinendur og íþrótta- og æskulýðsfélög (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 20–21). Foreldrar 

og kennarar þurfa því í sameiningu að vera vakandi gagnvart einelti og mun höfundur fara yfir 

hlutverk þeirra hér að neðan. 

6.1 Hlutverk kennara 
Sú stofnun sem gegnir lykilhlutverki í forvörnum gegn einelti er skólinn. Andrúmsloft, 

grunnviðmið og skólaandi hafa afgerandi áhrif á samskipti nemenda og hvernig þeim líður í 

skólanum. Grunnviðmið skólans endurspeglast alltaf í allri starfsemi og vinnubrögðum (Guðjón 

Ólafsson, 1996, bls. 49). Þau einkenni í skólaumhverfi sem eru talin hafa áhrif á einelti eru 

námsskrá, áhugi kennara og aðgengi að starfsfólki skólans.  

Marjoribanks (1994) heldur því fram að námsskrá sem eflir ímyndunarafl og beinist að 

áhuga nemenda geti haft bælandi áhrif á einelti (eins og vísað er til í Papanikolaou, Chatzikosma 

og Kleio, 2011, bls. 440). Rigby (2008) telur að þegar kennari sýnir nemendum áhuga veiti það 

nemendum öryggistilfinningu og komi í veg fyrir að þeim leiðist sem getur annars komið af stað 

árásarhneigð (eins og vísað er til í Papanikolaou o.fl., 2011, bls. 440).  

Utan kennslustofunnar getur uppbygging skólans ýtt undir einelti en sýnileiki kennara og 

aðgengi að þeim og öðru starfsfólki skólans getur vel komið í veg fyrir einelti. Erlendar 

rannsóknir hafa sýnt fram á að í meira en 75% tilvika viðgengst einelti í frímínútum, á 

skólagöngum, salernum og fyrir og eftir skóla. Kennslustofan er í rauninni öruggasti staðurinn 

fyrir þolandann  (Papanikolaou o.fl., 2011, bls. 440).   

Sú kennsla sem gegnir veigamesta hlutverkinu í tengslum við einelti er lífsleikni, ásamt 

forvarnarfræðslu og hægt er að framkvæma þá fræðslu á margvíslegan hátt. Mikilvægt er að hafa 

þessa kennslu þó svo að kennari sjái ekki neina eineltishegðun hjá bekknum. Vegna þess að 

einelti getur verið mjög dulið og þá getur það auðveldlega farið fram hjá kennaranum. Það sem 

kennari getur hins vegar tekið eftir er aukin vanlíðan, öryggisleysi og kvíði án skýringa hjá 

einstökum nemendum í bekknum og þarf þá að tala við viðkomandi og láta foreldra vita af 
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þessari hegðunarbreytingu svo hægt sé að komast að því hvað er sem veldur henni (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012, bls. 48–49).   

Hlutverk kennara er mjög fjölþætt og erfitt að festa fingur á en fyrir utan kennslu er 

hlutverk þeirra að tryggja að nemendum líði vel í skólastofunni. Utan kennslustofunnar þarf 

kennarinn að vera í traustu sambandi við bæði foreldra og nemendur og gæta þess að öllum 

þörfum nemenda sé mætt. Þegar tilkynning um einelti berst skólastjórnendum bætast viðbrögð 

við því ofan á  kennarahlutverkið en kennari þarf þá að sinna eftirliti með umræddum 

einstaklingum.  

Svo kennari geti sinnt sínu hlutverki á skilvirkan hátt getur hann hins vegar ekki tekið 

þátt í úrvinnslu á eineltismáli ef nemandi er í bekknum hjá honum. Með öðrum orðum þarf 

tiltekinn kennari að vera algjörlega utan þessa ferlis svo hægt sé að koma í veg fyrir 

hagsmunaárekstra. Af þessum ástæðum þurfa kennarar að skiptast á að vera í eineltisteymi. 

Hlutverk kennara í úrvinnslu, forvörnum og eftirliti eineltis hefur verið stórt en þótt kennari hafi 

viðamikla þekkingu á málinu þá eru takmörk fyrir því að hvaða marki kennari ætti að taka þátt í 

úrvinnslu eineltismála (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 82–83).   

Svo kennari geti sinnt hlutverki sínu að fullu þá telja Vanda Sigurgeirsdóttir og 

Sif Einarsdóttir (2004, bls. 79–80) það skipta miklu máli að kennarar fái þjálfun og 

fræðslu við hæfi varðandi eineltismál. Rannsóknir hafa sýnt fram á að kennarar telja sig 

þurfa á meiri fræðslu um einelti á að halda. Dan Olweus (2001) telur að kennarar á 

Norðurlöndunum sem hafa fengið hefðbundna kennaramenntun séu ekki að fá þessa 

fræðslu og þjálfun á skilvirkan hátt (eins og vísað er til í Vanda Sigurgeirsdóttir, 2004, 

bls. 79–80). Þegar kennaramenntun á Norðurlöndunum er skoðuð er fræðsla um einelti 

ekki í boði sem sérhæfð námsgrein heldur er það aðeins hluti af öðrum námskeiðum 

eins og félagsfærni, lýðræði eða siðfræði (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2004, bls. 79–80). 

Einelti getur hins vegar farið fram án vitundar kennara því að oftast fer það fram 

utan kennslustofu og það einelti sem fer fram innan kennslustofunnar er mjög dulið og 

erfitt að koma auga á. Annars á kennari auðvelt með að koma auga á þetta ef hann 

þekkir bekkinn sinn mjög vel og hvernig nemendur vinna saman (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012, bls. 82). Erlendar rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að um það 

bil 60% nemenda í efsta bekk í grunnskóla segja að sjaldan eða aldrei reyni kennari að 
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stoppa einelti og vandamálið sé ekki rætt við þolendur og gerendur þegar það kemur 

upp (Olweus, 1993, bls. 20).   

6.2 Hlutverk foreldra 

Fjölskyldan þjónar veigamiklu hlutverki í að kenna börnunum félagslega færni en hún 

mótar einnig persónuna og hegðun hennar. Fjölskyldan er talin hafa langtímaáhrif á 

mótun einstaklingsins og hefur því verið meginviðfangsefni rannsóknarsamfélagsins 

þegar tengslin á milli fjölskylduumhverfis og eineltis eru skoðuð (Papanikolaou o.fl., 

2011, bls. 434).  

Annað sem hefur áhrif er að enginn þekkir börnin betur en foreldrarnir. Þeir hafa meiri 

upplýsingar um vini og félaga og samskipti þeirra á milli heldur en kennarinn. Þegar barn verður 

fyrir einelti eru það foreldrarnir sem yfirleitt sjá fyrst merki um það og ef barn er lagt í einelti 

segir það foreldrum fyrst frá í mörgum tilvikum (Kolbrún Baldursdóttir, 2012, bls. 47). Þessi 

staðhæfing Kolbrúnar Baldursdóttur tekur hins vegar ekki tillit til þess að ekki eru öll börn í góðu 

sambandi við foreldra sína.  Í rannsókn Olweus (1983) kom fram að um það bil 55% barna á 

aldrinum 6-10 ára sögðu foreldra sína tala við sig um einelti en talan minnkaði töluvert, eða í 

35%, þegar eldri krakkar voru spurðir. Af þessu dregur hann þá ályktun að foreldrar 

eineltisfórnarlamba og þá einnig þeirra sem leggja í einelti vita lítið af vandamálinu og tala lítið 

um það við börnin sín (eins og vísað er til í Olweus, 1993, bls. 20–21).   

Margir rannsakendur leggja áherslu á uppeldisaðferðir þegar þeir skoða einelti 

hjá börnum. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að börn sem tengjast einelti á einn eða 

annan hátt koma yfirleitt frá fjölskyldu þar sem uppeldisaðferðin einkennist af 

valdaboði (authoritarian). Einnig hefur komið fram í rannsóknum að börn sem eru 

annað hvort gerendur eða þolendur lýsa foreldrum sínum sem ráðríkum, refsigjörnum 

og sýna börnum sínum ekki nægilegan stuðning (Papanikolaou o.fl., 2011, bls. 434).  

Aðrar rannsóknir gera hins vegar greinarmun á uppeldisaðferðum þar sem fylgni 

er á milli uppeldis með valdi eða refsingu án ástæðu og við gerendur eineltis. Þegar 

uppeldisaðferðir eru skoðaðar í tengslum við þolendur þá getur uppeldi sem einkennist 

af bæði ást, hlýju og refsingum, þar sem refsingarnar eru meira ríkjandi, verið með 

fylgni við þolanendur eineltis (Papanikolaou o.fl., 2011, bls. 440).   
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Uppbygging fjölskyldunnar skiptir einnig máli en nokkrar rannsóknir hafa beinst 

sérstaklega að aðstæðum foreldra, eins og skilnaði. Drengir sem á föður sem tekur ekki 

jafnvirkan þátt í lífi hans og móðirin er í meiri hættu að verða þolandi eineltis heldur en 

aðrir. Ástæður fyrir því að faðirinn tekur ekki þátt geta verið skilnaður, dauðsfall eða 

vegna þess að faðirinn kýs að vera ekki hluti af lífi barnsins, rannsókn Fosse og Holen 

(2002) styður þessa niðurstöðu. Þegar faðir er til staðar kennir hann stráknum samskipti 

við aðra stráka og sjálfsöryggi gagnvart einelti. Þar af leiðandi þróa strákar, þar sem 

faðir er ekki til staðar, ekki þessa færni (eins og vísað er til í Papanikolaou o.fl., 2011, 

bls. 440). Hins vegar eru alls ekki allir synir einstæðra foreldra þolendur eineltis og því 

má ekki alhæfa útfrá þessum rannsóknarniðurstöðum.  
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7. Einelti á Íslandi 
Lítið er til af tölfræðilegum upplýsingum á Íslandi varðandi einelti í framhaldsskólum 

einfaldlega vegna þess að ekki hafa farið fram kerfisbundnar rannsóknir hérlendis. Gerðar hafa 

verið athuganir í nokkrum skólum sem hafa gagnast fræðimönnum en lítið sem ekkert af 

formlegum rannsóknum (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 17; Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 

2007, bls. 10). Hins vegar benda niðurstöður þeirra rannsókna sem hafa verið gerðar til þess að 

umfang eineltis sé svipað og í efstu bekkjum grunnskóla (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir og 

fél., 2007, bls. 10). Þessar staðreyndir ættu að vera forsenda fyrir því að rannsaka 

framhaldsskólastigið nánar.  

Telur höfundur mikilvægt að rannsaka einelti betur í framhaldsskólum vegna þess að það 

vantar rannsóknir til þess að styðjast við bæði í forvörnum og til þess að geta metið umfang 

eineltis í framhaldsskólum. Styður framkvæmdarstjóri Olweusáætlunar á Íslandi, Þorlákur H. 

Helgason, þetta í viðtali sínu (Helgi E. Helgason, 2005, bls. 27) þar sem hann lýsir því að hann  

hafi skoðað brottfall nemenda úr framhaldsskólum og telur hann sterk tengsl á milli þess og 

eineltis. Í viðtali í Skólavörðunni 2005 vitnaði hann í könnun þar sem kom fram að 29% 

nemenda sem voru í hópi brottfallinna hættu í skóla vegna eineltis. Hins vegar kemur fram í 

rannsókn Jón Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) að þetta brottfall er einungis 

6%. Þar sem ekki er skólaskylda í framhaldsskólum er auðveldara fyrir þolendur að hverfa á 

braut heldur en grunnskólanemendur (eins og vísað er til í Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 

2007, bls. 26).   

Nefndi Þorlákur einnig að hafa verði í huga alla kosti þess að sporna við einelti 

en ekki bara einn, ekki er einungis verið að hlúa að andlegri vellíðan nemenda heldur er 

líka verið að fækka skemmdarverkum og draga úr skrópi í skóla (Helgi E. Helgason, 

2005, bls. 27).  

7.1 Kannanir, úttektir og rannsóknir á Íslandi 

Við heimildaleit fann höfundur einungis eina formlega rannsókn í helstu gagnabönkum 

sem gerð hafði verið á einelti í framhaldsskólum og birtust niðurstöður hennar í 

tímaritinu Uppeldi og menntun. Rannsókn þessi var gerð árið 2007 af Arnheiði Gígju 

Guðmundsdóttur, Sif Einarsdóttur og Vöndu Sigurgeirsdóttur. Tekin voru viðtöl við sex 
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þolendur og eina móður úr mismunandi skólum og einnig var myndaður rýnihópur sem 

samanstóð af fimm nemendum úr stjórn nemendafélags eins framhaldsskólans.  

Kom fram í flestum viðtölum að þolendum leið illa bæði á meðan á einelti stóð og eftir 

að því lauk. Rannsakendur urðu einnig varir við varnarviðbrögð hjá viðmælendum sem einnig 

höfðu komið fram í öðrum rannsóknum hjá öðrum þolendum eineltis. Þessi varnarviðbrögð 

spönnuðu frá streitueinkennum að sjálfsmorðshugleiðingum. Þær áþreifanlegu afleiðingar 

eineltisins sem komu fram hjá viðmælendum voru augljósar en þrjár stúlkur voru hættar í 

skólanum og ein komin í annan skóla. Aðrir þolendur í hópnum höfðu hugsað um að hætta í 

sínum skóla (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 20). Þetta styður ummæli 

Þorlákar H. Helgasonar um að bein tengsl séu á milli brottfalls í framhaldsskóla og eineltis 

(Helgi E. Helgason, 2005, bls. 27).   

Birtingarmynd eineltis sem kom fram í viðtölum var fyrst og fremst höfnun, hunsun og 

útilokun en einnig miskunnarlausar, hæðnislegar og niðurlægjandi athugasemdir og illt umtal. 

Gerendur notuðust aðallega við tæknina, rafrænt einelti, þegar þeir lögðu þolendur í einelti og 

upplifðu þolendur mikið öryggisleysi gagnvart því vegna þess að það gat komið hvenær sem er 

en líkamlegt einelti kom lítið við sögu í rannsókninni (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 

2007, bls. 25).   

Félagslegt landslag framhaldsskólans virtist einnig ýta undir einelti. Klíkumyndun var 

áberandi og á þessum aldri er mikilvægt að tilheyra hópi. Þeir nemendur sem tekið var viðtal við 

og voru þolendur eineltis höfðu ekki fengið inngöngu í þessar klíkur eða var vísað í burtu vegna 

þess að þeir fóru ekki eftir reglum (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 25).   

Þegar úrræði voru rædd við nemendur fannst þeim viðbrögð skólans vera dræm og 

einkennast af úrræðaleysi frekar en öðru. Þolendur höfðu leitað til námsráðgjafa og kennara og 

fannst þeim gott að geta talað við þá. Viðmælendur vissu að reynt var að gera eitthvað í 

málunum en þeim fannst það einhvern veginn ekki nóg, eða það bar ekki árangur (Arnheiður 

Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 23).   

Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir og félagar (2007, bls. 26) benda á tvíþætta 

skýringu á því af hverju lítið hefur verið um rannsóknir á einelti í framhaldsskólum. Í 

fyrsta lagi er einelti í framhaldsskóla mjög dulið og erfitt að koma auga á það og í öðru 

lagi kom fram í rannsókn þeirra að þolendur vildu ekki segja frá vegna þess að þeir 

skömmuðust sín og höfðu ekki trú á úrræðum sem voru til staðar, aðrar rannsóknir 
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styðja þessa niðurstöðu (eins og vísað er til í Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 

2007, bls. 26). Þar sem framhaldsskólanemendur eru tregari til þess að segja frá einelti 

er greinilegt að með hærri aldri minnkar viljinn til þess að segja frá og af þessu álykta 

þær að einungis hluti eineltismála komi inn á borðið hjá skólastjórnendum.  

Vegna þess hversu lítið er til af rannsóknum um einelti í framhaldsskólum ákvað 

höfundur að styðjast við úttektir og kannanir til þess reyna að kortleggja umfang þess. Árið 2010 

var unnin greinargerð á vegum Félags- og tryggingamálaráðuneytisins, Mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins og Heilbrigðisráðuneytisins um mögulegar aðgerðir gegn einelti í 

skólum og á vinnustöðum og kemur fram í henni að nauðsynlegt er að viðhafa markvissari 

vinnubrögð í framhaldsskólum. Sett var það takmark að allir framhaldsskólar setji fram 

eineltisáætlun og áttu framhaldsskólar að vera búnir að setja þessa áætlun fram fyrir árslok 2011 

(Félags- og tryggingamálaráðuneytið o.fl., 2010, bls. 13).   

Þegar höfundur skoðaði úttekt á framhaldsskólum frá Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti kom fram að ekki hafa allir framhaldsskólar uppfyllt þetta skilyrði sem 

kemur fram í greinagerðinni. Höfundur fór í gegnum nýlegustu úttektirnar hjá þeim 

framhaldsskólum sem aðgengilegar voru á síðu Mennta- og menningarmálaráðuneytis og þau 

gögn sem tengdust einelti. Þeir skólar sem höfundur skoðaði voru tíu talsins og voru það 

Menntaskólinn á Egilsstöðum, Verkmenntaskólinn á Akureyri, Menntaskólinn í Reykjavík, 

Menntaskólinn við Hamrahlíð, Menntaskóli Borgarfjarðar, Menntaskólinn á Akureyri, 

Iðnskólinn í Hafnarfirði, Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu, Fjölbrautaskólinn í 

Breiðholti og Fjölbrautaskólinn við Ármúla.  

Úttektir allra skólanna voru frá 2011 að þremur skólum undanskildum. Úttektin frá 

Menntaskólanum á Egilsstöðum var frá 2010 og úttektin frá Verkmenntskólanum á Akureyri og 

Iðnskólanum í Hafnarfirði var frá 2012. Þegar höfundur var búin að draga saman niðurstöður 

úttekta varðandi einelti og fara yfir heimasíður tiltekinna skóla kom í ljós að einungus fimm 

skólar af tíu voru með fullunna eineltisstefnu og fjórir skólar af tíu voru með aðgengilega 

eineltisstefnu. Með aðgengilegri stefnu er átt við að hún komi skýrt fram á heimasíðu skólans. 

Höfundur vildi skoða betur ástæður þess að ekki væri búið að birta stefnur skólanna á heimasíðu 

og því var grafað aðeins dýpra í úttektirnar. Þegar skoðað var hvaða skólar væru að vinna að 

eineltisstefnu kom í ljós að einungis tveir voru að vinna að slíkri stefnu, tveir voru alls ekki að 
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vinna að stefnu og í úttekt frá einum skóla kom ekkert fram hvort hann væri að vinna að stefnu 

eða ekki og ekkert kom fram á heimasíðu skólans.  

Höfundur taldi vera þörf á því að draga saman úttektir með tilliti til eineltisstefna þeirra 

tíu skóla sem höfðu aðgengileg skjöl á síðu Mennta- og menningarráðuneytis til þess að fá betri 

yfirsýn á stöðu framhaldsskóla 

 

Fjölbrautaskólinn við Ármúla, 2010-2011 

Þegar úttekt er birt var verið að vinna að eineltisstefnu skólans en vinna hófst haustið 2010 þegar 

kom upp eineltismál á meðal nýnema (Jón Bergsson og Guðrún Helga Sederholm, 2011b, bls. 

32). Þó svo að vinna að eineltisstefnu hafi byrjað árið 2010 þá er ekki enn komin stefna inn á 

síðu skólans og má álykta að þessi vinna standi ennþá yfir. 

 

Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, 2011 

Fram kom í úttektinni að engin eineltisstefna væri til staðar í skólanum en áhersla væri á „að 

einelti væri ekki liðið innan veggja skólans“ og það komi fram í skólanámsskrá. Eineltismál hafa 

komið upp bæði á meðal starfsfólks og nemenda og hafa þau mál verið leyst með viðtölum og 

námsráðgjafa (Jón Bergsson og Guðrún Helga Sederholm, 2011a, bls. 32). Þegar höfundur 

skoðaði heimasíðu skólans kemur engin eineltisstefna fram og má því álykta að engin vinna sé í 

gangi að slíkri stefnu (Fjölbrautarskólinn í Breiðholti, 2013).   

 

Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu, 2010-2011 

Engin eineltisstefna er til staðar í skólanum en minnst er á að umræða hafi verið tekin upp 

haustið 2010 af gefnu tilefni en vinnan lítið farið út fyrir það (Jón Bergsson og Guðrún Helga 

Sederholm, 2011c, bls. 32). Þegar höfundur fór inn á heimasíðu skólans komu litlar upplýsingar 

um stefnu skólans almennt og ekkert um eineltisstefnu (Framhaldsskólinn í Austur-

Skaftafellssýslu, e.d.).   

 

Iðnskólinn í Hafnarfirði, 2012 

Skólinn hefur mjög skýra eineltisstefnu og viðbragðsáætlun sem felur í sér mikla fræðslu, 

umræður og forvarnir.  
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Markmiðin eru að verklag sé skýrt og skilvirkt þ.e.a.s. að ef upp komi 

einelti sé brugðist skjótt við með skipulögðum aðgerðum. Eineltisáætlun 

skólans er jafnframt forvarnaráætlun en þar segir að forvarnir skólans 

gegn einelti feli fyrst og fremst í sér skýr skilaboð um að einelti sé ekki 

liðið og ítrekað mikilvægi fræðslu og umræðu um einelti bæði meðal 

starfsfólks og nemenda (Árný Elíasdóttir og Ragnhildur Þórarinsdóttir, 

2012a, bls. 18).   

Þegar höfundur fór inn á heimasíðu skólans kemur hins vegar engin 

eineltisstefna fram en það getur verið vegna þess hversu stutt er síðan úttektin frá þeim 

kom út (Iðnskólinn í Hafnarfirði, e.d.). 

 

Menntaskólinn á Akureyri, 2011 

Eineltisáætlun er til staðar bæði í skólanum og á heimasíðu skólans og er hún skýr og vel útfærð 

þar sem skilgreiningar, einkenni og afleiðingar koma fram. Viðbragðsáætlun við einelti er einnig 

til staðar og veit starfsfólk vel af áætluninni en hins vegar vita nemendur lítið af eineltisstefnunni 

en gera sér hins vegar grein fyrir því að einelti er ekki liðið og námsráðgjafar eru til staðar ef það 

kemur upp (Jón Bergsson og Guðrún Helga Sederholm, 2011d, bls. 32). Í eineltisstefnu skólans 

kemur fram að einelti sé ekki liðið og ef einelti kemur upp er það sett í ferli. Markmið stefnunar 

er að skilvirk áætlun sé til staðar svo hægt sé að afgreiða eineltismál á skilvirkan hátt, að allir 

innan skólasamfélagsins taki þátt í þessu ferli og á þessi stefna að þjóna sem forvarnaráætlun og 

stuðla að jákvæðum samskiptum (Menntaskólinn á Akureyri, 2013). 

 

Menntaskóli Borgarfjarðar, 2011 

Ekki er talað um eineltisstefnu í úttekt skólans og ekki er sérkafli þar sem einelti innan skólans er 

rætt eins og var gert í hinum úttektunum. Hins vegar er sérkafli um skólabrag og samskipti og 

það eina sem kemur fram um einelti er í þeim kafla. Það sem kemur fram er ein setning: „dæmi 

er um vinafáa nemendur en engar vísbendingar eru um útilokanir eða einelti.“ (Bragi 

Guðmundsson og Trausti Þorsteinsson, 2011, bls. 32). Þegar höfundur skoðar heimasíðu skólans 

kemur hins vegar í ljós að eineltisstefna er til staðar. Í eineltisstefnu Menntaskóla Borgarfjarðar 

kemur fram að einelti sé ekki liðið og getur það orsakað brottvikningu úr skóla (Menntaskóli 

Borgarafjarðar, 2013).  
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Menntaskólinn við Hamrahlíð, 2011 

Eineltisstefna er til staðar í skólanum þar sem tekið er fram að einelti og kynferðislegt áreiti sé 

ekki liðið. Hins vegar er ekki viðbragðsáætlun til staðar og lýsir stjórn skólans því yfir að það 

þurfi að vinna í þeim málum (Árný Elíasdóttir og Ragnhildur Þórarinsdóttir, 2011, bls. 18). Þegar 

höfundur fór inn á heimasíðu skólans er bæði eineltisstefna og viðbragðsáætlun komin inn, ári 

eftir að úttekt var gefin út. Í stefnu Menntaskólans við Hamrahlíð kemur fram að einelti sé ekki 

liðið og viðurlög við einelti sé tilfærsla í starfi/áfanga eða brottrekstur úr skóla (Menntaskólinn 

við Hamrahlíð, 2013).   

 

Menntaskólinn í Reykjavík, 2011 

Eineltisstefna skólans er ekki fullmótuð en verið að vinna að henni og búið er að kynna hana 

lítillega. Hins vegar vissu ekki allir kennarar af þessari vinnu og einungis hluti nemenda vissi af 

þessari stefnu (Jón Bergsson og Guðrún Helga Sederholm, 2011e, bls. 31). Þegar höfundur 

skoðaði heimasíðu skólans er ekki komin eineltisstefna fram en í skólareglum er lítillega farið 

yfir einelti en í þeim kemur fram að: „Gagnkvæm virðing, kurteisi og heiðarleiki skal ríkja í 

samskiptum nemenda og starfsfólks. Háttvísi, prúðmennsku og gott siðferði ber að viðhafa í 

skólanum og alls staðar þar sem komið er fram í nafni hans“ (Menntaskólinn í Reykjavík, 2011).  

 

Verkmenntaskólinn á Akureyri, 2012 

Fullunnin eineltisstefna er til staðar í skólanum og beinist hún bæði að nemendum og 

starfsfólki. Í eineltisstefnu skólans eru birtingarmyndir, viðbrögð nemenda og 

viðbragsðáætlun tekin fram. Í eineltisstefnu skólans er tekið fram:  

 

Stefna VMA er að starfsmenn/nemendur sýni samstarfsfólki/samnemendum 

sínu alltaf kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti og kynferðisleg 

áreitni verði undir engum kringumstæðum umborin á vinnustaðnum/í 

skólanum eða innan vébanda hans. Einnig er tekið fram að meðvirkni 

starfsmanna/nemenda í einelti sé fordæmt (Árný Elíasdóttir og Ragnhildur 

Þórarinsdóttir, 2012b, bls. 17).  
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Einnig birtir Verkmenntaskólinn á Akureyri könnun á einelti þar sem kemur fram að 

3.2% nemenda hafi orðið fyrir einelti oftar en einu sinni á vorönn 2011 (Árný Elíasdóttir og 

Ragnhildur Þórarinsdóttir, 2012b, bls. 16).  

 

Menntaskólinn á Egilsstöðum, 2010 

Með þrýstingi frá foreldrum (Árný Elíasdóttir og Ragnhildur Þórarinsdóttir, 2010, bls. 26) hefur 

verið gerð eineltisstefna hjá skólanum (Árný Elíasdóttir og Ragnhildur Þórarinsdóttir, 2010, bls. 

11) en þegar höfundur skoðaði heimasíðu skólans kemur engin eineltisstefna fram 

(Menntaskólinn á Egilsstöðum, e.d.). Af þessu ályktar höfundur að eineltisstefna sé ennþá í 

vinnslu en álítur hins vegar að sú vinna ætti að vera búin á þessu stigi.  

 

Eftir að hafa farið yfir úttektir þessara tíu skóla er augljóst að það vantar upp á 

forvarnir hjá nokkrum skólum og það er eins og þeir viðurkenni ekki vandamálið. Eins 

og hefur komið fram þá er einelti í framhaldsskólum mjög dulið og því mjög erfitt fyrir 

skólastarfsmenn að koma auga á það. Það kom jafnvel fram hjá einum skóla sem ekki 

var með eineltisáætlun að það væri lítið einelti í skólanum en ekkert sem studdi það. 

Af þessum ástæðum veltir höfundur fyrir sér hvort skólastjórnendur þessara 

skóla hafi ekkert fast í höndunum varðandi útbreiðslu eineltis vegna skorts á 

rannsóknum og sjái þess vegna bara það góða í skólanum sínum sem getur haft slæmar 

afleiðingar fyrir nemendur þeirra.  

Eftir að hafa farið yfir úttektir þessa tíu skóla ákvað höfundur að skoða 

eineltisstefnu allra skóla á landinu þar sem þessar niðurstöður voru ekki upplífgandi. 

Þegar búið var að fara inn á heimasíður allra skólanna kom í ljós að einungis 13 skólar 

voru með birta eineltisstefnu, þar með taldir þeir sem voru með úttekt, og 19 skólar voru 

ekki með eineltisstefnu. Af þessum 19 skólum voru hins vegar þrír skólar með 

forvarnarstefnu þar sem lítillega var minnst á einelti.  

Garðar Gíslason, Hannes Ólafsson og Jón Ingi Sigurbjörnsson framkvæmdu könnun þar 

sem hagir og viðhorf nemenda við fimm framhaldsskóla voru skoðuð árið 2001 og í þeirri 

könnun voru spurningar um einelti. Þessi könnun var lögð fyrir nemendur í Fjölbrautaskólanum 

við Ármúla, Menntaskólanum á Egilsstöðum, Menntaskólanum í Kópavogi, Fjölbrautaskóla 
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Suðurlands og Menntaskólanum í Reykjavík og markmið rannsakenda var að bera saman við 

niðurstöður sambærilegrar könnunnar frá árinu 1998 (Garðar Gíslason, Hannes Í. Ólafsson og 

Jón Ingi Sigurbjörnsson, 2002, bls. 2) en hins vegar var ekki spurt um einelti í könnuninni frá 

1998 og því ekki hægt að bera niðurstöður saman í því tilviki (Garðar Gíslason o.fl., 2002, bls. 

39).   

Niðurstöður þessarar könnunar árið 2001 sýndu að einn af hverjum fjórum nemendum 

töldu sig hafa orðið fyrir einelti en lítill munur var á milli skóla. Nánast allir nemendur sögðust 

þá hafa orðið fyrir einelti í grunnskóla og voru gerendur oftast skólafélagar. Þegar gerendur voru 

skoðaðir þá sögðust margir hafa lagt aðra í einelti í grunnskóla og ályktuðu rannsakendur að 

vandamálið væri aðallega í grunnskóla (Garðar Gíslason o.fl., 2002, bls. 39). Finnst höfundi 

rannsakendur alhæfa of mikið í þessu tilviki vegna þess að eins og hefur komið fram þá segja 

nemendur framhaldsskóla helst ekki frá einelti og þar að auki er eineltið mjög dulið og getur því 

verið illmælanlegt af þessum ástæðum. Út frá þessu ályktar höfundur að vandamálið hafi ekki 

verið viðurkennt á þessum tíma og fólk gerði sér ekki grein fyrir umfangi þess. Þegar þær örfáu 

rannsóknir, kannanir og úttektir eru skoðaðar í íslensku samfélagi er ljóst að einelti er til staðar í 

framhaldsskólum og nauðsynlegt er að skoða það nánar og vekja athygli á því.  
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8. Aðferðarfræði 
Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð við skoðun á eineltisstefnum framhaldsskóla á 

Íslandi. Þar sem eineltisstefnur eru aðgengilegar almenningi flokkast þær sem ytri boðskipti 

(external communication). Ytri boðskipti vísar til gagna eins og fréttabréf og stefnur skólanna 

sem þeir setja fram fyrir almenning. Þess konar gögn eru yfirleitt notuð til þess að skilja 

formlegar verklagsreglur, stjórnun og aðra þætti skólakerfisins (Bogdan og Biklen, 1998, bls. 

136).  

Við greiningu á þessum gögnum var notast við orðræðugreiningu. Bandaríski 

heimspekingurinn Nancy Fraser skilgreinir tvenns konar stefnur innan orðræðugreiningar í 

heimspeki, annars vegar strúktúralisma og hins vegar pragmatisma. Að hennar mati er 

pragmatíska nálgunin mun hagkvæmari í rannsóknum, það er að segja ef takmarkið er að skilja 

samspil tungumáls og athafna. Samkvæmt þessari nálgun er orðræða félagsleg athöfn en hins 

vegar í strúktúralísku nálguninni er megináherslan á tungumálið sjálft. Þannig er munurinn á 

þessu tvennu sá að í pragmatísku nálguninni er tungumál meðhöndlað miðað við það umhverfi 

sem einstaklingur lifir og hrærist í en í strúktúralísku nálguninni er áherslan einungis á 

tungumálið sjálft, óháð umhverfi (Kristján Kristjánsson og Sigríður Halldórsdóttir, 2003, bls. 

239 –240).Vegna þess að gögnin sem stuðst er við í rannsókninni eru skjöl sem birt eru af 

framhaldsskólum á opinberum vefsíðum þeirra var stuðst við strúktúralísku nálgunina í 

orðræðugreiningunni og áherslunni beint að textanum sjálfum.  

Fræðimenn telja orðræðugreiningu vera mjög sveigjanlega aðferð til þess að greina gögn. 

Orðræðugreining felur í sér margskonar nálganir eins og impressjónsima, innsæi, túlkun og 

strangt afmarkaða greiningu á texta. Þegar rannsakandi velur sér tegund af orðræðugreiningu fer 

nálgunin eftir áhuga rannsakandans og því sem hann vill skoða. Þó svo að sveigjanleiki þessarar 

aðferðar hafi nýst mörgum rannsakendum þá hefur skortur á góðri skilgreiningu á þessari aðferð 

einnig valdið örðugleikum og takmörkunum fyrir suma rannsakendur (Hsieh og Shannon, 2005, 

bls. 1277–1278).  

Hsieh og Shannon (2005, bls. 1278) báru kennsl á þrenns konar nálganir innan 

orðræðugreiningar og með því að greina þessar þrjár nálganir vildu þau skilgreina þessa 

rannsóknaraðferð frekar. Þær nálganir sem þau setja fram í greiningu sinni eru: hefðbundin 

nálgun (conventional), bein nálgun (direct) og samantektarnálgun (summative).  
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Hefðbundinni nálgun á orðræðugreiningu er venjulega notuð í rannsóknum þar sem 

takmarkið er að lýsa einhverju fyrirbæri. Þessi tegund aðferðar er venjulega notuð þegar tilgáta 

eða heimildir sem eru nú þegar til staðar eru takmarkaðar. Rannsakendur forðast þess vegna að 

nota fyrirfram ákveðna flokka við greiningu og leyfa frekar nöfnum og flokkum að flæða frá 

gögnunum sjálfum. Við greiningu á texta á þennan hátt þarf rannsakandi að lesa textann oft yfir 

og skrá hjá sér sína upplifun og undirstrika lykilorð í textanum sem endurspegla upplifun 

rannsakanda. Með þessu ferli fara lykilorð og flokkar að koma fram, þessir flokkar eru venjulega 

á milli 10-15 talsins (Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1279). Kostir þess að nota þessa aðferð er að 

rannsakendur fá upplýsingar beint úr textanum án þess að setja fram fyrirfram ákveðna flokka 

eða sjónarhorn á kenningu (Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1279–1280). Hins vegar eru einnig 

gallar á þessari aðferð. Auðveldlega er hægt að rugla þessari aðferð við aðrar eigindlegar aðferðir 

eins og fyrirbærafræði og „grounded theory“ (Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1280 –1281).  

Bein nálgun á orðræðugreiningu er yfirleitt notuð þegar tilgáta eða rannsókn er nú þegar 

til staðar sem er annað hvort ókláruð eða þarfnast frekari rannsókna. Þessi nálgun hefur staðlaðra 

ferli en hefðbundna nálgunin og er kenning eða rannsókn sem er nú þegar til staðar notuð til þess 

að skapa fyrirfram gefna flokka áður en textinn er greindur. Hægt er að nota tvenns konar 

aðferðir við kóðun á texta í þessari aðferð og fer það eftir rannsóknarspurningu rannsakanda hvor 

aðferðin verður fyrir valinu. Ef takmark rannsakanda er að bera kennsl á og flokka öll tilvik 

fyrirbæris, eins og til dæmis tilfinningaleg viðbrögð, þá getur verið gott að lesa textann og 

undirstrika allan texta sem endurspeglar fyrstu tilfinningaviðbrögð. Næsta skref yrði að flokka 

undirstrikaða textann í fyrirfram ákveðnu flokkana en sá texti sem var ekki undirstrikaður fellur í 

nýjan flokk (Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1281).  

Seinni aðferðin við kóðun í beinni nálgun á orðræðugreiningu byggist á því að flokka orð 

jafnóðum. Þau gögn sem falla ekki í fyrirfram ákveðnu flokkana eru greind seinna sem annað 

hvort nýr flokkur eða í undirflokk þeirra fyrirfram ákveðnu. Ákvörðun rannsakanda hvora 

aðferðina hann ætti að nota er háð bæði gögnunum sem hann hefur í höndunum og hvert takmark 

hans með rannsókninni er (Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1282).  

Styrkleiki þessarar aðferðar er að hægt er að hrekja og styðja tilgátu sem er nú þegar til 

staðar. Hins vegar hefur þessi aðferð einnig galla og þá sérstaklega í tengslum við það að notast 

við tilgátu sem er nú þegar til staðar. Þetta getur valdið því að niðurstöður innihalda sterka 

skekkju þar sem rannsakendur eru líklegri til þess að finna gögn sem styðja tilgátuna frekar en 
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hrekja hana. Í öðru lagi, getur rannsakandi haft áhrif á svör viðmælanda í viðtali óafvitandi með 

til dæmis líkamstjáningu. Í þriðja lagi getur ofuráhersla á tilgátuna haft þau áhrif að meginþættir 

fyrirbærisins fari fram hjá rannsakendum (Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1283).  

Samantektarnálgun er venjulega notuð þegar verið er að rannsaka notkun á vissu orði í 

samræðum eða texta. Með þessari aðferð er ekki verið að leggja áherslu á merkingu orðsins 

heldur hvernig það er notað. Það sem er gert í þessari aðferð er að telja hversu oft orð kemur upp 

í texta og hvernig það er notað, á þessum tímapunkti í ferlinu fellur þessi rannsóknaraðferð undir 

megindlega rannsóknaraðferð. Ef farið er lengra í ferlið breytist hún hins vegar í eigindlega 

rannsóknaraðferð vegna þess að næsta skref er að túlka innihald orðsins og notkun. Með þessari 

aðferð er verið að leggja áherslu á undirliggjandi merkingu orðsins (Hsieh og Shannon, 2005, 

bls. 1283 –1284).  

Samantektar nálgun á orðræðigreiningu hefur vissa kosti þar sem hún hefur ekki áhrif á 

viðbrögð þátttakenda og erfitt er að hafa óafvitandi áhrif á niðurstöður. Þessi aðferð getur gert 

rannsakanda kleift að fá innsýn í það hvernig orð eru í raun notuð. Hins vegar er þessi aðferð 

takmörkuð við það að hún gerir rannsóknarmanni ekki kleift að skoða orðið í víðara samhengi 

(Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1285).  

Meginmunurinn á milli þessara þriggja aðferða er kóðunin sem er þróuð. Í hefðbundinni 

nálgun eru flokkar settir fram um leið og gögnin eru unnin og fær rannsakandinn venjulega betri 

skilning á fyrirbærinu sem verið er að rannsaka með þessari nálgun. Í beinni nálgun er notast við 

flokka sem eru nú þegar til staðar í annarri rannsókn áður en hann greinir gögnin. Við vinnslu á 

gögnunum eru flokkarnir fínpússaðir og breytt eftir þörfum og með þessari aðferð er hægt að 

framlengja eða endurskoða kenningar og tilgátur með þessari aðferð. Samantektarnálgunin er 

mjög ólík hinum tveim vegna þess að í stað þess að greina textann sem heild er hann hlutaður 

niður (Hsieh og Shannon, 2005, bls. 1286).  

Rannsóknarspurning höfundar beinist að því hvort allir framhaldsskólar séu almennt með 

eineltisstefnu í takt við nýja aðalnámsskrá. Tilgangur og markmiðið með þessari rannsókn er því 

að setja fram stöðlun á eineltisstefnum svo allir skólar séu með svipaðar upplýsingar og 

endurskoðar höfundur forvarnaráætlun. Stuðst er við þau gögn sem eru til nú þegar, bæði 

erlendar og íslenskar rannsóknir og úttektir ásamt opinberum vefsíðum framhaldsskóla á Íslandi 

öllu.   
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Við þessa rannsókn var notast við hefðbundna nálgun á orðræðugreiningu og farið var 

yfir stefnur allra þeirra skóla sem höfðu yfirlýsta eineltisstefnu. Við yfirlestur á þessum stefnum 

komu 10 flokkar í ljós: markmið, yfirlýst stefna, viðurlög við einelti, skilgreining á einelti, 

úrræði fyrir þolendur, kynningarform á eineltisstefnu, viðbragðsáætlun, birtingarmyndir eineltis, 

einkenni þolenda eineltis, forvarnir og fræðsla. Ekki voru skólarnir flokkaðir niður eftir því hvort 

þeir væru með birta úttekt á síðu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins eða ekki heldur voru 

þeir einungis flokkaðir eftir því hvort þeir voru með eineltisstefnu/áætlun birta á heimasíðu. 

Þegar búið var að greina allar eineltisstefnurnar samkvæmt þeim flokkum sem komu upp við 

lestur þeirra kom í ljós að það er mismunandi hvernig skólar setja þær fram ásamt því að það er 

misjafnt hversu ýtarlegar upplýsingarnar eru hjá hverjum skóla. Af þessum sökum setti höfundur 

fram þá flokka sem komu fram í greiningu sem staðlað form af eineltisstefnu. Þó svo að staðlað 

form sé sett fram þarf ekki að vera að allar eineltisstefnurnar verði eins heldur er þetta form 

meira varðandi kröfur um hvaða upplýsingar eigi að koma fram svo að stefnan þjóni nemendum 

betur.  

Það form sem höfundur leggur til að verði sett fram er að í fyrsta lagi komi fram yfirlýst 

stefna skólans gagnvart einelti og viðurlög og á þetta að vera sett fram á skýran hátt. Í öðru lagi á 

markmið skólans gegn einelti að koma fram, hvað er verið að reyna að ávinna með þessari stefnu 

og hvers konar andrúmsloft er verið að sækjast eftir. Í þriðja lagi á skólinn að setja fram 

skilgreiningu á því hvað einelti er og hinar margvíslegu birtingarmyndir þess, ásamt því að taka 

fram einkenni, líkamleg og andleg, þolanda eineltis svo það geri nemendum og starfsfólki 

auðveldara fyrir að koma auga á þolendur. Í fjórða lagi eiga bæði viðbragðsáætlun og úrræði á 

vegum skólans að koma fram og þá helst í hvaða ferli og boðleiðir fara eineltismál og hvaða 

þjónustu getur skólinn boðið þolendum eineltis upp á eftir að málið kemur inn á borð til þeirra.  

Í fimmta lagi á að koma fram hvernig skólinn stendur að forvörnum og fræðslu um 

einelti. Í þessum lið getur til dæmis komið fram hvernig/hvort fræðslan og forvarnir gegn einelti 

er sett inn í kennsluáætlun og daglegt líf í skólanum. Í sjötta og síðasta lagi þarf að koma fram 

hvernig skólinn kynnir stefnu sína fyrir nemendum og starfsfólki og hversu oft yfir skólaárið.  
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9. Niðurstöður 
Til þess að svara rannsóknarspurningunni, hvort allir framhaldsskólar séu með 

eineltisstefnu í takt við nýja aðalnámsskrá, fór höfundur inná heimasíður allra 

framhaldsskólanna og leitaði að eineltisstefnum, þeir skólar sem voru skoðaðir voru 33 

talsins. Á sumum síðum var erfiðara að finna stefnuna en á öðrum og því telur höfundur 

þörf á meiri sýnileika hjá sumum skólum. Hins vegar voru þeir skólar sem voru með 

eineltisstefnu í miklum minnihluta eða 13 talsins. Flestir skólar eru með forvarnarstefnu 

og því taldi höfundur ástæða til þess að skoða hvort einelti væri talið þar upp.  

Í ljós kom að einungis þrír skólar tiltóku einelti í forvarnarstefnu sinni og þá 

mjög lítillega. Þessir skólar tóku einungis fram að einelti væri ekki liðið en hvergi var 

að finna viðbragðsáætun ef slíkt vandamál kæmi upp né hvað taldist til eineltis. Af 

þessu ályktar höfundur að það sé ekki nóg að vera með almenna forvarnarstefnu heldur 

þurfa skólar að vera með ýtarlega eineltisstefnu eins og segir til um í 

Framhaldsskólalögum ásamt viðbragðsáætlun.  

Þeir skólar sem voru ekki með neina eineltisstefnu né tiltóku einelti í 

forvarnarstefnu sinni voru 16 talsins og eru því þeir skólar sem eiga eftir að móta og 

birta eineltisstefnu samtals 19. Ástæða er til þess að hafa af því áhyggjur þar sem þessi 

stefna skapar öryggi og betra umhverfi fyrir nemendur.  

Orðræðugreiningin sem höfundur gerði á þeim 13 eineltisstefnum sem voru til 

staðar samanstóð af 10 flokkum sem dregnir voru af textanum fyrir greiningu. Svo 

auðveldara væri að sjá heildarmyndina ákvað höfundur að setja þær niðurstöður upp í 

töflu þar sem sett var X í þann dálk sem stefnan uppfyllti að mati höfundar, Markmið 

greiningarinnar var því að skoða gæði þeirra eineltisstefna sem komu fram á heimasíðu 

skólanna. Skólarnir sem koma fram í töflunni eru settir fram í skammstöfun til þess að 

spara pláss. Þeir skólar sem komu fram í greiningur eru: Borgarholtsskóli (BHS), 

Fjölbrautaskólinn í Garðabæ (FG), Fjölbrautaskóli Suðurnesja (FSS), Framhaldsskólinn 

á Laugum (Laugar), Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum (FÍV), Kvennaskólinn í 

Reykjavík (Kvennó), Menntaskóli Borgarfjarðar (MB), Menntaskólinn á Akureyri 

(MA), Menntaskólinn á Tröllaskaga (MTR), Menntaskólinn við Hamrahlíð (MH), 

Menntaskólinn við Sund (MS), Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA), Verzlunarskóli 

Íslands (Verzló). Greining á skólum er framkvæmd í þessari röð.   
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BHS  X    X    X 

FG X X X  X  X   X 

FSS  X X X X X X X   

Laugar   X X X X X X X  

FÍV X X X X X X X X X  

Kvennó X X X X  X X  X  

MB  X  X  X X   X 

MA X X X X X X X X   

MTR  X X X X X X X X X 

MH   X X  X X   X 

MS   X X  X     

VMA  X X X X X X   X 

Verzló X X X X X X X X X  

 

Borgarholtsskóli (BHS) 

Eineltisstefna Borgarholtsskóla uppfyllir fjóra af tíu flokkum, stefna, viðbragðsáætlun og 

viðurlög, sem höfundur setti fram. Á síðu skólans kemur fram viðbragðsáætlun þar sem ferli 

eineltismála er rakið en hún er því miður mjög óljós og þyrfti að setja skýrar fram að mati 

höfundar. Til dæmis þyrftu úrræði á vegum skólans að koma skýrar fram og hvað gert er fyrir 

gerandann í þessum málum. Almenn viðurlög koma fram en ekki nákvæm útlistun, það sem 

kemur fram er að viðurlögum verði beitt ef ekkert í viðbragðsáætlun ber árangur, talað verði við 

foreldra (sem kemur einnig fram í viðbragðsáætlun), gerandi er látin skipta um umhverfi eða 

einelti er tilkynnt til lögreglu. Stefnan innan eineltisáætlunarinnar kemur fram á tvenna vegu: að 

einelti sé ekki liðið innan skólans og að það sé „...siðferðisleg skylda samnemenda, starfsfólks, 

kennara og skólastjórnenda að skerast í leikinn.“ (Borgarholtsskóli, e.d.). 
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Fjölbrautaskólinn í Garðabæ (FG) 

Eineltisstefna Fjölbrautaskólans í Garðabæ uppfyllir sex af tíu flokkum, markmið, stefna, 

skilgreining, kynning, birtingarmyndir og viðurlög, sem höfundur setti fram. Stefna er mjög 

aðgengileg á síðu skólans en í henni segir: „Það er stefna FG að starfsmenn/nemendur sýni 

samstarfsfólki sínu og nemendum alltaf kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti og 

kynferðisleg áreitni verður undir engum kringumsstæðum umborin í skólanum. Meðvirkni 

starfsmanna/nemenda í einelti er fordæmd.“ (Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, 2010). 

 Einnig kemur skilgreining á einelti fram þar sem vísað er í reglugerð nr. 1000/2004, 3. gr 

ásamt því að stutt útlistun á birtingarmynd eineltis kemur fram. Hvernig eineltisstefna skólans er 

kynnt kemur fram en ekki hversu oft á ári; „Nýjum starfsmönnum er kynnt stefna og 

viðbragðsáætlunin er rifjuð upp reglulega á starfsmannafundum og opnum fundum með 

nemendum skólans.“ (Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, 2010). Næsti flokkur kemur fram þar sem 

talin eru þau viðurlög geta verið við einelti. „Skólinn skal grípa til aðgerða gagnvart 

starfsmönnum/nemendum sem leggja aðra í einelti, t.d. með áminningu, tilflutningi í 

starfi/áfanga/hópi eða uppsögn/brottrekstri úr skóla. Alvarleg atvik verða hugsanlega kærð að 

höfðu samráði við þolanda. Gerandi eineltis verður látin axla ábyrgð.“ Síðasti flokkurinn sem 

eineltisstefnan uppfyllir er markmið en það kemur fram að „markmið eineltis-áætlunarinnar er að 

gripið verði samstundir til aðgerða gegn einelti og/eða kynferðislegu áreiti og málinn leidd til 

lykta.“ (Fjölbrautaskólinn í Garðabæ, 2010). 

 

Fjölbrautarskóli Suðurnesja (FSS) 

Eineltisstefna Fjölbrautaskóli Suðurnesja uppfyllir sjö af tíu flokkum, þeir flokkar sem ekki voru 

uppfylltir voru  markmið, forvarnir og fræðsla og viðurlög, sem höfundur setti fram. Stefna 

skólans kemur skýrt fram í texta þar sem sagt er að „...hvorki einelti né annað ofbeldi verður 

liðið í skólanum. Leitað verður allra ráða til að fyrirbyggja einelti og ofbeldi til að leysa þau mál 

sem upp koma á sem farsælan hátt. Fjölbrautaskóli Suðurnesja á að vera öruggur vinnustaður þar 

sem starfið mótast af virðingu og samvinnu allra til að góður árangur náist í skólastarfinu.“ 

(Fjölbrautarskóli Suðurnesja, 2012).  

Skilgreining og birtingarmyndir eineltis koma einnig fram á síðu skólans ásamt því að 

talin eru upp helstu einkenni þolanda eineltis. Úrræði og viðbragðsáætlun kemur fram þar sem 

talið er upp hvað skólinn gerir til þess að sporna við einelti. Sagt er hvert þolandi eineltis eða sá 
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sem verður vitni að einelti getur leitað og kemur fram í viðbragðsáætlun að „áætlun um viðbrögð 

við einelti verði kynnt reglulega á skjávarpa í sal.“ (Fjölbrautarskóli Suðurnesja, 2012). Hins 

vegar kemur ekki fram hversu oft þessi kynning er á ári.  

 

Framhaldsskólinn á Laugum (Laugar) 

Eineltisstefna Framhaldsskólans á Laugum uppfyllir sjö af tíu flokkum, þeir flokkar sem ekki 

voru uppfyllti voru markmið, stefna og viðurlög, sem höfundur setur fram. Fyrst er sett fram 

skilgreining og birtingarmyndir eineltis á síðunni ásamt einkennum þolenda eineltis. Því næst er 

aðgerðaráætlun útlistuð þar sem kemur fram að hún „...er kynnt fyrir nemendum með 

reglubundnum hætti. Til dæmis í umsjónar- og lífsleiknitímum.“ Einnig kemur fram að nýtt 

starfsfólk og nemendur fá þessa kynningu í byrjun skólaárs á haustinn. Úrræði eru stuttlega 

útlistuð þar sem talið er upp hvert nemendur geta snúið sér ef þeir verða fyrir einelti eða verða 

vitni að því og eru þeir hvattir til þess að leita til starfsfólks og svo kemur fram viðbragðsáætlun 

þar sem vinnuferlið vegna eineltis er rakið (Framhaldsskólinn á Laugum, 2011).  

 

Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum (FÍV) 

Eineltisstefna Framhaldsskólans í Vestmannaeyjum uppfyllir níu af tíu flokkum, eini flokkurinn 

sem ekki var uppfylltur var viðurlög, sem höfundur setti fram. Síðan er mjög skýr og auðvelt að 

lesa hana en stefnuyfirlýsing skólans kemur strax fram, í henni stendur: „Stefna skólans er að 

veita nemendum og starfsmönnum gott starfsumhverfi. Í því felst að einelti verður ekki liðið í 

skólanum og nær það til nemenda og starfsmanna. Einelti er brot á mannréttindum. Það kemur 

öllum við og árangur byggist á því að allir taki ábyrgð.“ Telur höfundur að fyrsta setning 

stefnuyfirlýsingarinnar teljist til markmiðs skólans. Þar á eftir kemur ýtarlegur listi yfir 

skilgreiningu á einelti, birtingarmyndum og einkennum þolanda (Framhaldsskólinn í 

Vestmannaeyjum, 2013). 

Fræðsla og kynning kemur einnig fram á síðunni þar sem fræðsla er felld inn í námsskrá 

ásamt því að starfsfólk fær einnig fræðslu. Ekki kemur fram í hvaða formi þessi fræðsla er né 

hversu oft hún kemur fram á skólaárinu. Í síðasta lagi kemur fram hvert nemendur geta leitað ef 

þeir verða vitni að eða þolendur eineltis ásamt viðbragðsáætlun (Framhaldsskólinn í 

Vestmannaeyjum, 2013). 
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Kvennaskólinn í Reykjavík (Kvennó) 

Eineltisstefna Kvennaskólans í Reykjavík uppfyllir sjö af tíu flokkum, þeir flokkar sem eru ekki 

uppfylltir eru kynning, einkenni og viðurlög, sem höfundur setur fram. Í fyrsta lagi kemur 

stefnuyfirlýsing fram efst á síðu skólans en þar kemur fram að „...yfirlýst stefna skólans [er] að 

nemendum sé skapað gott námsumhverfi sem felst meðal annars í því að nemendur og 

starfsmenn sýni kurteisi og tillitssemi. Stefnuyfirlýsing um að einelti sé ekki liðið í 

Kvennaskólanum nær bæði til nemenda og starfsmanna. Einelti kemur öllum við og árangur 

byggist á því að allir taki ábyrgð.“ Telur höfundur að flokkurinn markmið sé uppfyllt innan 

stefnuyfirlýsingar með því að taka fram skilyrði um námsumhverfi. Skilgreining og 

birtingarmyndir eru svo útlistaðar lítillega (Kvennaskólinn í Reykjavík, 2012).  

Tekið er fram í stefnunni að áhersla sé lögð á forvarnir til þess að sporna við einelti með 

reglubundinni fræðslu en ekki er sú fræðsla skilgreind betur né hversu oft þessi fræðsla fer fram. 

Hins vegar telur höfundur að það sé nægilegt til þess að koma til greina í flokkinn forvarnir og 

fræðsla. Það kemur fram á síðunni hvert vitni og/eða þolendur eineltis geta snúið sér og í hvaða 

ferli eineltissmál fara ásamt úrræðum innan skólans eru talin upp, telst þetta vera 

viðbragðsáætlun að mati höfundar, þó óformleg sé (Kvennaskólinn í Reykjavík, 2012).  

 

Menntaskóli Borgarfjarðar (MB) 

Eineltisstefna Menntaskóla Borgarfjarðar uppfyllir fimm af tíu flokkum, þeir flokkar sem voru 

uppfylltir voru markmið, skilgreining, kynning, einkenni og viðurlög, sem höfundur setti fram. 

Þó svo að stiklað sé á stóru í eineltisstefnu Menntaskóla Borgarfjarðar telur höfundur að 

skilyrðin fimm séu uppfyllt. Stefna skólans er tekin fram á mjög almennan hátt; „Einelti er atferli 

sem ekki er liðið innan Menntaskóla Borgarfjarðar.“ Birtingarmyndir eineltis eru settar fram á 

svipaðan hátt eða með einni setningu. Taldir eru upp þeir kennarar/stjórnendur sem nemendur 

geta snúið sér til ef þeir verða vitni að eða þolendur eineltis. Viðurlög við einelti er skýrasti 

flokkurinn en þar kemur fram að „gerendur eineltis eru brotlegir við reglur skólans og því getur 

skólameistari vikið þeim tímabundið eða varanlega frá skólavist.“ Einnig hefur nemendafélagið 

tekið afstöðu gegn einelti en á síðunni kemur fram að „stjórn Nemendafélags Menntaskóla 

Borgarfjarðar er skylt að upplýsa um og starfa með skólastjórnendum, umsjónarkennurum og 

námsráðgjafa í því skyni að uppræta einelti. Í því getur m.a. falist að útiloka gerendur eineltis frá 



59 
 

viðburðum á vegum félagsins.“ Í lokin er mjög stuttlega útlistuð viðbragðsáætlun en hún þarfnast 

úrbóta að mati höfundar (Menntaskóli Borgarafjarðar, 2013).  

 

Menntaskólinn á Akureyri (MA) 

Eineltisstefna Menntaskólans á Akureyri uppfyllir átta af tíu flokkum, þeir flokkar sem ekki voru 

uppfylltir voru kynning og viðurlög, sem höfundur setur fram. Markmið kemur fram í 

eineltisstefnu skólans en í henni kemur fram að „markmið eineltisáætlunar [sé] að til sé skilvirkt 

ferli sem fylgt er þegar koma upp ábendingar um hugsanlegt eða staðfest einelti. Að ferli 

eineltismála sé öllum þeim sem að skólasamfélaginu koma ljóst og upplýsingar um það séu 

aðgengilegar. Að vera forvarnaráætlun [og] að stuðla að jákvæðum samskiptum.“ Einnig kemur 

ýtarleg lýsing á skilgreiningu og birtingarmyndum eineltis og einkennum þolenda. 

Viðbragðsáætlun er útlistuð á síðu skólans og hvert eigi að leita ef grunur er um einelti. Forvarnir 

eru settar fram í eineltisstefnunni en það kemur fram að „mikilvægt er að miðla þekkingu og efla 

meðvitund um einelti, t.d. með fyrirlestrum og beintengingu við námsefnið.“ En hvergi er 

nákvæmari útlistun á hvernig það er gert. Það sem kemur einnig fram á síðu skólans er „skýr 

stefna skólans um að einelti sé ekki liðið sé kynnt öllum nemendum og starfsfólki.“ 

(Menntaskólinn á Akureyri, 2013). Uppfyllir þetta flokkana stefna og fræðsla og forvarnir að 

mati höfundar en ekki flokkinn kynning vegna þess að ekki kemur fram hvort kynning á 

eineltisstefnu fer fram fyrir nemendur og/eða starfsfólki.  

 

Menntaskólinn á Tröllaskaga (MTR) 

Eineltisstefna Menntaskólans á Tröllaskaga uppfyllir níu af tíu flokkum, sá flokkur sem var ekki 

uppfyltur var markmið, sem höfundur setur fram. Þó svo að efst á síðunni sé ekki merkt við 

stefnu skólans telur höfundur að fyrsta málsgrein falli í þann flokk en í henni stendur „starfsfólk 

og nemendur Menntaskólans á Tröllaskaga taka skýra afstöðu gegn einelti. Lögð er áhersla á að 

allir njóti virðingar í námi og starfi og fái að njóta sín. Traust, jafnræði, jákvæðni og uppbyggileg 

endurgjöf eiga að vera höfð að leiðarljósi í öllum samskiptum.“ Einnig er skilgreining og 

birtingarmyndir eineltis talið ýtarlega upp á síðu skólans ásamt einkennum þolenda 

(Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2013).  
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Vel útlistuð viðbragðsáætlun er á síðunni þar sem úrræði innan skólans eru skýrð og hvert 

þolandi eineltis eða sá sem verður vitni að einelti getur snúið sér. Viðurlög koma skýrt fram það 

sem stendur að „verði nemendur uppvísir að einelti eða ofbeldi getur þurft að beita viðurlögum 

s.s. tímabundin brottrekstur úr skóla.“ Forvarnir skólans byggjast á andrúmslofti skólans og 

samfélagsreglum. Til dæmis kemur fram að „allir nemendur og allt starfsfólk á að þekkja og 

virða stefnu Menntaskólans á Tröllaskaga gegn einelti, vera meðvitað um hegðun sína og stuðla 

að því að tekið sé á ágreiningsmálum.“ Einnig kemur fram að „stjórnendur bera ábyrgð á því að 

stefnan sé höfð í hávegum og að á öðru hverju ári sé gerð áætlun um það hvernig á að 

fyrirbyggja einelti í skólanum, m.a. með símenntun starfsfólks um hvað einelti er og fræðslu til 

nemenda.“ Að mati höfundar fellur þetta í flokk um kynningar en ekki forvarnir og fræðslu 

vegna þess hversu óljós fræðslan kemur fram í stefnu og þyrfti að njörva betur niður 

(Menntaskólinn á Tröllaskaga, 2013).  

 

Menntaskólinn við Hamrahlíð (MH) 

Eineltisstefna Menntaskólans við Hamrahlíð uppfyllir fimm af tíu flokkum, þeir flokkar sem 

voru uppfylltir eru skilgreining, úrræði, viðbragðsáætun, birtingarmyndir og viðurlög, sem 

höfundur setur fram. Á síðu skólans er engin yfirlýst stefna né neitt sem líkist henni því telur 

höfundur að þessi flokkur sé ekki uppfylltur. Hins vegar komu fram aðrir flokkar sem féllu undir 

greiningu. Skilgreining á einelti ásamt birtingarmyndum kemur fram á síðu skólans. Flokkarnir 

kynning og forvarnir eru ekki uppfylltir að mati höfundar vegna þess að reiknað er með því að 

nemendur þekki stefnuna og ekki er nein áhersla á fræðslu en á síðunni stendur: „í skólanum er 

lögð áhersla á heilbrigðan líffstíl þar sem einelti á ekki að þrífast. Starfsfólk og nemenur vita að 

einelti er ekki liðið í skólanum og þekkja eineltisáætlunina sem er aðgengileg öllum á heimasíðu 

skólans.“ Viðbragðsáætlun er til staðar á heimasíðu skólans og er tekið fram hvert þolendur 

eineltis eða þeir sem verða vitni að einelti geta snúið sér ásamt því að viðurlög eru tekin fram, 

„viðurlög við einelti eru samkvæmt skólareglum og reglum um ríkisstarfsmenn. Gerandi eineltis 

verður látin axla ábyrgð og getur fengið áminningu, verið fluttur til í áfanga/starfi eða verið vikið 

úr skóla/sagt upp.“ (Menntaskólinn við Hamrahlíð, 2013). 

 

 

 



61 
 

Menntaskólinn við Sund (MS) 

Eineltisstefna Menntaskólans við Sund uppfyllir þrjá af tíu flokkum, þeir flokkar sem voru 

uppfylltir voru skilgreining, úrræði og viðbragðsáætlun, sem höfundur setur fram. Á síðu skólans 

kemur fram skilgreining á einelti en hvorki eru einkenni né birtingarmyndir eineltis tekið fram. 

Viðbragðsáætlun er til staðar en hún er hins vegar frekar óljós og þarf að rýna í textan svo hún sé 

skiljanleg en það kemur fram hvert þolandi eineltis eða sá sem verður vitni að einelti á að snúa 

sér. Teknar eru fram forvarnir en höfundur telur þeim flokki ekki fullnægt vegna þess að hann 

beinist einungis að kennurum en á síðu skólans stendur: „fræðslufundur fyrir kennara þar sem 

ferli eineltismála í skólanum er kynnt, fræðsla um einelti, hvernig það lýsir sér og hvernig má 

stoppa eða fyrirbyggja einelti.“ Þetta er fræðsla sem nemendur eiga líka að fá að mati höfundar 

(Menntaskólinn við Sund, 2013). 

 

Verkmenntaskólinn á Akureyri (VMA) 

Eineltisstefna Verkmenntaskólans á Akureyri uppfyllir sjö flokka af tíu, þeir flokkar sem voru 

ekki uppfylltir voru markmið, einkenni og forvarnir og fræðsla, sem höfundur setur fram. Stefna 

skólans er skýrt sett fram en hún er að „...nemendur sýni samnemendum og samstarfsfólki alltaf 

kurteisi og virðingu í samskiptum. Einelti og kynferðisleg áreitni verður undir engum 

kringumstæðum umborin í skólanum eða innan vébanda hans. Meðvirkni nemenda í einelti er 

fordæmd.“ Við skilgreiningu á einelti er stuðst við reglugerð nr 1000/2004, 3.gr og settur er fram 

stuttur listi um birtingarmyndir eineltis. Þessi stefna er hins vegar einungis kynnt nýnemum við 

byrjun skólagöngu og hvergi er minnst á hversu oft forvarnarfræðsla fer fram eftir fyrsta árið en 

höfundur telur samt sem áður að þetta sé fullnægjandi fyrir flokkinn kynning 

(Verkmenntaskólinn á Akureyri, e.d.). 

Það kemur fram á síðu skólans hvert þolendur eineltis eða þeir sem verða vitni að einelti 

geta snúið sér ásamt því að viðurlög eru tekin fram á tveim stöðum, fyrst í almenna hlutanum og 

svo aftur í viðbragðsáætlun, „þegar nemandi hefur gert á hlut starfsmanns eða samnemanda geta 

viðurlög orðið brottvikning úr skóla, tímabundin eða varanleg.“ Viðbragðsáætlun er til staðar og 

er hún mjög ýtarleg og allar mögulega leiðir skoðaðar ásamt því að tilgreina úrræði fyrir bæði 

geranda og þolanda sem höfundur telur mjög mikilvægt (Verkmenntaskólinn á Akureyri, e.d.).  
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Verzlunarskóli Íslands (Verzló) 

Eineltisstefna Verzlunarskóla Íslands uppfyllir níu af tíu flokkum, eini flokkurinn sem var ekki 

uppfylltur var viðurlög, sem höfundur setur fram. Fyrst og fremst er markmið eineltisstefnunnar 

sett fram en það er „að til sé skilvirkt ferli sem fylgt er þegar upp koma ábendingar um 

hugsanlegt eða staðfest einelti, að ferli eineltismála sé öllum þeim sem að skólasamfélaginu 

koma ljóst og upplýsingar um það séu aðgengilegar, að vera forvarnaráætlun [og] að stuðla að 

jákvæðum samskiptum.“ Einnig er skilgreining á einelti sett fram ásamt birtingarmyndum og 

einkennum þolenda (Verzlunarskóli Íslands, 2012).  

Ýtarleg viðbragðsáætlun er til staðar á síðu skólans og í henni kemur fram hvert þolendur 

eineltis eða þeir sem verða vitni að einelti geta snúið sér. Stefna skólans kemur fram en í henni 

kemur fram „...að einelti sé ekki liðið... [og er talið vera] ...lykilþáttur í forvörnum.“ Það kemur 

fram á síðu skólans að „mikilvægt er að miðla þekkingu og efla meðvitund um einelti t.d. með 

fyrirlestrum og beintengingu við námsefnið.“ Höfundur telur að flokknum um forvarnir og 

fræðslu því uppfylltan þó svo að þessi staðhæfing gæti verið skýrari að mati höfundar. Þó svo að 

ekki sé tekið fram hvernig eða hversu oft eineltisstefnan er kynnt þá telur höfundur þeim flokki 

einnig fullnægt en á síðu skólans kemur fram að það sé „skýr stefna skólans um að einelti sé 

kynnt sem víðast og sérstaklega kynnt öllum nemendum og starfsfólki skólans.“ (Verzlunarskóli 

Íslands, 2012). 

Fimm skólar uppfylla bara fimm flokka eða færri, tveir af þeim uppfylla bara þrjá flokka 

en tveir skólar af þeim öllum sem eru með eineltisstefnu uppfylla níu flokka. Að mati höfundar 

er fjöldi flokka uppfylltir mat á gæði hverrar áætlunar fyrir sig. Af þessum ástæðum telur 

höfundur ráðlegt að þeir skólar sem skoruðu lágt í greiningu þurfi að endurbæta eineltisstefnuna 

sína og taki mið af þeim skólum sem skoruðu hæst ásamt því að taka mið af þeim flokkum sem 

höfundur tók fram. Meginniðurstaðan er því að flestir skólar þurfa að móta með sér eineltisstefnu 

og margir af þeim sem eru nú þegar með eineltisstefnu þurfa að endurskoða hana með úrbætur í 

huga.  

Sú staðhæfing sem Arnheiður og félagar (2007, bls. 26) setja fram í rannsókn 

sinni, að ástæðan fyrir því að lítið er af rannsóknum á einelti í framhaldsskólum sé 

vegna þess hversu dulið það sé og þolendur eigi erfitt með að segja frá er meginforsenda 

þess að betrumbæta verður forvarnaráætlanir að mati höfundar. Höfundur telur að með 

því að bæta umhverfi þolenda svo þeir treysti sér að koma fram sé bæði hægt að styðja 
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betur við bakið á þolendum og  rannsaka einelti í framhaldsskólum betur og á skilvirkari 

hátt.  
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10. Umræður 
Við heimildaleit leitaði höfundur að gögnum þar sem áhersla er á  úrræði sem styðja 

þolendur eineltis til þess að segja frá einelti en eins og hefur komið fram minnkar 

löngunin til að segja frá einelti með aldri. Einnig kom fram í rannsókn Arnheiðar og 

félaga (2007, bls. 23) að þolendur eineltis vissu að  ákveðin úrræði væru í boði en það 

virtist ekki gera gagn út frá þeirra sjónarhorni. Í ljósi þessa telur höfundur að gera verði 

staðlaða forvarnaráætlun fyrir alla framhaldsskóla en það að þolendur segi frá er 

forsenda þess að hægt sé að hjálpa viðkomandi og veita viðeigandi meðferð. Einnig 

getur einstaklingur upplifað fleiri vandamál ef hann heldur eineltinu útaf fyrir sig og 

segir ekki frá (Mishna og Alaggia, 2005, bls. 219). Að halda vandamáli leyndu getur 

framkallað mikinn kvíða vegna þess að einstaklingar nota til þess hugrænar leiðir. 

Tengls eru á milli þess að því meira sem þú reynir að hylma yfir vandamáli því meiri 

líkur eru á því að þú upplifir kvíðatengda sjúkdóma (Kelly og McKillop, 1996, bls. 

451).   

Í fyrsta lagi þurfa skólar að skapa umhverfi þar sem nemendur treysta sér til að segja frá 

óréttlæti og þá horfir höfundur aðallega til rannsóknar Mishna og Ramona (2005) og tillagna 

þeirra þar sem þau greina frá níu þáttum sem taldir eru skapa gott umhverfi fyrir þolanda eineltis 

(eins og vísað er til í Wentzel og Caldwell, 1997, bls. 217) og raktir voru hér á undan. Það sem 

skólar verða fyrst og fremst að gera til þess að skapa þetta umhverfi er að auka sýnileika kennara, 

skólameistara og námsráðgjafa. Með því að gera það telur höfundur að draga megi úr einelti og 

skapa traust samband á milli nemenda og starfsfólks skólanna. Höfundur telur að með því að 

skapa betra samband á milli kennara og nemenda eru hugsanlega meiri líkur til þess að nemendur 

snúi sér að þeim þegar vandamál koma upp og dregur hún þær ályktanir útfrá starfi sínu í 

félagsmiðstöðum þar sem starfsfólk félagsmiðstöðva skapar gott samband við krakkana svo þau 

trúi sér fyrir vandamálum sínum þegar þau koma upp.  

Þessir þættir beinast aðallega að starfsfólki skólanna og þjálfun þess og því 

þyrfti að setja inn námskeið sem fræðir kennara um einkenni eineltis, úrræði og 

afleiðingar en þetta kemur einnig fram í rannsóknum Vöndu Sigurgeirsdóttur og Sifjar 

Einarsdóttur (2004, bls. 79–78) ásamt ábendingu Dan Olweus sem telur þetta vera 

ábótavant í kennaramenntun á Norðurlöndunum. Telur höfundur nauðsyn að skapa  

námskeið ásamt því að setja fram stöðluð vinnubrögð í skólum og kynna þau fyrir 
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nýjum kennara sem ráðin er ásamt því að rifja þessi vinnubrögð reglulega upp. Með því 

að hafa þessi stöðluðu vinnubrögð vita allir kennarar hvernig eigi að bregðast við þegar 

nemandi leitar hjálpar hjá þeim. Þegar nemandi kemur með vandamál sín til kennara, 

sem hann telur einnig vera góðan vin, þá er það síðasta sem hann vill heyra að hann 

þurfi að snúa sér annað. Kennarinn þarf að vera fær um að fylgja vandamálinu eftir þar 

til nemandinn treystir sér að sjá um það á eigin spýtur eða þiggja hjálp frá öðrum.  

Hins vegar er byrjað að vinna að endurbótum á forvörnum gegn einelti með 

tilkomu nýrrar Aðalnámsskrár og endurskoðun á Framhaldsskólalögum sem er góður 

grunnur að forvarnaráætlun en hún þarf að vera kerfisbundnari en lagt er upp með að 

mati höfundar. Með tilkomu eineltisáætlunar í aðalnámsskrá framhaldsskóla og kennslu 

í lífsleikni er verið að taka skref í rétta átt en nemendur þurfa líka að vita hvers konar 

hegðun þeir eiga að sýna í eineltisaðstæðum og til hvers er ætlast af þeim, þetta getur 

spornað gegn einelti síðar meir (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 21). 

Nemendur þurfa hins vegar að vera meðvitaðir um einelti og afleiðingar þess því þyrfti 

að skapa og leggja áherslu á sameiginlega umhyggju í öllum framhaldsskólum hjá 

öllum nemendum, ekki bara þeim sem eru undir 18 ára aldri. Aðferðin sameiginleg 

umhyggja byggist á því að koma á samskiptareglum og setja fram lausnir á 

eineltisaðstæðum sem stuðlar að því að nemendur lifi í sátt og samlyndi með öllum 

öðrum innan skólans (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007, bls. 27). 

Það sem styður notkun sameiginlegrar umhyggju er að kraftur meirihlutans er 

svo áhrifaríkt tæki gegn einelti (Umboðsmaður barna, e.d.) þar sem hann getur komið í 

veg fyrir óæskilega hóphegðun og minnkað jákvæða umbun til gerenda. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt fram á að áætlanir sem beinast að öllum skólanum í stað einungis 

geranda og þolanda hafa jákvæðari áhrif og endast lengur en önnur úrræði (Baldry og 

Farrington, 2004, bls. 2; Mura o.fl., 2010, bls. 2403).  

Annað sem höfundur telur að þurfi að bæta við forvarnaráætlanir í 

framhaldsskólum er að hætta að skýla nemendum fyrir því ljóta í heiminum með því að 

draga úr afleiðingum eineltis vegna þess að þau eiga eftir að sjá það einhvers staðar 

annars staðar og því ekki að fræða þau um þessa ljótu hluti á uppbyggilegan hátt í 

staðinn. Hins vegar er lítillega farið að setja fram upplýsingar um einelti á „hreinskilin“ 

hátt og var það gert með heimildarmyndinni Grimmd: sögur af einelti (Bully). 
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Heimildarmyndin Grimmd fjallar um fimm bandaríska unglinga sem eru þolendur 

eineltis. Taka þau mismunandi á eineltinu  og sumir þolendur buguðust andlega og sáu 

ekki aðra leið út en sjálfsmorð.  

Þegar kemur að fræðslu og forvörnum í skólum gagnvart einelti þá telur 

höfundur að ástæða sé til þess að ræða alvarlegar afleiðingar eineltis bæði hvað varðar 

þolanda og í lagalegum skilningi gagnvart geranda. Það eru ekki margir 

framhaldsskólanemendur sem liggja yfir almennum hegningarlögum sér til skemmtunar 

og þar að auki er ekki víst að þeir skilji allt lagamálið upp á eigin spýtur. Af þessum 

ástæðum finnst höfundi nauðsynlegt að auka/breikka þekkingu á almennum 

hegningarlögum hjá nemendum, ekki bara til þess að sporna við einelti heldur líka til 

þess að sporna við öðrum brotum og áhættuhegðun. Fyrir utan það sem er nauðsynlegt 

að kenna er líka nauðsynlegt að efla ímyndunaraflið hjá nemendum en samkvæmt 

Marjorbanks (1994) þá getur nægilegt ímyndunarafl í námi dregið úr einelti (eins og 

vísað er til í Papanikolaou o.fl., 2011, bls. 440). Þar sem hlutverk kennara getur verið 

mikið og tímafrekt í forvörnum gegn einelti þá ættu kennarar að sameina krafta sína 

með því að skiptast á efni í sameiginlegum gagnagrunni svo kennarar geti náð í nýtt efni 

og fengið hugmyndir svo kennslan hjá öllum sé fjölbreytt og skemmtileg fyrir 

nemendur og kennara.  

Þeir vankantar sem komu fram í þessari rannsókn eru fyrst og fremst skorturinn 

á rannsóknum á einelti í framhaldsskólum svo hægt sé að setja fram tilgátur um umfang, 

eðli og forvarnir. Eins og hefur komið fram hafa framhaldsskólar gleymst í umræðunni 

um einelti og því er ástæða til þess að vekja athygli á því til að hvetja fleiri til 

rannsókna. Vonandi mun þetta lagast í framtíðinni en eins og staðan er í dag er margt 

sem þarf að skoða á sviði andlegrar líðan framhaldsskólanemenda. Það er byrjað að 

skoða brottfall nemenda ásamt andlegri heilsu og er það hugsanlega skref í rétta átt að 

því að ýta undir meiri rannsóknarvinnu á sviði eineltis í þessum aldurshópi.  

Sú staðreynd að einelti hafi ekki verið hluti af aðalnámsskrá framhaldsskóla fyrr 

en núna nýlega sýnir hins vegar að þetta vandamál hefur ekki verið viðurkennt áður að 

mati höfundar og mögulega var það skrefið sem taka þurfti til að vekja athygli á þessu. 

Við eigum langt í land með að komast á það þekkingarstig sem náðst hefur með 
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rannsóknum víða erlendis á einelti í framhaldsskólum á meðan við erum um það bil 

samstíga í rannsóknum í grunnskóla, þetta er verkefni sem þarf að vera jafnara.  

Þegar höfundur veltir fyrir sér forsendum þess að vera með forvarnaráætlun 

gegn einelti í framhaldsskólum þurfa þess konar áætlanir að vera tengdar fræðslu úr 

grunnskóla sem beint framhald en ekki stöðug fræðsla með nákvæmlega sama innihaldi. 

Rétt eins og þegar framhaldsskólanemandi heldur áfram í íslensku fær hann ýtarlegri og 

erfiðari verkefni eftir því sem hann nær lengra í áfanganum. Forvarnaráætlanir gegn 

einelti í framhaldsskóla ættu því að vera með sama sniði og önnur námskeið innan 

skólans og taka mið af andlegum og félagslegum þroska nemendanna.  

Þessi munur er til staðar í samfélaginu í tengslum við annað nám þar sem ætlast 

er til þess af einstaklingum sem fara beint úr grunnskóla í framhaldsskóla að þeir beri 

meiri ábyrgð á náminu og á sjálfum sér strax eftir útskrift úr grunnskóla. Þessi 

greinamunur þarf einnig að vera til staðar í forvarnaráætlunum um einelti.  

Í tengslum við greiningu höfundar á eineltisstefnum framhaldsskóla á Íslandi 

telur hann mikil nauðsyn á því að bæta og staðla það form hjá framhaldsskólum. Einnig 

telur höfundur nauðsyn að staðla viðbragðsáætlun hjá mörgum skólum en það voru 

áberandi fáir með tæmandi og skýra áætlun þar að lútandi. Með því að staðla 

uppbyggingu eineltisstefnu eru allir framhaldsskólanemar að fá sömu upplýsingar og 

þjónustu hvar sem þau eru á landinu.  

Með þessari ritgerð vonar höfundur að meiri athygli verði beint að einelti í 

framhaldsskólum í framtíðinni og betur hugað að andlegri og líkamlegri vellíðan 

framhaldsskólanemenda, ásamt því að farið verði í saumana á kennsluefni og 

kennsluaðferðum við fræðslu og forvarnir. Því ekki er nóg að vera með eineltisáætlun 

og viðbragðsáætlun heldur þarf að fara rétt að fræðslunni svo hún komist til skila og 

hvoru tveggja beri árangur. Einelti er vandamál sem þarf að viðurkenna og takast á við.  
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