
Hvað geta foreldrar og 

kennarar gert? 

Það þarf að gefa barninu tækifæri til þess að 

tala í öruggu umhverfi, það þarf að finna að 

það sé einhvers virði. Þegar einstaklingur er í 

uppnámi þarf að sýna djúpan skilning og halda 

ró til þess að geta skilið hvað á sér stað 

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

mikilvægt að halda samt áfram að sýna vilja til 

samræðna, barnið getur á endanum opnað sig 

þegar það treystir sér til. Börn leyna oft einelti 

fyrir foreldrum sínum vegna hræðslunnar um 

hvað gerendur gætu gert ef þeir vissu að búið 

væri að segja frá. Börnin geta líka verið hrædd 

við viðbrögð foreldra sinna (Mellor 1997: 6).  
 

 Skólinn þarf að setja sér stefnu sem tekur á 

einelti og allir starfsmenn skólans fara eftir. 

Með heildstæðri stefnu gegn einelti er átt við 

að þar komi fram skýr markmið og viðhorf 

sem stýrir vinnu skólans í eineltismálum (Sharp 

2000: 24).  
 

Með því að setja fram ákveðna stefnu gefur 

það börnunum og foreldrum þeirra þau 

skilaboð að einelti og annars konar neikvæð 

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

að vera jákvæðar fyrirmyndir í samskiptum við 

aðra og sýna að gagnkvæm virðing ríki og að 

leyst séu deilumál á uppbyggjandi hátt (Sharp 

2000: 26).  
 

Fræðslufundir um einelti eru mjög góðir fyrir 

foreldra að sækja og eru þeir oft á vegum 

skólanna eða annarra samtaka. Það hvetur fólk 

til dáða að sækja fræðslufundi og ýtir því af 

stað í framkvæmdir gegn einelti (Sharp 2000: 30).  

 

Börn sem hafa styrkinn í að segja frá verða að 

finna fyrir trausti og að foreldrar þeirra skilji 

þau, en samt sem áður ber að taka öllum 

sögum með fyrirvara því oft heyrist bara önnur 

hliðin. Þau börn sem ekki segja frá geta verið 

að gefa vísbendingar eða sýna með hegðun um 

að eitthvað sé að (Byrne 1994: 80).  
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Einkennin geta lýst sér í breytingum á hegðun 

barns, eins og t.d. að vilja ekki fara í skólann, fær 

lægri einkunnir og vill jafnvel hætta í skóla (Mellor 

1997: 7).  

Einkenni geta verið að börnin vilja að þeim sé 

keyrt og sótt í skólann, eignir eins og skóladót eða 

föt er skemmt, óútskýrð hegðun eða skapsveiflur 

og oft verið að gera sér upp veikindi (Byrne 1994: 

81).  

Þegar barnið tekur ekki með sér vini heim að 

loknum skóla, eru óhamingjusöm 

og þunglynd, sofa illa og fá 

martraðir getur legið einhver 

ástæða á bakvið, þ.e.a.s. einelti 
(Olweus 2005: 12).   

Gerendur eru þeir sem leggja í einelti. Þeir sýna 

jákvæð viðhorf til ofbeldis og ofbeldisverka og hafa 

meiri árásarhneigð en önnur börn. Þau kvelja aðra og 

finnst það spennandi og hafa litla tilfinningu fyrir 

líðan annarra (Guðjón Ólafsson 1996: 25). 

  

Gerendur geta með ótrúlegum hætti lokað augunum 

fyrir eigin ábyrgð og finna þeir síður til 

sektarkenndar, þ.e. „fórnarlambið fær það sem það á 

skilið“ (Roland 2001: 12).  

 

Oft má greina gerendur úr barnahópnum en það eru 

þau sem stjórna öðrum og skipa fyrir. Þau virka oft 

sem vinsælu nemendurnir sem allir vilja líkjast eða 

vera með, og leiðir það oft til þess að áhorfendur taka 

þátt í einelti (Olweus 2005: 10).  

 

Þegar gerendur eldast og komast á fullorðinsaldur er 

líklegra að þeim gangi verr í lífinu en 

fórnarlömbunum og einnig er líklegt að þau lendi 

frekar í útistöðum við kerfið en aðrir (Guðjón Ólafsson 

1996: 25).  
 

Þolendur eru þeir sem verða fyrir einelti. Það sem 

einkennir þolendur eða fórnarlömb eineltis og það 

sem þau eiga sameiginlegt er að þau eru óöruggari, 

hræddari, hlédrægari, varkárari eða hæverskari en 

börn almennt og eiga þau yfirleitt í nánara 

samband við móður sína (Guðjón Ólafsson 

1996: 21).  

 

Þeir sem eru lagðir í einelti eru ekki 

vinsælir í félagahópnum, einmana, einir í 

skólanum, líta á sig sem mislukkuð, 

óaðlaðandi, heimsk og hafa neikvæða sjálfsmynd 
(Guðjón Ólafsson 1996: 23).  
 

Þolendur eru ekki árásargjarnir einstaklingar, stríða 

ekki öðrum og eru á móti ofbeldi og beita því ekki 

sjálf til þess að leysa ágreining (Guðjón Ólafsson 1996: 22).  

 

Þeir sem eru lagðir í einelti eru ekki vinsælir í 

félagahópnum, þeir eru einmana og oft einir í 

skólanum, líta á sig sem mislukkuð, finnast þau 

óaðlaðandi og heimsk og hafa neikvæða sjálfsmynd 
(Guðjón Ólafsson 1996: 23).  

Einelti er þegar einhver er tekinn fyrir, í 

langan tíma af einum einstaklingi eða 

fleirum, og hann píndur andlega eða 

líkamlega (Guðjón Ólafsson 1996: 11).  

Þegar einstaklingar með hér um bil sama 

líkamlegan eða sálfræðilegan styrk takast á 

eða rífast er hugtakið einelti ekki notað 
(Olweus 1993: 10).  

Líkamlegt einelti, eða beint einelti, er 

líkamleg árás eða píning, 

niðrandi orð og athafnir sem 

heyrast og sjást, t.d. særandi 

athugasemdir um viðkomandi 

eða einhvern nátengdum 

honum Guðjón Ólafsson 1996: 13).  

Andlegt einelti, eða óbeint 

einelti, er það t.d. að skilja 

útundan, neita aðgang að félagahóp eða 

útilokun  (Guðjón Ólafsson 1996: 13).  

Einnig má tala um andlegt einelti sem 

munnlegt einelti líka, en þá eru orð notuð í 

neikvæðum tilgangi til þess að valda 

þjáningum annarra. Dæmi um munnlegt 

einelti er slúður, niðurlæging og stríðni 
(Suckling 2001: 69).  

 

Hvað er einelti? 

Hver eru einkennin? Hver er gerandi og þolandi? 

Hvar á einelti sér stað? 

Einelti verður til í öllum skólum og er lóð 

skólanna algengasti staðurinn sem eineltið á sér 

stað (Sharp 2000: 88).  

Eineltið verður oft til á þeim stað þar sem engir 

fullorðnir eru í nálægt eða geta séð og er hvert 

tækifæri nýtt. Það getur átt sér stað á földum 

stöðum á skólalóðinni, t.d. bak við leiktæki, 

brekkur og tré. Mikilvægt er því að starfsmenn 

skólanna fari á þessa staði því börnin þurfa að vita 

að eftirlit sé líka á þessum stöðum (Sharp 2000: 91).  

 

Þegar starfsmenn skólanna koma að 

eineltisaðstæðum er mikilvægt að þeir hafi 

yfirhöndina til þess að sýna að einelti eigi ekki að 

viðgangast. Þeir þurfa að vera rólegir og geta tekið 

á aðstæðum án þess að missa skap sitt því annars 

er líklegt að ekki sé tekið mark á þeim og sama 

slæma hegðunin verði endurtekin. Jákvæð styrking 

er því mjög mikilvæg ef útrýma á slæmri hegðun á 

skólalóðinni, t.d. með hrósum eða brosi. Með því 

munu líkurnar á jákvæðri hegðun aukast og mun 

hún verða endurtekin (Sharp 2000: 93).  

Þessi bæklingur er ætlaður foreldrum og 

kennurum barna sem eru að hefja 

leikskólagöngu sína. Hann á að gefa lesendum 

mikilvægustu upplýsingarnar og fræðin um 

einelti svo hægt sé að koma í veg fyrir að 

einelti myndist. Einnig er bent á nokkrar síður 

þar sem hægt að er að afla meiri upplýsinga 

um einelti.  

Markmiðið með bæklingnum er að auka 

þekkingu á einelti og jafnframt sýna alvarleika 

eineltis og mikilvægi þess að tekið sé á því.  

Um bæklinginn 


