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Útdráttur  

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar eru börn sem leggja í einelti og ber hún nafnið 

Gerendur eineltis. Fjallað verður um helstu þætti eineltis, birtingarmyndir þess, orsakir og 

afleiðingar og farið verður yfir helstu skilgreiningar og vísað í íslenskar og erlendar rannsóknir 

sem hafa tekið þetta efni fyrir. Greint verður frá inntaki löggjafarinnar varðandi eineltismál 

og skaðabótaábyrgð gerenda. Einnig verður stiklað á úrræðum sem eru til boða í samfélaginu 

og hlutverk félagsráðgjafa og þá sérstaklega þeirra sem vinna innan íslensku grunnskólanna. 

Ritgerðin skiptist niður í níu kafla. Þeir eru inngangur, fræðileg umfjöllun, 

þátttakendur í einelti, birtingarmyndir eineltis, heimili, skóli og félagsþjónusta, löggjöfin, 

aðgerðir og eineltisáætlanir, lokaorð og umræða. 
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Formáli 

Ritgerð þessi er 12 ECT eininga lokaverkefni í grunnnámi við félagsráðgjafardeild Háskóla 

Íslands. Leiðbeinandi ritgerðarinnar er Halldór Sigurður Guðmundsson, lektor við 

félagsráðgjafardeild. Viljum við þakka honum leiðsögn og ábendingar um hvernig verkefnið 

skuli unnið. Enn fremur viljum við þakka okkar nánustu fyrir ómetanlegan stuðning á meðan 

á vinnslu ritgerðarinnar stóð. Að lokum viljum við tileinka verkefnið öllum þeim sem hafa lagt 

tíma og vinnu við að berjast gegn einelti og þeim sem hafa unnið að meðferðarformi með 

gerendum.  
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1 Inngangur 

Einelti hefur að öllum líkindum fylgt mannkyninu um aldir en það var ekki fyrr en um 1970 

sem fræðimenn fóru að rannsaka það á skipulegan máta (Olweus, 2002).  

Einelti getur haft alvarlegar afleiðingar á einstaklinga, fjölskyldur þeirra, skólann og 

samfélagið. Því er mjög mikilvægt að unnið sé að forvörnum gegn einelti. Rannsóknir hafa 

sýnt að grunnskólinn er aðalvettvangur eineltis, en það teygir jafnframt anga sína inn á 

heimili nemenda í gegnum rafræn samskipti. Mikil þróunarvinna og vitundarvakning hefur 

orðið í samfélaginu og meðal skólanna og hefur það haft veruleg áhrif á tíðni eineltis. Með 

innleiðingu forvarnaráætlana hefur dregið úr vanlíðan og óöryggi meðal nemenda.  

Meginviðfangsefni ritgerðarinnar er gerandi eineltis. Fjallað verður um helstu 

áhrifaþætti í lífi hans. Hvernig fjölskyldan, skólinn og jafningjar hafi afgerandi áhrif á hegðun 

gerandans. Einnig verður skoðað hvaða afleiðingar einelti hefur í för með sér á þátttakendur 

eineltis. Farið verður jafnframt yfir helstu skilgreiningar og tegundir á hefðbundnu og 

rafrænu einelti. Enn fremur verður litið á hlutverk sem foreldrar, skólar og félagsráðgjafar 

gegna.  

Lög um grunnskóla segja til um að allir grunnskólar á Íslandi eiga að hafa heildstæða 

áætlun gegn einelti. Flestir grunnskólar landsins hafa unnið með áætlun sem hefur skilað 

góðum árangri, en þrátt fyrir mikla umræðu og vinnu gegn einelti meðal barna þá hefur ekki 

tekist að uppræta þau vandamál sem tengjast því. Teknar verða fyrir helstu eineltisáætlanir í 

íslenskum grunnskólum. 

Réttarúrræði gagnvart gerendum eineltis og forræðismanna þeirra hafa verið lítið í 

umræðunni hérlendis. Í ritgerðinni verður skoðað hvernig íslensk löggjöf tekur á einelti 

meðal barna og farið verður yfir hvaða réttarbót tjónþolar eiga ef um skaðabótaábyrgð er að 

ræða. Greint verður frá hvort gerendur í eineltismálum geta gerst brotlegir gagnvart 

hegningarlögum.  

Þær rannsóknarspurningar sem leitast er við að svara í ritgerðinni eru:  

 Hvað er einelti? 

 Hvað býr í barni sem vill leggja annan einstakling í einelti?  

 Hver eru viðbrögð samfélagsins við einelti?  
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um skilgreiningu á einelti frá fræðilegu sjónarhorni. Munurinn á 

leik og einelti verður skoðaður og hvernig gerandi mótast. Markmið kaflans er að fá innsýn í 

það hvað einelti er og hvenær leikur leiðist út í einelti. 

2.1  Skilgreining á einelti 

Áður en hugað er að gerendum eineltis þarf að skilgreina athæfið. Á undanförnum árum 

hefur umræða um einelti í skólum farið vaxandi og skólasamfélagið er farið að gera sér betur 

grein fyrir alvarleika málsins. Almennur skilningur fræðimanna á atferlinu er að einelti er 

samfélagslegt hegðunarmynstur sem einkennist af áreiti, líkamlegu eða andlegu, sem beinist 

að ákveðnum einstaklingi af hálfu annars aðila eða hóps.  

Fjöldi greina hefur verið skrifaður og gerðar ótal rannsóknir til að auka skilning og greina 

athæfið, en hér verður litið yfir helstu skilgreiningar og skoðað hvort eða hvað greinir þar á 

milli. Meðal þekktustu rannsakenda eineltis er Dr. Dan Olweus. Hann þróaði aðgerðaáætlun í 

skólum gegn einelti sem byggir á þeirri hugmyndafræði sem skilgreining hans á einelti 

inniheldur: „Einstaklingur er lagður í einelti ef hann verður fyrir endurteknum neikvæðum 

verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið tímabil“ (Olweus, 2006).  

Sá fræðimaður hér á landi sem hefur látið málefnið sig virkilega varða er Guðjón 

Ólafsson sérkennslufræðingur. Skilgreining hans byggir á útlistun Olweusar en er nokkuð 

ítarlegri:   

„Um einelti er að ræða þegar einhver er tekinn fyrir og píndur, andlega eða líkamlega, 
aftur og aftur í lengri tíma af einum eða fleiri. Það skiptir máli að um endurtekningu sé 
að ræða og að eineltið vari í lengri tíma. Einnig skiptir máli að fórnarlambið stendur 
höllum fæti andspænis gerandanum. Það kallast ekki einelti þegar álíka sterkir 
einstaklingar kljást þó svo að það sé endurtekið og vari einhvern tíma“ (Guðjón 
Ólafsson, 1996, bls. 116).  

 Sharp og Smith lögðu áherslu á misbeitingu á valdi og yfirráðum yfir þolandanum. 

Þeir segja að einelti sé langvarandi ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þá er einn eða fleiri að 

níðast á einstaklingi sem getur ekki varið sig. Ef, aftur á móti, tveir jafningjar með álíka styrk 

munnhöggvast eða takast á er ekki hægt að kalla það einelti (Sharp og Smith, 2000).  
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Page og Page (2003) segja „að einelti sé frábrugðið venjulegri stríðni, slagsmálum eða 

rifrildi þar sem einelti kemur fram í langvarandi og þrálátu áreiti“  

Árið 2008 höfðu 85 grunnskólar hér á landi unnið eftir eineltisáætlun Olweusar sem 

hvílir á fremur fáum lykilreglum sem þróaðar hafa verið eftir rannsóknum og 

endurskipulagningu á félagslegu skólaumhverfi barna. Helstu markmið 

aðgerðaráætlunarinnar eru þau að breyta skipulagi tækifæris og umbunar en slíkt dregur 

verulega úr möguleikum á eineltisatferli og ávinningi af því. Greining Olweusar felst í að sjá 

hvort gerandi nýtir sér vald sitt yfir þolandanum, hvort sem það er af ásetningi eða 

ómeðvitað, til þess að skaða hann og kanna hvort að það sé endurtekið yfir einhvern 

ákveðinn tíma. Eineltið takmarkast ekki við líkamlegt ofbeldi, heldur nær einnig yfir hótanir, 

áreitni og munnlegar svívirðingar. Munnlegar hótanir er eitt algengasta form eineltis hjá 

ungum skólabörnum (Lodge og Frydenberg, 2005; Olweus, 2005).   

Fræðimönnum hefur reynst erfitt að skilgreina rafrænt einelti vegna þess hve 

aðferðirnar eru ólíkar þegar kemur að því. Enn fremur hefur reynst erfitt að tilgreina hvenær 

rafrænt einelti er kallað rafrænt einelti, en það hefur helst með aldur einstaklings að gera. 

Samkvæmt Parry Aftab fer rafræna eineltið á milli ólögráða barna, því þegar fullorðinn 

einstaklingur tekur þátt í þess konar hegðun kallast það ekki rafrænt einelti heldur rafrænt 

áreiti eða rafrænn eftirhrellir og getur aldrei verið kallað rafrænt einelti (Kowalski, Limber og 

Agatston, 2008). 

Rafræna eineltið getur bæði verið beint og óbeint eins og í hefðbundnu einelti. Aftab 

gerir ákveðinn greinarmun á beinu rafrænu einelti, rafrænu einelti sem fer í gegnum annað 

barn og óbeinu rafrænu einelti. Hún greinir að beinar árásir, eins og að senda textaskilaboð 

til barna, séu beint rafrænt einelti. Rafrænt einelti þar sem barn er óvirkur eða virkur gerandi 

á sér stað þegar gerandinn fær aðstoð barns við að leggja annað barn í rafrænt einelti og er 

barnið annaðhvort meðvitað eða ómeðvitað þátttakandi. Segja má að kjarni rafræns eineltis 

eigi sér stað með notkun tækninnar, svo sem netsins og farsíma. Einnig getur rafræna 

eineltið eins og það hefðbundna verið mis harkalegt (Kowalski, Limber og Agatston, 2008). 

Besley(2005) skilgreinir rafrænt einelti sem úthugsaða, síendurtekna og fjandsamlega 

hegðun sem er framkvæmd af einum einstaklingi eða hópi sem hefur það í huga að valda 

öðrum skaða með notkun upplýsinga og fjarskiptatækni 

Rafrænt einelti á sér stað þegar einstaklingar setja á netið skaðlegt efni eða nota 

samskiptatæknina sem leið til að ráðast á aðra gegnum netið. Samskiptin geta verið illgjörn 
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og geta átt sér stað allan sólarhringinn. Skaðlega efnið sem er uppfært getur farið um allt 

netið og er nánast ómögulegt að fjarlægja það (Willard, 2007). 

2.2 Leikur eða einelti 

Börn hafa mikla þörf fyrir að hreyfa sig frjálst og óhindrað. Þekkt er að börn gantist í góðu, 

tuski hvort annað til og uppnefni hvort annað án þess að það leiðist út í einelti. Stundum 

getur reynst erfitt að skera úr um hvort um stríðni eða einelti er að ræða, en ærslafullur 

leikur eða stríðni á vingjarnlegum nótum flokkast ekki undir einelti. Þó er munur á góðlátlegi 

ögrun og einelti. Það sem skilur að er samband gerandans og fórnarlambsins og síðan 

tilgangurinn með samskiptunum. Ef annað barnið hefur ákveðið vald yfir hinu og notfærir sér 

það í samskiptaferlinu með því að valda líkamlegri eða andlegri vanlíðan, þá er það 

eineltisatvik. Það er því neikvæður eða ofbeldiskenndur verknaður, sérstaklega ef um er að 

ræða endurtekið atferli (Anna Margrét Einarsdóttir og Halla Heimisdóttir, e.d.).   

Hjá embætti umboðsmanns barna er skýrt tekið fram hvenær slíkt atferli telst einelti. Það 

er þegar einstaklingur verður fyrir niðurlægjandi áreiti eða ofbeldi, líkamlegu eða andlegu. 

Því er stýrt af einstaklingi eða hópi og beinist að einstaklingi sem getur ekki varið sig. Sá sem 

verður fyrir einelti er tekinn fyrir með síendurtekinni stríðni, látbragði, niðrandi ummælum 

og sögusögnum, andlegri kúgun, hótunum af ýmsu tagi, líkamlegri misbeitingu, félagslegri 

höfnun eða jafnvel markvissri útskúfun (Umboðsmaður barna, e.d.).  

Einelti telst neikvætt ferli þegar gerandi reynir viljandi að valda meiðslum eða öðrum 

óþægindum gagnvart öðrum einstaklingi. Það myndi þó einungis teljast einelti ef um 

ójafnvægi á valdi milli geranda og þolanda væri að ræða. Í flestum tilvikum eru ekki átök á 

milli tveggja nemenda af álíka andlegum og líkamlegum styrk (Dake, Price og Telljohann, 

2003).  

Einelti er lykilþáttur þegar líðan barna sem verða fyrir einelti eða stríðni er skoðuð þar 

sem vellíðan þeirra sem taka þátt er almennt verri en meðal jafningja þeirra. Kanna ætti 

aðstæður og ganga úr skugga um hvort einstaklingur er lagður í einelti eða hvort um leik eða 

sprell sé að ræða. Ærslafullur leikur er algengur meðal skólabarna og þau geta sjálf gert 

greinarmun á góðu eða illu. Nemendur nefna oft ýmis ytri einkenni barna sem eiga það til að 

lenda í einelti, en þrátt fyrir það eru þolendur lítið sem ekkert frábrugðnir öðrum börnum, 

hvorki í útliti né ef litið er til aðstæðna þeirra. Aftur á móti eiga gerendur fleiri sameiginleg 

einkenni sem eru oftar en ekki áberandi atferlisvandi þeirra (Sæunn Elfa Pedersen, 2011). 
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 Árið 2006 var lögð spurningalistakönnun fyrir 5491 nemendur í 9. og 10. bekk í 83 

grunnskólum á Íslandi og fengin lýsandi gögn frá Hagstofu Íslands um skólahverfi 

unglinganna. Markmið rannsóknarinnar var að kanna samspil milli heimilisaðstæðna og 

nærumhverfis ungmenna og áhrif þess á einelti. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 

unglingar sem bjuggu við slæmar efnahagslegar heimilisaðstæður voru í frekari hættu við að 

lenda í einelti og eftir því sem hærri miðtekjur hverfisins voru því öflugri voru áhrif 

heimilisfátæktar á einelti. Eineltið jókst einnig ef félagslegt tengslanet og stuðningur frá 

vinum var lítið (Hlín Kristbergsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2011). 

2.3 Leiðin að einelti 

Mannkynið heldur því gjarnan fram að það hafi einstaka stöðu í dýraríkinu. Þrátt fyrir meinta 

yfirburði þess verður að viðurkennast að maðurinn með sína göfugu eiginleika ber oft á 

tíðum persónueinkenni lágs uppruna síns. Maðurinn getur virkað óvæginn í eðli sínu, en 

gæskuna temur hann sér og bjartsýnin innra með honum gefur þá von að manneðlið sé í 

grunninn gott (Fernández-Armesto, 2004)     

Í grein Lam og Liu (2007) er fjallað um eigindlega rannsókn á einelti út frá sjónarhorni 

gerandans sem þeir framkvæmdu með því að taka einstaklingsviðtöl. Erfitt var að sannfæra 

viðmælendur um að taka þátt svo að trúnaður var að fullu veittur og það sem í ljós kom í 

viðtölunum ekki opinberað til skólayfirvalda. Viðmælendur voru í fyrsta til fjórða bekk 

grunnskóla í Bandaríkjunum eða á aldrinum 7–10 ára til að auka fjölbreytileika úrtaksins. Ekki 

er alveg ljóst í hvaða farvegi eða hvert umfang eineltisins var þegar könnunin var gerð, en 

vitað er þó að nokkrir höfðu dregið úr ofbeldinu og aðrir hætt því (Lam og Liu, 2007). 

Ferlið við að verða gerandi mótast í áföngum. Fyrsti áfanginn er höfnunarstig (e. 

rejection phase), sá næsti er framkvæmdarstig (e. performing phase), síðan kemur 

viðhaldsstig (e. perpetuating phase) og að lokum er stig afturköllunar (e. withdrawing 

phase). Niðurstöður Lam og Liu (2007) sýndu að hægt var að fá heildarmynd yfir hvernig 

mismunandi þættir virka innan hvers stigs. Í höfnunarferlinu voru svarendur vitni að 

eineltinu af hálfu bekkjarfélaga og mislíkaði þeim jafnframt athæfið og höfðu samúð með 

þolandanum. Að vera vitni að einelti leiddi ekki þegar í stað til þess að verða gerandi, en 

svarendur voru þó meðvitaðir um hvað einelti væri og flestir töldu þá hegðun vera ógnandi, 

jafnvel ógeðslega og höfðu samúð með fórnarlambinu.  
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Í framkvæmdarferlinu var þátttakandi orðinn gerandi og hafði orðið mun meira var 

við einelti í skólanum og nágrenni hans. Eineltið var orðið augljósara en áður. Svarendur gáfu 

ólíkar ástæður fyrir upphafsástæðum eineltisins, en margir nefndu hvata- og fráhrindandi 

þætti (e. push and pull factors) sem höfðu haft þar áhrif á. Einnig var algengt að þeir vildu 

ekki lenda í hlutverki þolanda og þó þeir ættu vini sem styddu þá til að berjast gegn eineltinu 

urðu þeir á endanum sjálfir gerendur (Lam og Liu, 2007). 

Nokkrir svarendur tengdu hegðun sína við götugengi (Triad) sem störfuðu utan 

skólans. Fyrir þá var ótti og sá ískaldi raunveruleiki að verða fyrir einelti sjálfir hvatinn að því 

að verða gerendur. Sókn er besta vörnin, þannig tóku þeir fyrsta tækifærið sem gafst til að 

tilheyra hópnum. Því kusu þeir að verða frekar gerendur en að eiga það á hættu að verða 

fórnarlömb. Sumir nefndu efnislegan ávinning sem ástæðu fyrir eineltinu, aðrir töluðu um 

það að fá útrás og einhverjir sögðu það leið til að tryggja sér vernd. Einungis einum 

þátttakanda fannst þetta einfaldlega skemmtilegt (Lam og Liu, 2007). 

Samkvæmt Bandura þá tileinka manneskjur sér ákveðið hegðunarmynstur sem þær 

sjá hjá öðrum. Það útskýrði reynslu sumra sem voru þátttakendur. Einnig voru ögrandi þættir 

sem höfðu hermiáhrif, einnig hegðunartruflanir sem kröfðust útrásar, persónuleg græðgi og 

stuðningur frá jafningjum, en þar má nefna hópáhrif og það að tilheyra hópnum (Lam og Liu, 

2007).  

Í viðhaldsferlinu hefur gerandinn vald yfir þolandanum. Hvort slíkt hegðunaratferli 

heldur áfram veltur á hvetjandi eða hamlandi þáttum. Meðal hvetjandi þátta er efnislegur 

ávinningur, skemmtun, tilfinningaleg útrás og sálrænt öryggi. Aftur á móti eru hamlandi 

þættir eins og samúð með fórnarlambinu, eftirlit fjölskyldunnar og skólareglur (Lam og Liu, 

2007).  

Í afturköllunarferlinu er dregið úr eineltinu af ýmsum ástæðum. Vegna inngrips 

foreldra sem eru upplýstir um málavexti, vegna þess að gerandinn eða þolandinn flytur í 

burtu, yfirvöld og lögreglan kemur að málum, vegna hræðslu um einhvers konar refsingu eða 

að gerandinn hættir ofbeldinu með því að vera upplýstur um að slíkt atferli sé ekki viðunandi 

í samfélaginu (Lam og Liu, 2007).  

Eineltishringurinn er viðbragsmynstur í eineltismálum sem er byggður af Dan Olweus. 

Hann útskýrir eðli eineltis og þátttöku fólks í eineltisaðstæðum og hjálpar nemendum að átta 

sig á hvaða hlutverk þeir taka sér þegar einelti á sér stað. 
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Í eineltishringnum er:  

 Gerandinn: á frumkvæðið að eineltinu og tekur virkan þátt í því.  

 Þolandinn: er fórnarlamb eineltis. 

 Meðhlauparinn: er virkur þátttakandi eineltisins en á ekki frumkvæðið. 

 Stuðningsaðilinn: styður eineltið en tekur ekki þátt í því. 

 Óvirki stuðningsaðilinn: Samþykkir eineltið en styður það ekki sýnilega. 

 Hlutlausi áhorfandinn: sér hvað er að gerast en gerir ekkert í því. 

 Hugsanlegur verndari: Er á móti eineltinu og vill gjarnan aðstoða en gerir það 
ekki. 

 Verndarinn: Er á móti einelti og reynir að aðstoða þolandann eftir sinni bestu 
getu. 

Eineltishringurinn hefur verið notaður bæði í fræðslu og þegar eineltismál koma upp þar sem 

auðvelt er fyrir börnin að átta sig á myndinni og staðsetja sig í hringnum (Olweus, 2005). 
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3 Þátttakendur eineltis 

Þegar litið er á eineltismál þá þarf að skoða misjöfn hlutverk, það er hlutverk þolanda, 

geranda og jafnvel áhorfanda. Hlutverkin eru misjöfn og geta einstakir aðilar verið í 

þýðingarmiklu hlutverki án þeirrar vitundar. Í þessum kafla verður greint frá stöðu þeirra sem 

varða einelti (Guðjón Ólafsson, 1996). 

3.1 Gerendur 

Erfitt getur verið að koma auga á einelti þar sem gerendur reyna að fela hegðun sína. Eineltið 

á sér oftast stað utan kennslustundar og getur viðgengist án vitundar kennara. Þannig er því 

oft farið að kennarar vita einfaldlega ekki af vandanum eða eiga í erfiðleikum með að átta sig 

á hversu alvarlegar aðstæður eru orðnar. Það er ekki hægt að ætlast til að börn segi alltaf frá 

þegar þau verða fyrir einelti, þar sem eineltið vekur til dæmis með þeim skömm og/eða 

vanmáttartilfinningu. Þess vegna getur þetta varað í langan tíma. Foreldrar og kennarar 

þurfa að vera vakandi gagnvart ummerkjum eineltis eða ef þau verða var við óeðlilegar 

breytingar á hegðun eða framkomu barns (Sjöfn Kristjánsdóttir o.fl., 2011).  

Gerendur leitast við að finna einstaklinga sem eru vanalega yngri en þeir og byrja að 

áreita þá og gera líf þeirra erfitt. Það getur líka verið ein af ástæðunum fyrir að einelti 

minnkar eftir því sem eldri bekkir eru skoðaðir. Þá eru þeir sem leggja í einelti búnir með 

skólagöngu sína og eru því ekki að leggja þá yngri í einelti (Olweus, 2005). 

Enginn fæðist gerandi heldur verður hann til. Í grein þeirra Huesmann, Eron, 

Lefkowitz og Waldon (1984) kom fram að þrjú skilyrði væru til þess fallin að þróa geranda. Að 

horfa upp á ofbeldi inni á heimili sínu og í sjónvarpinu. Að vera verðlaunaður fyrir 

árásarhegðun meðal foreldra og/eða jafningja sinna og þeir sem verða fyrir harðri meðferð, 

til dæmis þeir sem fá erfitt og mótsagnakennt uppeldi þegar kemur að aga.  

Flestir vilja meina að ákveðnar aðstæður í lífi barna hafi afgerandi áhrif. Í fyrsta lagi 

að þau búi við minni hlýju, nálægð og öryggi við sína nánustu en önnur börn. Í öðru lagi hafa 

viðmið yfir hvað sé leyfilegt og hvað ekki í samskiptum við einstaklinga verið þeim óljós og 

ólík frá einum tíma til annars. Börnin eiga þá erfitt með að skilja muninn á réttu og röngu. 

Svo í þriðja og síðasta lagi eru börn sem hafa fengið erfiðara uppeldi af hálfu foreldra sinna 

en önnur börn sem getur haft afgerandi áhrif á hvort barn verður gerandi í einelti eða ekki 

(Guðjón Ólafsson, 1996). 
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Einnig er mikill munur á vinsældum geranda. Sumir eru vinsælir á meðan aðrir eru 

það ekki. Sá aðili sem leggur í einelti hefur oft tveggja til þriggja manna hóp af félögum í 

kringum sig sem hvetja hann áfram og taka einnig þátt í eineltinu. Hins vegar þegar komið er 

í efstu bekki grunnskólans fara vinsældir þeirra sem leggja í einelti minnkandi. Gerendur 

verða þó líklega ekki jafn óvinsælir og þolendur þeirra því þó svo að álit vegna athafna þeirra 

sé neikvætt meðal jafningja þá er félagsleg staða fórnarlamba þeirra að öllum líkindum verri 

(Olweus, 2003). 

3.2 Einkenni gerenda 

Fólk á það til að halda að gerendur í eineltismálum séu óöruggir og óttaslegnir undir hörðu 

yfirborðinu, en rannsóknir sem hafa verið gerðar hafa þó ekki getað sannreynt það þar sem 

niðurstöðurnar benda nánast til hins gagnstæða. Í þeim kemur fram að gerendur eru annað 

hvort lítið hræddir og óöruggir eða álíka mikið og hinn dæmigerði nemandi. Sjálfsálit þeirra 

er í meðallagi eða fremur jákvætt (Olweus, 2003). 

Það sem virðist einkenna þá sem leggja aðra í einelti er árásarhneigð og að þurfa að 

sýna þá hegðun við mismunandi aðstæður. Viðhorf þeirra til ofbeldis og ofbeldisverka er 

talið jákvætt. Gerendur eru uppstökkir og hafa þörf fyrir að ráða yfir öðrum, þeir huga ekki 

að velferð annarra og hafa ánægju af að kvelja aðra. Þeir eru jafnvel líklegri en aðrir til að 

lenda í vandræðum við kerfið á fullorðinsárum (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Í foreldrabæklingi Olweus var greint frá hvers konar uppvaxtarskilyrði kalli fram 

árásarhneigð í börnum. Í rannsókn sem reyndar snerist um drengi kom það fram að 

tilfinningaleg afstaða foreldra skiptir miklu máli, einkum þeirra sem annast barnið mest. Sagt 

er að fyrstu þrjú til fjögur árin skipti gífurlega miklu máli. Ef það er skortur á hlýju og 

umhyggju mun það auka líkur á að barnið verði árásarhneigt og fjandsamlegt. Það skiptir 

einnig miklu máli hve undanlátssamir og eftirgefanlegir foreldrarnir hafa verið gagnvart 

árásarhneigð barnsins. Ef aðilinn sem sinnir barninu mest hefur verið umburðarlyndur og 

leyft barninu margt án þess að setja skýr takmörk um árásarhneigð gagnvart félögum, 

systkinum og fullorðnum getur það leitt til aukinnar árásargirni. Ofbeldi elur af sér ofbeldi. Ef 

foreldrar barns nota valdbeitingu, beita líkamlegum refsingum eða eru mjög 

tilfinningaþrungnir getur það aukið árásarhneigð barnsins. Því er mikilvægt að setja skýr 

mörk og hafa fastar reglur um framkomu barnsins en það skal ekki beita það líkamlegum 

refsingum eða álíka aðferðum til að koma sínu á framfæri. Að lokum má nefna að skapferli 
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barns hefur áhrif á mótun árásarhneigðra viðbragða. Ef barnið er virkt og skapbrátt er 

líklegra að það eigi eftir að verða árásarhneigður unglingur en barn sem er með rólegt 

skapferli. Áhrif skapferlis er þó mun veikari en fyrrnefndu þættirnir, það er skortur á ástúð og 

óljós mörk. Svo geta aðrir þættir haft áhrif, eins og ef enginn faðir er til staðar eða þá að 

foreldri sé ofbeldisfullt (Olweus, 2003). 

Samkvæmt Randall þá geta gerendur ekki unnið nógu vel úr félagslegum 

upplýsingum, hafa litla vitund um hvernig önnur börn líta á þá í raun og geta ekki skilið 

tilfinningar annarra. Þeir eru með einkenni svokallaðrar félagslegrar blindu (Sutton, 2001).  

Gerendur eiga margt sameiginlegt hver með öðrum. Þeir eiga það til að þurfa að sýna 

vald sitt og ráðskast með aðra, viðhorf þeirra gagnvart ofbeldi er mun jákvæðara en hjá 

öðrum einstaklingum. Félagsleg færni og félagsleg dómgreind þeirra er óviss, þeir hafa litla 

samúð með öðrum og þeir geta ekki sett sig í spor annarra. Ef um er að ræða pilta, þá eru 

þeir oft líkamlega sterkari en þolendur þeirra. Gerendur geta verið fljótir að verða reiðir, eru 

hvatvísir og hafa litla þolinmæði. Þeir eiga mjög erfitt með að fara eftir reglum og sýna 

fullorðnum ágenga hegðun, bæði kennurum og foreldrum. Einnig bendir Olweus á að 

gerendur eru færir um að kjafta sig út úr erfiðum aðstæðum (Anna Margrét Einarsdóttir og 

Halla Heimisdóttir, e.d.; Olweus, 2003).  

Það eru gild rök í félagssálfræði að aðili sem leggur til dæmis aðra í einelti finni til mun 

minni ábyrgðar og sektarkenndar ef fleiri taka þátt með honum. Þannig geta einnig almennir 

nemendur sem eru mögulega áhrifagjarnir tekið þátt í einelti án þess að hugsa út í það 

(Olweus, 2003). 

Samkvæmt Olweus (2006) er líklegra að nemendur sem taka þátt í einelti með öðrum 

muni hægt og bítandi verða ónæmir gagnvart þeim sem þeir leggja í einelti og fara jafnvel að 

sýna þolandanum aukna fyrirlitningu. Ef slíkt er látið viðgangast og gerendur halda áfram að 

gera líf þolenda erfitt, þá eiga þeir eftir að líta svo á að hegðun og gjörðir þeirra séu 

réttlætanlegar, það er að segja að þeir telja að búið sé að gefa þeim samþykki til að leggja 

aðra í einelti með því að horfa í hina áttina eða þegja yfir því sem er að gerast. Sumir hafa 

þörf fyrir að ráðskast með aðra, að upphefja sig með því að sýna vald yfir öðrum og hóta. 

Þeir hafa vanalega jákvæðara viðhorf gagnvart ofbeldi, enn fremur eru þeir skapmiklir og 

hafa litla þolinmæði við að fá sínu framgengt. Olweus taldi einnig, eins og áður segir, að 

gerendur ættu mun auðveldara með að kjafta sig út úr erfiðum aðstæðum. 
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3.3 Áhrifaþættir meðal gerenda  

Vissar tegundir umhverfisálags eru áhættuþættir þess að einstaklingar leiðist út í að leggja 

jafningja sína í einelti. Samfélagsleg staða eins og fátækt, vanörvun, misnotkun, vanræksla 

ásamt stjórnleysi í uppeldi eru áhrifaþættir sem tengdir eru uppvaxtarskilyrðum allra barna. 

Á heimasíðu Regnbogabarna, sem eru fjölskyldusamtök áhugafólks um eineltismál, voru birt 

11 mögulegar ástæður sem leiða gerendur til eineltis:  

1. Margir gerendur hafa sterka þörf fyrir að ráðskast með aðra og stjórna  
2. Það má álykta svo að þeir finni nautn í því að valda öðrum þjáningu og tjóni  
3. Þeir njóta oft bæði andlegs hagnaðar af atferli sínu og geta fengið fórnarlömbin til að 

gera hluti sem þau vilja ekki og sjá eftir  
4. Þeir hafa mikla þörf fyrir að ráðskast með aðra og valta yfir þá  
5. Þeir hafa jákvæðari afstöðu til ofbeldis en aðrir  
6. Þeir eru oft líkamlega sterkari en félagar sínir og einkum þá þolendur eineltis  
7. Þeir eru oft skapbráðir, hvatvísir og hafa litla þolinmæði  
8. Þeir eiga erfitt með að fara eftir reglum  
9. Þeir virðast vera harðari og frakkari og sína þolendum eineltis litla samúð  
10. Þeir sýna fullorðnum ágenga hegðun, bæði kennurum og foreldrum  
11. Þeir eru færir um að kjafta sig út úr erfiðum aðstæðum (Regnbogabörn, e.d.). 

Erfið tengslamyndun er þannig líklegur áhrifaþáttur meðal gerenda eineltis, en ekki 

má vanmeta þann þáttinn í valinu á þolanda eineltis. Guðjón Ólafsson bendir á nokkra 

áhættuþætti fyrir því að einstaklingur verði fyrir einelti, en þar má nefna útlit, hátterni eða 

umhverfisaðstæður en það er ekki hægt að fullyrða um að slík frávik séu ástæður eineltisins. 

Í skólasamfélaginu eru þessir áhrifaþættir þekktir þar sem gerendur eru duglegir við að finna 

ástæður til að leggja fórnarlambið í einelti, en fyrir þolandann skiptir það ekki öllu hvers eðlis 

árásin er en að verða fyrir stöðugu áreiti er óþolandi (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Faraldsfræðilegar rannsóknir um áhrif og orsakir eineltis hafa ekki verið í samræmi 

við hverja aðra, en þó hafa verið fundnir og skilgreindir nokkrir áhrifaþættir sem má flokka í 

einstaklingsþætti, uppeldisþætti, félags- og menningarlega þætti, hópáhrif og skólamálefni 

(Lam og Liu, 2007).   

Einstaklingsþættir eru líkamlegt ástand og árásargjörn viðbrögð gerenda og þolenda. 

Olweus bendir á að gerendur eru að jafnaði líkamlega sterkari en fórnarlömb þeirra þó slíkt 

sé ekki algilt, en ríkjandi þættir sem viðkoma líkamsstyrk og árásarhneigð eru 

persónueinkenni eineltis (Olweus, 2002)   

Uppeldisaðstæður, þar sem fjölskyldutengsl eru stoð hverju barni þar sem agi og 

reglur eru það veganesti sem hver einstaklingur temur sér í lífinu. Mismunandi 

16



uppeldisaðferðir fjölskyldna hafa verið flokkaðar í þrjá stefnumótandi tengslaþætti, leiðandi 

foreldrar, skipandi foreldrar og eftirlátir foreldrar. Foreldrar sem eru leiðandi setja reglur og 

félagslegan ramma um æskilega hegðun ásamt því að nota útskýringar til að koma 

upplýsingum áleiðis. Börn sem eiga leiðandi foreldra eru bæði virk og þægileg í samskiptum 

þar sem foreldrarnir hafa byggt upp jákvæða tengslamyndun með því að sýna börnunum þá 

uppörvun og væntumþykju sem ýtir undir sjálfstæði, sjálfsálit og sjálfsaga þeirra (Dake, Price 

og Telljohann, 2003; Samanhópurinn, e.d.).    

Foreldrar sem eru skipandi stjórna börnum sínum með heraga þar sem boð og bönn 

eru ríkjandi uppeldisaðferð. Ólíkt leiðandi foreldrum eru skipandi foreldrar með reglur sem 

börnin verða að hlýða, annars verður þeim refsað. Samskipti foreldranna við börnin eru 

einungis á annan veginn með skipunum og upphrópunum, þannig að tengslamyndun verður 

áreynslumikil og lítið er af hlýju og uppörvun. Börnin eru þó ekki alveg fráhverf sjálfum sér, 

hafa nokkuð sjálfstraust, en eru bæld og vansæl. Einnig geta þau verið andfélagsleg, jafnvel 

óvinveitt og bera lítið traust til annarra. Aftur á móti ala eftirlátir foreldrar börnin sín í miklu 

frjálsræði, jafnvel stjórnleysi. Foreldrarnir hafa hvorki skipulagðar reglur né reyna að örva 

sjálfstraust og sjálfstæði barnanna. Þau gera ekki miklar kröfur til barnanna um þroskaðan 

hegðunarmáta, en sýna þeim þó meiri hlýju en skipandi foreldrar gera. Í grein Baumrind´s frá 

árinu 1966 kom fram að börn sem eiga eftirláta foreldra hafa minni sjálfstraust en önnur 

börn ásamt því að sýna skort á sjálfsaga, eru árásargjarnari, með skapgerðarbresti og 

félagslegur þroski þeirra er minni en annarra barna. Að baki uppeldisskilyrða af þessu tagi 

eru yfirleitt foreldrar sem vegna eigin andlegra erfiðleika eiga erfitt með að hafa stjórn á 

eigin lífi og valda því ekki uppeldi barnanna, þannig að stjórnleysi í uppeldinu myndar 

ófullnægjandi tengslamyndun vegna vanörvunar og vanrækslu í uppvexti barnanna 

(Baumrind, 1966; Dake, Price og Telljohann, 2003).   

Gæði tengsla barns og foreldris kemur líklega fram í öryggistilfinningu í návist 

foreldris, en tengslakenningar Bowlby og Winnicott segja að fylgni sé á milli óöruggra tengsla 

foreldris við barn og þróunar skapbrests, hegðunarerfiðleika og geðraskana. Léleg 

tengslamyndun hefur neikvæð áhrif á skapgerð barnsins þar sem börn búa við það sem kalla 

mætti óvistlegt umhverfi, þar sem uppeldisaðstæður eru þannig að þau eru afskipt og þarfir 

þeirra eru hunsaðar, þau eru vanrækt eða jafnvel misnotuð. Tengslin milli skapgerðar 

barnsins og uppeldisstíls foreldra eru margslungin sem eru ýmist leiðandi, verndandi, 

skipandi eða vanörvandi sem eru viðbótar áhættuþættir að hegðunarerfiðleikum. Þannig 
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hafa rannsóknir gefið til kynna að líkurnar á að barn þrói með sér erfitt hegðunarferli eru 

mun minni ef það elst upp hjá fjölskyldu þar sem hegðunarerfiðleikar eru ekki til staðar. Barn 

sem elst upp hjá foreldrum sem eru ekki samkvæmir sjálfum sér á í mun meiri hættu bæði á 

hegðunarerfiðleikum og geðrænum kvillum, hvenær sem er á lífsleiðinni en það sem á 

foreldra sem viðhalda skipulagi. Vanrækslan getur verið hvort sem er í líkamlegri umhirðu, 

líkamlegu ofbeldi eða andlegri vanrækslu. Vanræksla tengist oftar en ekki geðrænum 

erfiðleikum foreldranna sem kemur fram í streitu, athyglisbresti eða vangetu þeirra til 

samskipta af öðrum ástæðum. Yfirleitt gera foreldrar sér alls ekki grein fyrir vanrækslunni og 

eiga því erfitt með að sjá hvar áhrifin af uppeldisstíl þeirra verða á börnunum er til lengdar 

lætur. Rannsóknir Sigrúnar Aðalbjarnardóttur hafa sýnt að ef afskiptaleysi er áberandi þáttur 

í uppeldisaðferð foreldra þá eru unglingar líklegri til að leiðast út í neyslu (Barnageð, e.d.).

 Skólafélagar sem eiga í samsvarandi tilvistarkreppu geta haft mjög slæm áhrif á önnur 

börn, en samskipti við slíka félaga auka verulega líkurnar á ýmis konar hegðunarerfiðleikum 

eins og einelti. Skólinn er sá staður þar sem samskipti barna eru sem víðtækust og er því sá 

umhverfisþáttur sem er mikilvægastur í uppvextinum fyrir utan heimilið. Skólaumhverfið er 

því mikilvægur prófsteinn á samskipti barna á milli, hvort sem er í kennslutímum eða í leik í 

frímínútum, en þar geta verið þættir sem ýta undir einelti. Árið 1987 benti Licata á það að 

jákvætt viðhorf nemenda og leiðbeinenda myndi leiða til jákvæðrar hegðunar sem mundi 

draga úr einelti. Hins vegar komst Rigby (1996) að þeirri niðurstöðu að þeir nemendur sem 

höfðu slæmt skólasiðferði og áttu við eineltisofsóknir að stríða trúðu því að fórnarlömb 

eineltisins ættu síður en svo að kvarta yfir aðstæðum (Lam og Liu, 2007; Rigby, 1997).   

Í rannsókn þeirra Derksen og Strasburger (1996) var því haldið fram að orsök 

æskuofbeldis væru undirliggjandi áhrif frá fjölmiðlum. Fjölmiðlar hefðu með síendurbirtingu 

myndefnis af einhvers konar staðalímyndum gefið börnum brenglaðar hugmyndir um kyn, 

hlutverk og ofbeldi. Þannig gefi afþreyingarmiðlar ranghugmyndir af raunveruleikanum, 

meðal annars þær að það sé viðeigandi að nota ofbeldi til að leysa ágreiningsmál.  

Í Kanada var gerð könnun á 7.290 nemendum á aldrinum 13–18 ára um muninn á 

sálfræðilegum áhættuþáttum sem viðkoma beinu og óbeinu einelti. Úrtakið voru fjórir hópar 

nemenda. Í fyrsta hópnum voru gerendur sem voru líka þolendur, í öðrum hópnum einungis 

gerendur, í þriðja þolendur og í fjórða nemendur sem tóku ekki þátt í eineltinu. Unnið var úr 

nokkrum sálrænum áhættuþáttum, þar með talið stöðluðum hugmyndum um andfélagslega 

hegðun, hvernig nemandinn meðhöndlar reiði og kvíða í félagslegum samskiptum, þunglyndi, 

18



skapferli, sjálfstraust hans og tengslamyndun viðkomandi við foreldra og jafningja. 

Niðurstöður sýndu að þeir sem voru úr hópi 1 og 3 urðu fyrir óbeinu einelti ásamt því að eiga 

við sams konar skapgerðarbresti að etja. Þeir áttu erfitt með tengslamyndun við jafningja 

sína öfugt við gerendur, sem voru úr hópi 2, og þá sem tóku ekki þátt í eineltinu. Jafnframt 

kom fram að þeir sem voru úr hópi 1 og 2 sýndu andfélagslegt atferli og höfðu síður náin 

tengsl við foreldra sína en einstaklingar úr hinum hópunum. Tekið var þó sérstaklega fram í 

rannsókninni að með því að nota einungis lögmætt og staðlað viðhorf til andfélagslegrar 

hegðunar er hægt að greina einelti og gerendur frá fórnarlömbunum og þeim sem tóku ekki 

þátt (Marini, Dane, Bosacki og CURA, 2006).   

Þeir áhættuþættir eineltis sem eru aftur á móti undirliggjandi í skólasamfélaginu eru 

menningarlegir þættir sem beinast einatt að börnum eða ungu fólki af erlendum uppruna, 

einnig aðhald og undanlátssemi vegna jafningjaþrýstings, líkamlegur styrkur einstaklinga, 

tengslamyndun nýnema, kynhneigð og efnahagslegur bakgrunnur (Lodge og Frydenberg, 

2005). 

3.4 Ástæður eineltis 

Til eru margar ástæður fyrir því að börn leggja aðra í einelti. Hvatning til eineltis er ein þeirra, 

það er að segja að jafningjar ýta undir og/eða aðstoða gerendann. Foreldrar þeirra og 

mögulega kennarar leyfa þessari hegðun að viðgangast. Önnur ástæða er árásargirni 

gerenda. Svo er þetta lærð hegðun hjá sumum. Uppeldi og aðstæður sem gerendur eru í 

hafa orðið til þess að þeim finnst hegðun þeirra vera venjuleg og þeir njóta þess að ráðast á 

aðra. Þeir sem leggja í einelti líður mun betur eftir að hafa fengið útrás fyrir árásargirnina. 

Svo er til „félagslegt smit“ þar sem sumir nemendur eru viljugir til að taka þátt í einelti til 

þess að öðlast virðingu og athygli gerandans ef sá aðili er vinsæll eða er einhver sem þeir 

dást að (Sutton, 2001; Olweus, 2003).   

Olweus setur fram þrjár megin ástæður fyrir hegðun gerenda, eiga þær einkum við 

um stráka. Í fyrsta lagi hafa þeir mikla þörf fyrir að ráðskast með aðra og efla völd sín. Þeir 

leggja áherslu á að kúga og vilja hafa betur en aðrir. Í öðru lagi hefur uppeldið mikil áhrif, 

sérstaklega þar sem ríkir mikil ringulreið og deilur í fjölskyldunni. Þetta hefur áhrif á afstöðu 

þeirra til umheimsins, það er að hún verður óvinveitt þannig að þeir fara að njóta þess að 

valda öðrum þjáningum og tjóni. Í þriðja lagi geta þeir hagnast á atferli sínu, það er efnislega 
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og andlega. Þegar þeir taka peninga af þolendum og með árásargjarnri hegðun geta þeir 

hækkað í áliti nokkurra nemenda eða hópa sem dæmi (Olweus, 2003).    

Ástæður fyrir því að einstaklingar leggja aðra í einelti í gegnum rafræna miðla geta 

verið ólíkar. Sumir gerendur rafræns eineltis gera það til að fullvissa sig um vald sitt eða fá 

útrás fyrir árásarhneigð sína. Aðrir gera það sér til gamans eða til að öðlast upphefð, 

viðurkenningu eða til að fá útrás fyrir ímyndunarafl sitt. Tekið var viðtal við nemendur á 

aldrinum 5–18 ára. Megin markmið rannsóknarinnar var að athuga hvaða ástæður liggja að 

baki rafrænu einelti í skólum. Niðurstöðurnar sýndu að ástæður eineltisins voru mismunandi, 

það er leið til að öðlast vald, illkvittni, til að hefna sín á öðrum nemendum sem höfðu lagt 

hann/hana í einelti og einnig til að vera miðpunktur athyglinnar eða afbrýðisemi. Sumir lýstu 

ánægju sinni yfir því að valda öðrum sársauka til að líta út fyrir að vera harðgerðir og flottir 

einstaklingar. Gerendurnir töldu rafræna eineltið vera öruggari leið og auðveldari en 

hefðbundna eineltið vegna þess að gerandinn þarf ekki að standa andspænis fórnarlambinu 

og getur falið sig fyrir þolandanum. Einnig fannst þeim að minni líkur væru á að það næðist 

til þeirra. Levine hefur einnig sett fram tilgátu um gerendur rafræns eineltis, en hann telur að 

hluti þeirra hafi alls ekki verið lagðir í einelti og að ástæða þess að þeir leggja aðra í einelti á 

netinu sé til þess að fá útrás fyrir reiði sína. Hann telur að það hafi meira um það að segja 

hvað sé að gerast inni á heimili geranda heldur en í skólanum, svo sem skilnaður, veikindi 

foreldra, aðskilnaður og kvíði. Gerundunum finnist sem þeir hafi stjórn á einhverju þegar þeir 

leggja aðra í einelti á netinu, öfugt við það sem gengur á í þeirra eigin lífi (Kowalski, Limber 

og Agatston, 2008).  

Aftab skiptir einstaklingum sem beita rafrænu einelti í fjóra flokka, það er 

hefndarengilinn, þá sem þrá völd, vondu stelpurnar og hinn gálausa geranda.   

Hefndarengillinn telur að það sé hlutverk hans að hefna sín á öðrum vegna misgjörða 

þeirra og telur að hann sé að framfylgja réttlætinu. Hann heldur að það sé hlutverk sitt að 

hefna sín á öðrum ef þeir hafa beitt aðra óréttlæti. Gerandi sem flokkast sem hefndarengill 

hefur mjög oft verið lagður í einelti í skólanum og er þetta leið hans til að hefna sín á öðrum. 

Sumir hafa einnig verið þolendur hefðbundins eineltis og orðið fyrir útskúfun (Kowalski, 

Limber og Agatston, 2008). 

Sá sem þráir völd er líkastur geranda í hefðbundnu einelti, það er þrá hans til að stjórna 

öðrum, nota völd og hafa yfirráð yfir öðrum. Gerandi hefðbundins eineltis notar bæði beint 

og óbeint ofbeldi þegar hann leggur einstakling í einelti. Eini munurinn á honum og þeim sem 
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þráir völd er að hann framkvæmir hlutina beint fyrir framan þolandann, það er með 

líkamlegu ofbeldi og niðrandi tali til að vekja ótta hjá einstaklingi en ekki á rafrænan hátt. 

Gerendur rafræns eineltis nota hótanir eða niðurlægjandi tilkynningar á netinu til að skapa 

ótta hjá þolanda. Rafræni gerandinn hefur þörf fyrir að einstaklingar fylgist með gerðum 

hans og að þeir efli hann til að halda áfram. Aftab setti fram tilgátu um að ákveðinn hluti 

einstaklinga, sem hafa þessa valdaþrá, líti á það sem leið til að upphefja sjálfan sig á kostnað 

annarra vegna eigin vanmáttar. Hún taldi þá vera þolendur hefðbundins eineltis og 

lágvaxnari og veikbyggðari en flestir jafningar þeirra. Þeir noti rafrænt einelti til að hefna sín 

og sýnast valdameiri en þeir eru í raunveruleikanum. Enn fremur eru þeir mjög færir í 

tæknifræði (Kowalski, Limber og Agatston, 2008).  

Vondu stelpurnar eru gerendur sem leggja aðra í rafrænt einelti vegna þess að þeim 

leiðist. Einstaklingar sem leggja aðra í einelti vegna þess að þeim leiðist gera það ánægjunnar 

vegna og til skemmtunar fremur en vegna löngunar til þess að særa þolandann, en þó er 

hluti af skemmtuninni vitneskja geranda um að þolandinn sé niðurlægður (Kowalski, Limber 

og Agatston, 2008).  

Hinn gálausi gerandi ætlaði sér aldrei að særa nein en vegna kæruleysis gerði hann það 

samt sem áður (Kowalski, Limber og Agatston, 2008). 

3.5 Afleiðingar eineltis meðal gerenda 

Einelti hefur afleiðingar á þolendur og gerendur. Neikvæðar afleiðingar eineltis verða ávallt 

sýnilegri með tímanum. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt fram á að gerendur hafa 

árásargjarna hegðun sem er líkleg til þess að eflast með árunum. Það hefur verið viðurkennt 

sem áhættuþáttur meðal gerenda að sýna andfélagslega og glæpsamlega hegðun. Jafnframt 

eru minni líkur á því að þeir sem leggja aðra í einelti ljúki skólanum, þeir eru líklegri til að 

vera undir meðallagi í námsárangri, eru í frekari hættu á að komast í kast við lögin, misnota 

áfengi og vímuefni og annað slíkt á ævi sinni (Guðjón Ólafsson, 1996; Lodge og Frydenberg, 

2005; Olweus, 2006).  

Langtímarannsókn Olweusar (1993) leiddi í ljós að 60% drengja á aldrinum 13 til 16 ára 

voru skilgreindir sem gerendur eineltis og höfðu hlotið einn dóm eða fleiri fyrir 24 ára 

aldurinn. Enn fremur hefðu 35–40% gerenda á þessum aldri fengið þrjá eða fleiri dóma vegna 

afbrota. Niðurstöðurnar sýndu að gerendur eru fjórum sinnum líklegri en jafnaldrar sínir sem 

eru hvorki gerendur né þolendur að hljóta dóm. Í Ástralíu árið 1994 gerðu Rigby, Whish og 
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Black rannsókn sem sýndi fram á að strákar sem lögðu aðra í einelti voru hneigðari til 

heimilisofbeldis en aðrir hefðbundnir nemendur. Þetta hefur verið viðurkennt sem vandamál 

í Ástralíu og hefur verið tekin afstaða gegn heimilisofbeldi með því að vinna að vörnum gegn 

skólaofbeldi (Rigby, Whish og Black, 1994). 

Í rannsókn Huesmann, Lagerspetz og Eron (1984) kom fram að 25% af gerendum í 

grunnskóla myndu hefja glæpaferil fyrir þrítugsaldurinn og einnig hafa setið í fangelsi einu 

sinni ef ekki oftar. Til samanburðar, þá höfðu minna en 5% af þeim sem voru ekki gerendur 

glæpaferil að baki við þrítugsaldurinn. Að auki voru gerendur líklegri til þess að hætta námi, 

vinna í störfum undir þeirra hæfni, vera ofbeldishneigðir gagnvart konum sínum og nota 

öflugar refsingar við börn sín. Börnin þeirra voru jafnframt líklegri til þess að verða gerendur 

líka. Í rannsókninni fundust gerendur í gegnum þrjár kynslóðir í sumum fjölskyldnanna. 

Huesmann og fleiri fundu út að meira en 1/5 hluti af 12 ára börnum hagar sér álíka og aðrir 

gerendur, fórnarlömb eða bæði. Þessir gerendur eru oftast vinsælir og litið er upp til þeirra 

af bekkjarfélögum sem sá "svalasti" í bekknum þeirra (Huesmann, Lagerspetz og Eron, 1984). 

3.6 Þolandi 

Engin sérstök rök eru fyrir því af hverju einn nemandi verður þolandi frekar en annar og hver 

sá er sem framkvæmir eineltið. Samt eru sumir líklegri til að verða fyrir einelti en aðrir. Það 

sem einkennir flesta þolendur er að þeir hafa veika sjálfsmynd, eru kvíðnir og áhyggjufullir. 

Þeir eru mun líklegri til þess að kljást við þunglyndi en hefðbundnir nemendur. Þeir þjást líka 

af líkamlegum kvillum, svo sem tíðum höfuðverkjum og magaverkjum. Þeir óttast meira 

félagslegar aðstæður og eiga auðvelt með að bresta í grát við mótmæli. Þolendur hætta að 

vera með gömlu vinunum og fara að hanga með krökkum sem eru yngri en þeir sjálfir og 

einangra sig jafnvel frá öðrum. Hvað varðar skólann, þá eru þolendur oftast undir meðallagi í 

námsárangri og neita jafnvel hreinlega að fara í skólann (Regnbogabörn, e.d.).  

Engin ein ástæða er fyrir því að börn lenda í einelti, heldur eru sum börn líklegri en önnur 

að verða fyrir því út af persónueinkennum þeirra, svo sem kvíða, þunglyndi og skorti á 

sjálfstrausti. Þolendur vilja helst ekki stríða öðrum og eru á móti ofbeldi og beita því ekki til 

að leysa ágreining sem gæti sprottið upp. Þeir eru alls ekki árásargjarnir einstaklingar 

(Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 1993).  

Vanalega er eitthvað í fari þolenda sem gerir þá að skotmarki gerenda. Rannsóknir hafa 

bent á að þolendur eineltis eru ekki frábrugðnir jafnöldrum sínum í útliti né aðstæðum. 
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Ástæðurnar sem eru notaðar til þess að hefja svokallaða árás á börn sem eru óörugg, kvíðin 

og veik fyrir eru hins vegar frávik í útliti og aðstæðum (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Miklu máli skiptir að geta séð einkenni barns sem er verið að leggja í einelti, þar sem 

þeim líður vanalega mjög illa á meðan á því gengur og það getur haft varanleg áhrif (Guðjón 

Ólafsson, 1996).   

3.7 Áhrifaþættir meðal þolenda 

Þau börn sem eru lögð í einelti eru vanalega með lágt sjálfsálit og eru líklegri til þess að vera 

þunglynd. Þau eiga erfitt með að aðlaga sig að aðstæðum, hafa litla tilfinningu gagnvart sinni 

eigin vellíðan og hugleiða sjálfsvíg. Ungt fólk sem er lagt í einelti hefur tilhneigingu til að vera 

hlédrægt og kvíðið. Það eru yfirleitt með einkenni streitu og ótta auk þess að hafa áhyggjur. 

Þeir sem eru oft lagðir í einelti upplifa meiri neyð og hafa tilhneigingu til að skammast sín 

meira en jafnaldrar þeirra. Þeir eru einnig mun hneigðari til þess að svara í sömu mynt, þegar 

þeir reiðast eða espast upp (Lodge og Frydenberg, 2005).  

Rannsóknir hafa sýnt að gerendur hafa lélega stjórn á árásargirni og finna fyrir þörf til að 

sýna að þeir séu öðrum æðri. Hins vegar eru fórnarlömb árásargirninnar í mikilli hættu á að 

verða fyrir andlegum örðugleika eins og kvíða og þunglyndi og einsemd, hafa lítið sjálfsálit og 

forðast jafnvel skólann. Þó eru til skjöl varðandi málefni þetta og mögulegar 

framtíðarráðstafanir, en það þarf frekari rannsóknir og hagnýtari aðferðir til þess að greina 

þessi ungmenni (Leff, Patterson, Kupersmidt og Power, 1999).  

3.8 Afleiðingar eineltis á þolendur 

Að vera lagður í einelti er ein erfiðasta lífsreynsla sem nokkur getur orðið fyrir. Ef eineltið er 

langvarandi og enginn er til staðar til að styðja við eða hughreysta þá sem verða fyrir þessu 

ofbeldi, er hætta á því að merki þess muni elta viðkomandi ævilangt eða hann muni gjalda 

þess með lífi sínu (Guðjón Ólafsson, 1996).   

Þeir sem eru lagðir í einelti líður ávallt illa, það skiptir ekki máli hversu oft sá aðili 

verður fyrir því og hversu alvarlegt eineltið er. Að verða fyrir einelti hefur líkamlegar, 

andlegar og sálrænar afleiðingar. Þolendur geta orðið miður sín, óhamingjusamir og 

niðurdregnir. Þeir geta svo einnig fundið fyrir ótta og angist. Þolendur geta fundið fyrir 

líkamlegum einkennum og eru þau helstu hausverkur, magaverkir og átraskanir. Samkvæmt 

Olweus (2006) eiga þolendur erfitt með að einbeita sér, þeir missa áhuga á skólanum og 

standa sig mun verr í náminu en jafnaldrar þeirra. Þeir missa oft trú á sjálfan sig og telja sig 
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vera heimska, glataða eða jafnvel óaðlaðandi, þó svo að þeir séu að öllu leyti eðlilegir. 

Þolendur hafa stundum svo neikvæða mynd af sjálfum sér að þeir telja sér trú um að þeir 

beri sjálfir ábyrgð á því að vera lagðir í einelti.   

Olweus (2006) framkvæmdi samanburðarrannsókn þar sem hann bar saman hóp sem 

hafði orðið fyrir langvinnu einelti á unglingastigi og hóp sem hafði ekki orðið fyrir einelti. 

Niðurstöður hans leiddu í ljós að þeir sem höfðu orðið fyrir langvinnu einelti glímdu við ýmiss 

konar vanda, svo sem einkenni depurðar, voru niðurdregnir, fundu fyrir vonleysi og höfðu 

lélegt sjálfsálit. Rannsókn Olweusar staðfesti það að einstaklingar sem höfðu verið lagðir í 

einelti á yngri árum voru margir hverjir enn að vinna úr áhrifum þess.  

Finnsk rannsókn var gerð með það að markmiði að sjá hvort tengsl væru á milli 

hlutverks nemenda innan eineltis og hvernig börnin réðu við streitu í skólum. Enn fremur var 

rannsakaður munurinn á milli nemenda sem urðu fyrir ólíkum tegundum eineltis. Hlutverkin 

sem voru skoðuð voru á milli þeirra sem ekki tóku þátt í einelti, þolenda sem urðu fyrir 

óbeinu og beinu einelti og gerenda. Skoðað var síðan hvernig börn ráða að jafnaði við 

streituvaldandi atburði sem þau verða fyrir í skólanum eða í tengslum við skólann. Í 

rannsókninni kom fram að hefðbundnir nemendur sem urðu fyrir streitu í skólanum leituðu 

frekar jákvæðra úrræða heldur en neikvæðra. Í ljós kom að tengsl voru á milli þess að geta 

ráðið við skólastreitu og eineltis. Tengsl milli þessa sást meðal gerenda en ekki þolenda sem 

þýddi það að líklega hafi persónuleiki þolenda eða aðrir þættir í fari hans ekki áhrif á að hann 

verður fyrir einelti. Nemendur sem urðu fyrir streituvaldandi aðstæðum í skólanum voru 

líklegri til að leggja aðra í einelti. Stelpur frekar en strákar áttu við þann vanda að stríða. Til 

að geta dregið úr eða komið í veg fyrir einelti var áætlað að stjórnendur ættu að leggja meiri 

áherslu á að hjálpa gerendum heldur en þolendum í því að vinna úr þeim aðstæðum sem olli 

þeim streitu í skólanum með jákvæðum aðferðum (Olafsen og Viemerö, 2000). 

3.9 Áhorfendur 

Oft er hópur sem fylgir gerendum í því að kvelja aðra, stundum eru þeir með og stundum 

ekki. Þessi börn hafa ekki sömu einkenni og forystusauðirnir en fylgja þeim af ýmsum 

ástæðum. Sumir þeirra hafa mögulega lent í gerandanum áður og sjá fyrir sér að betra sé að 

vera hans megin en að eiga á hættu að lenda aftur í skotlínunni. Bent hefur verið á að sum 

börn líta upp til gerenda, þeim finnst þeir sterkir og flottir og vilja líkjast þeim (Guðjón 

Ólafsson, 1996).  

24



Sennilega er meirihluti þeirra sem eru nálægt einelti barna hvorki gerendur né 

fórnarlömb. Þeir eru vitni að eineltinu. Þessi börn geta lent í miklum átökum, það er spurning 

hvort þau eiga að styðja við yfirgangsseggina og verða þá vitorðsmenn eða þá að styðja við 

fórnarlömbin og geta þá lent í skotlínunni. Ef áhorfandi tekur þá ákvörðun að þegja yfir því 

sem gerist eða hefur gerst getur það leitt til þess að hann finnur til sektarkenndar, sem leiðir 

síðan til dapurleika, reiði og hreinlega skömmustutilfinningar (Lawrence og Adams, 2006). 

Í kanadískri rannsókn þeirra Craig og Pepier frá 1995 kom fram að 85% grunnskólabarna 

verða vitni að einelti. Áhorfendur hafa áhrif á niðurstöður mála með því að hvetja geranda 

með því að veita eineltinu athygli eða í raun og veru að taka þátt í því. Í rannsókn sem Craig 

og Pepier síðan gerðu í samstarfi við O´Connell 1999 um einelti á leikvellinum kom í ljós að 

jafningjar voru um 54% af tímanum sínum að styrkja gerendur með óvirkum hætti með því 

að horfa upp á einelti, 21% af þeim tíma með því að horfa upp til gerendanna og 25% af þeim 

tíma með því að grípa fram í fyrir hönd fórnarlambsins. Til eru margs konar hlutverk sem 

áhorfandinn getur tekið að sér sem er samþykkt meðal unga fólksins, það sem hefur verið 

sagt frá hér fyrir ofan er aðeins hluti af því (Craig, Pepier og Atlas, 2000; O´Connell, Pepier og 

Craig, 1999).  

3.10 Kyn og aldursmunur 

Þegar tíðni eineltis er skoðuð virðist vera munur á milli kynjanna. Drengir eru oftar þolendur 

eineltis heldur en stúlkur og jafnframt líklegri til þess að vera gerendur. Guðjón Ólafsson 

hafði hugsanlega skýringu á þessu. Hann ályktaði að drengirnir notuðu sýnilegri aðferðir við 

einelti og að fólk tengdi einelti frekar við sýnilegt ofbeldi frekar en það dulda. Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að samskipti meðal drengja eru harðari og átakameiri en meðal stúlkna og 

því eru átök algengari meðal stráka en stelpna (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Strákar eiga það til að leggja bæði stelpur og stráka í einelti á meðan stelpur leggja 

yfirleitt einungis aðrar stelpur í einelti og þá vanalega þær sem eru í sama bekk. Einnig er 

líklegra að stelpur hafi átt í nánu sambandi við þolendur sína en strákarnir. Svo eru strákar 

jafnframt líklegri til að notast við líkamlegt ofbeldi á meðan stúlkurnar nota frekar útilokun 

eða andlegt ofbeldi (Roland og Vaaland, 2001).  

Rannsókn hefur sýnt að rafrænt einelti meðal stráka er tíðara heldur en meðal 

stelpna, en stúlkur eru líklegri til að vera bæði þolendur og gerendur. Það sama gildir þegar 

skoðað var hvort félagsfælnir einstaklingar væru líklegri til að nota samskiptatækni til að hafa 
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samband við annað fólk og nota það sem tæki til að hefna sín á öðrum vegna eineltis sem 

þeir höfðu orðið fyrir. Niðurstöðurnar sýndu að meðal gerenda væru 8. bekkingar með 

hæstu tíðni félagsfælni og þeir lögðu önnur börn að minnsta kosti tvisvar sinnum í mánuði í 

rafrænt einelti. Félagsfælnin var meiri hjá þeim sem oftar lögðu önnur börn í rafrænt einelti 

(Kowalski, Limber og Agatston, 2008).  

Flestar rannsóknir hafa komist að þeirri niðurstöðu að börn eru líklegri til að leggja 

aðra í einelti á meðan þau eru enn í grunnskóla. Í bandarískri rannsókn frá árinu 1998 meðal 

nemenda í 6.–10. bekk komust Nansel og starfsfélagar hennar að því að meirihluti nemenda 

sem lögðu aðra í einelti voru í 8. bekk, eða um 24%, í samanburði við nemendur sem voru í 6. 

bekk sem voru um 19%, og í 10. bekk, sem voru um 16%. Það sem talið er vera ein líkleg 

ástæða fyrir aldursmuninum og jafnframt kynjamuninum er sú að börn leggja vanalega 

jafnaldra sína í einelti eða þá sem eru yngri (Nansel o.fl., 2001). 

3.11 Helstu rannsóknir á gerendum/þátttakendum 

Árið 2008 var Námsmatsstofnun falið það verkefni að leggja mat á það hvort 

Olweusaráætlunin gegn einelti hefði náð takmarki sínu við að lækka tíðni eineltis í 

grunnskólunum og hvort að áætlunin hafi náð að haldast. Framkvæmdin fólst í því að lesa 

gögnin sem voru fengin frá menntamálaráðuneytinu og framkvæmdastjóra 

Olweusaráætlunarinnar. Samkvæmt niðurstöðum athugunar Námsmatsstofnunar hefur 

einelti aukist á þessu tímabili miðað við þá 35 skóla sem tóku þátt í könnuninni öll þrjú árin. 

Fyrsta árið sýndu gögnin að verulegur árangur var í skólunum sem fóru eftir áætluninni, en 

hins vegar sýndu niðurstöður Námsmatsstofnunar engan árangur árin þar á eftir, auk þess 

var enginn munur á milli þeirra skóla sem tóku þátt íOlweusarverkefninu og þeirra sem gerðu 

það ekki. Draga má þá ályktun að aðrir skólar kunna að vera í álíka átaki gegn einelti sem 

hefur verið að skila árangri. En einnig getur það verið að nemendur skilgreini eineltishugtakið 

á mismunandi hátt þar sem ákveðið atvik getur ekki flokkast undir skilgreiningu eineltis og 

getur slíkt haft áhrif á niðurstöður (Ragnar F. Ólafsson, 2008). 

Rannsókn var gerð í tveimur löndum, það er Ítalíu og Englandi. Skoðaðir voru 

nemendur sem voru á aldrinum 8–11 ára í báðum löndum, en í efri bekkjum voru þeir á 

aldrinum 11–14 ára á Ítalíu og 11–16 ára í Englandi. Ástæðan fyrir því að ekki var talað við 

nemendur sem voru eldri en 14 ára á Ítalíu er sú að skólaskyldunni lýkur þá hjá þeim. 

Ákveðið var að gera samanburð á viðhorfi nemenda gagnvart einelti í skólanum. Skoðað var 

26



sérstaklega hvers nemendur vænta af kennurum sínum eða öðrum nemendum til að koma í 

veg fyrir eða skipta sér af þegar einelti á sér stað. Enn fremur var lögð áhersla á að skoða 

viðhorf nemenda hvað varðar þolendur, það er hvort þeir finni til með þeim eða hvort þeir 

hefðu áhuga á að gera eitthvað í málunum. Niðurstöður rannsóknanna voru mjög svipaðar í 

flestum tilvikum í báðum löndunum. Þær sýndu að nemendum fannst kennararnir skipta sér 

tiltölulega oft af eineltinu, en nemendur miklu minna. Flest börnin höfðu samúð með 

þolandanum, en þó hafði lítill hluti nemenda, þá sérstaklega gerendur, enga samúð með 

þolandanum. Stelpur höfðu meiri samúð með þolandanum en strákarnir, en voru ólíklegri til 

að skipta sér af eineltinu. Helsti menningarlegi munurinn á löndunum var sá að eldri ítölsk 

börn höfðu meiri samúð með þolandanum heldur en þau yngri. Í Englandi var því einmitt 

öfugt farið, yngri börnin höfðu meiri samúð með þolandanum en þau eldri. Samt sem áður 

voru eldri nemendur í báðum löndunum ólíklegri til að skipta sér af eineltinu eða koma í veg 

fyrir það. Með rannsókninni er hægt að útfæra betri eineltisáætlanir fyrir skólana (Menesini, 

Eslea, Smith,Genta, Gianetti, Fonzi, og Costabile, 1997).  

Gerðar hafa verið margar rannsóknir um einelti, en engar hafa fjallað sérstaklega um 

líðan gerenda og þolenda eftir að eineltið hefur átt sér stað. Gerð var rannsókn í Möltu þar 

sem 6.282 nemendur tóku þátt, en nemendum var skipt í yngri og eldri bekkinga. Í neðri 

bekkjum voru nemendur frá 9–11 ára og í eldri bekkjum voru börn frá 11–14 ára. Megin 

markmið rannsóknarinnar var að rannsaka tilfinningaleg viðbrögð í tengslum við einelti þar 

sem þolendur og gerendur sögðu frá reynslu sinni. Einnig voru viðbrögð þolenda rannsökuð. 

Enn fremur var skoðað hvort hægt væri að greina muninn á kyni eða aldri þegar kom að 

tilfinningum nemenda. Niðurstöðurnar sýndu að þolendur sögðust finna fyrir reiði, 

hefnigirni, hjálparleysi og sjálfsvorkunn, en gerendur gátu iðrast yfir gjörðum sínum, verið 

sáttir við það sem þeir höfðu gert eða hreinlega verið áhugalausir. Þegar niðurstöðurnar voru 

skoðaðar sýndu þær að fleiri stelpur sem voru þolendur en strákar sögðust finna til 

sjálfsvorkunnar, en strákarnir fundu til hefnigirni. Annars sýndu niðurstöðurnar óverulegan 

mun milli stráka og stelpna þegar kom að reiði og hjálparleysi. Þegar eldri og yngri bekkirnir 

voru bornir saman kom í ljós að yngri nemendurnir fundu til mun meiri sjálfsvorkunnar og 

hjálparleysis en eldri nemendurnir, þeir voru reiðari og hefnigjarnari. Þegar gerendur voru 

skoðaðir kom í ljós að mun fleiri stelpur en strákar iðruðust gjörða sinna, en fleiri strákar 

voru sáttir og áhugalausir varðandi það sem þeir höfðu gert (Borg, 1998). 
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Hin árlega Olweusarkönnun var lögð fyrir nemendur í Hagaskóla í nóvember 2011. 

Skólinn tilkynnti að árangur hafði verið frábær þetta árið þar sem einelti hafði dregist 

verulega saman og hefði aldrei mælst jafn lítið síðan innleiðing áætlunarinnar hófst árið 

2005. Þátttakan var mjög góð þar sem 95,4% nemenda svöruðu könnuninni. Um 93,4% 

nemenda sögðu að þeim liði vel eða mjög vel í skólanum. Fleiri stúlkur en strákar sögðu að 

þeim liði vel í skólanum, en munurinn á milli kynja var mjög lítill og varla hægt að teljast 

marktækur. Með niðurstöðunum á áætluninni og öðrum þróunarverkefnum skólans kom í 

ljós að þetta hafði skilað sér í aukinni vinsemd, virðingu og öryggi meðal nemenda skólans 

(Hagaskóli, e.d.).  

Kowalski og Wittle´s gerðu könnun á netinu árið 2006. Markmið hennar var að skoða 

líðan geranda eftir að hafa lagt einstakling í rafrænt einelti. Í ljós kom að flestir gerendur 

voru annaðhvort ánægðir, árásargjarnir eða hefnigjarnir þó svo að sumir fyndu fyrir 

samviskubiti og eftirsjá. Þeir sem fundu til samviskubits og eftirsjá voru meðvitaðir um 

neikvæðu afleiðingarnar sem rafræna eineltið hafði á þolandann (Kowalski, Limber og 

Agatston, 2008).  

Langtímarannsóknir á rafrænu einelti hafa sýnt fram á að það er verra en hefðbundið 

einelti. Ein af ástæðum þess er sú að nemendur geta ekki komist frá því. Þeir sem verða fyrir 

hefðbundnu einelti fá vanalega frið heima fyrir á meðan gerendur sem notfæra sér rafræna 

miðla til að leggja þá í einelti geta orðið fyrir stanslausu áreiti nema þá að þeir hætti að nota 

samskiptatæki en þá einangrast þolandinn enn fremur því flest félagsleg samskipti fara fram 

á netinu. Einnig er önnur ástæðan sú að gerandi getur uppfært niðrandi efni um þolandann á 

netinu og öðrum samskiptatækjum þannig að fleiri verða vitni að niðurlægingu hans en þeir 

sem horfa upp á jafningja sinn verða laminn eða gert lítið úr á staðnum. Jafnframt vita 

þolendur oft ekki hverjir eru að leggja þá í einelti, hverjir eru að taka þátt í því eða vita af 

þessu, þetta dregur úr sjálfstrausti þolanda og eykur óöryggi hans. Svo getur þolandi verið í 

lífshættu þegar gerandinn ákveður að uppfæra óviðeigandi skilaboð á netinu í nafni 

þolandans og fær hann þá mögulega einstaklinga upp á móti sér (Kowalski, Limber og 

Agatston, 2008).  
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4 Birtingarmyndir eineltis 

Birtingarmynd eineltis eru oft duldar og erfitt að skilgreina þær. Tildrög eineltis geta verið af 

ýmsum toga þar sem samskiptamynstur orsakast af beinu eða óbeinu einelti. Olweus (2005) 

telur að beint einelti einkenndist af barsmíðum, hrindingum, blótsyrðum og öðrum 

niðurlægjandi athugasemdum. Óbeint einelti er jafnan ekki jafn sýnilegt og beint ofbeldi, en 

dæmi um óbeint einelti er til dæmis þegar einstaklingur er hundsaður eða jafnvel útskúfaður 

frá félagahópnum eða verður fyrir ótilhlýðilegu umtali þar sem mannleg reisn er fótum 

troðin (Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2005). 

Oftar en ekki fá drengir útrás í beinu ofbeldi frekar en stúlkur, en jafnframt hefur verið 

álitið svo að beint ofbeldi sé illþolanlegra en óbeint. Ekki hefur verið hægt að sannreyna þær 

vangaveltur, þó reynslan hafi gefið þeirri kenningu byr undir báða vængi að ekki sé skárra að 

vera útilokaður úr samfélagi jafningja sinna ásamt því að vera hundsaður eða verða fyrir 

niðrandi slúðri sem særir réttlætiskennd fólks (Guðjón Ólafsson, 1996).  

4.1 Helstu tegundir hefðbundins eineltis 

Í Bandaríkjunum hefur einelti verið kallað hópofbeldi í samhengi þess að nemendur efla 

hegðun hvers annars í samskiptum þeirra og oft er lögð áhersla á sameiginleg einkenni og 

mikilvægi félagslegra tengsla. Við skoðun á þessu leggur um helmingur kvenna vinkonur sínar 

í einelti á meðan einn þriðji hluti stráka leggur aðra félaga sína í einelti (Sutton, 2001).  

Þó eru til ýmsar gerðir af einelti, það er munnlegt ofbeldi, félagslegt ofbeldi, efnislegt 

einelti, andlegt ofbeldi og líkamlegt ofbeldi. Algengustu tegundir eineltis sem fjallað er um 

opinberlega eru líkamlegt og andlegt ofbeldi. 

4.1.1 Munnlegt ofbeldi 

Munnlegt ofbeldi felur í sér að krakkar eru uppnefndir ýmsum nöfnum af öðrum, strítt eða fá 

niðurlægjandi athugasemdir. Gerendur hvíslast til dæmis á um fórnarlambið, flissa og hlæja 

(Anna Margrét Einarsdóttir og Halla Heimisdóttir, e.d.). 

4.1.2 Félagslegt ofbeldi 

Í félagslegu ofbeldi er þolandi skilinn útundan í leik, ekki boðið að taka þátt í ýmsum 

samkomum jafningja sinna eins og til dæmis afmælisveislum. Barnið þarf að þola svipbrigði, 
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augngotur, þögn eða algert afskiptaleysi (Anna Margrét Einarsdóttir og Halla Heimisdóttir, 

e.d.). 

4.1.3 Efnislegt einelti 

Í efnislegu einelti er eignum barnsins stolið, til dæmis skólabókum, nesti eða flíkum eða þær 

eru eyðilagðar (Anna Margrét Einarsdóttir og Halla Heimisdóttir, e.d.). 

4.1.4 Andlegt ofbeldi 

Andlegt ofbeldi er dæmi um það þegar þolandi er þvingaður til þess að gera eitthvað sem 

stríðir gegn réttlætiskennd hans og sjálfsvirðingu, eins og að búa til sögur um þolanda og 

hann látinn eyðileggja eigur annarra. Í daglegum samskiptum hvort sem það er á staðnum 

eða í gegnum rafræn tæki, þá fær þolandi neikvæðar athugasemdir og mögulega hótanir 

(Anna Margrét Einarsdóttir og Halla Heimisdóttir, e.d.).  

4.1.5 Líkamlegt einelti 

Líkamlegt einelti felur í sér að meiða annan einstakling með því til dæmis að berja, hárreita, 

sparka í eða jafnvel hrinda honum (Anna Margrét Einarsdóttir og Halla Heimisdóttir, e.d.).  

Í eineltiskönnun 8.–10. bekkinga í Hagaskóla (2011) kom fram að karlkyns þolendur urðu 

oftast fyrir yrtu einelti og næstalgengast var einelti vegna uppruna þeirra og svo annars 

konar einelti. Á sama tíma var það algengast meðal þolenda stúlkna að vera útilokaðar, svo 

að lygum var dreift um þær og einelti í gegnum rafræn tæki (Hagaskóli, e.d.). 

4.2 Helstu tegundir rafræns eineltis 

Rafrænt einelti er þegar netið og/eða GSM-símar eru notaðir til að koma áleiðis 

niðurlægjandi og særandi upplýsingum á framfæri til einstaklings (Saft, e.d.a). Allskyns gerðir 

af rafrænu einelti eru til og farið verður yfir þær helstu hér á eftir. 

4.2.1 Netrifrildi 

Netrifrildi (e. flamning) á sér stað þegar tveir eða fleiri einstaklingar rífast á netinu eins og 

innan samræðuhópa eða spjallrýmis á netinu. Ef einstaklingarnir hafa nokkrum sinnum sent 

móðgandi skilaboð má kalla það netrifrildi. Til að byrja með byrjar rifrildið á jöfnum 

grundvelli en það þarf ekki nema eina óvænta setningu sem er mjög harðskeytt að jöfnum 

grundvellinum er breytt og ójafnvægi myndast milli einstaklinganna (Willard, 2007). 

4.2.2 Rafrænt áreiti 

Rafrænt áreiti (e. harrasment) á sér stað þegar einstaklingur fær send mörg særandi skilaboð 

og á sér stað til dæmis innan spjallsvæða, netpósts og smáskilaboða (sms) (Willard, 2007). 
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4.2.3 Mannorðsspjöll 

Mannorðsspjöll (e. denigration) eru skilgreind sem upplýsingar um einstakling sem eru 

lítillækkandi og særandi. Upplýsingarnar geta verið settar á netið, með sms eða skilaboðum í 

netpósti. Einstaklingur getur einnig orðið fyrir því að mynd af honum/henni sé klippt og sett 

inn á klámfengna ljósmynd og hún sett inn á netið. Enn fremur getur einstaklingur orðið fyrir 

því að heimasíða sé gerð sérstaklega um hann þar sem aðrir geta skrifað niðrandi skilaboð 

(Willard, 2007). 

4.2.4 Persónugerving 

Persónugerving (e. impersonation) er þegar gerandi þykist vera annar en hann er. Með því 

að nota leyniorð þolandans á netinu getur hann greint frá neikvæðum, grófum eða 

óviðeigandi upplýsingum um aðra og allir halda að það komi frá þolandanum. Þetta getur 

komið fram á heimasíðum, fésbók, smáskilaboðum og fleira (Willard, 2007).   

4.2.5 Koma upp um og blekkja 

Koma upp um og blekkja (e. outing and trickery) einhvern á við þegar einstaklingur dreifir 

persónulegum eða neyðarlegum upplýsingum með öðrum, sem var ekki ætlað að deila. Þetta 

á til dæmis við þegar einstaklingur sendir öðrum persónulegar upplýsingar eða myndir sem 

voru einungis ætlaðar einum en móttakandinn ákveður að áframsenda þær. Að blekkja 

einhvern á við þegar þolandi er blekktur til að opinbera persónulegar upplýsingar um sig og 

upplýsingunum er deilt með öðrum (Willard, 2007).   

4.2.6 Útilokun/útskúfun 

Útilokun/útskúfun (e. exclusion/ostracism) á sér stað þegar einstaklingur er útilokaður frá 

netsamfélagi skólafélaga sinna. Það á sér stað þegar einstaklingi er hent út af vinalista eða ef 

einhver svarar smáskilaboðum eða netpósti of seint (Willard, 2007).  

4.2.7 Rafrænt umsátur 

Rafrænt umsátur (e. cyber-stalking) er skilgreint svo að gerandi situr um einstakling á netinu 

með því að senda honum/henni ógnandi skilaboð í formi tölvupósts eða smáskilaboða 

(Willard, 2007).  
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4.2.8 Að lemja sér til ánægju        

Að lemja sér til ánægju (e. happy slapping) felur í sér að hópur af einstaklingum beitir 

þolanda líkamlegu ofbeldi með því að slá eða lemja á meðan einn úr hópi geranda tekur upp 

atvikið á myndavél og setur það á netið (Kowalski, Limber og Agatston, 2008). 

4.3 Tíðni 

Í bókinni Einelti eftir Guðjón Ólafsson (1996) kemur fram að einelti getur átt sér stað hvar 

sem er, en rannsóknir leiddu þó í ljós að í flestum tilvikum átti það sér stað í skólanum. Þar 

kom fram að um 75% eineltis hjá grunnskólanemum á sér stað á skólatíma. Samkvæmt 

rannsókn í tveimur grunnskólum á Reykjanesi frá árinu 1993 kemur fram að einelti kemur 

helst upp í frímínútum, á leið í skólann, á göngum um skólann, í kennslustundum og í 

íþróttahúsi (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Árið 2002 og 2003 var gerð nemendakönnun í íslenskum skólum, það er hjá nemendum í 

4.–10. bekk, og svöruðu í heildina 8.200 nemendur. Í könnuninni voru þátttakendur spurðir 

út í þætti eineltis. Niðurstöður könnunarinnar sýndu að nánast fimm þúsund nemendur 

höfðu orðið fyrir einelti skólaárið 2002. Voru það 11,5% nemenda í 4.–7.bekk og 7,6% nema í 

8.–10. bekk sem sögðu að þeir hafi orðið fyrir einelti. Þegar þeir voru spurðir hvort að þeir 

lögðu aðra í einelti, kom í ljós að 2,1% nemenda í 4.–7. bekk og 3,3% í 8.–10. bekk höfðu lagt 

annan einstakling í einelti. Árið þar á eftir innleiddu skólarnir sem voru þátttakendur í 

nemendakönnuninni Olweusaráætlunina og lögðu könnunina aftur fyrir nemendur sína. 

Niðurstöður hennar sýndu að mikið hafði dregið úr einelti og var hægt að álykta að hálft 

annað þúsund nemenda hafi ekki orðið fyrir einelti. Fjöldi gerenda eineltis var skoðaður fyrir 

og eftir að áætlunin hafði verið innleidd og kom í ljós að gerendum hafði fjölgað um 2,8% í 

yngri bekkjunum og 4,3% í þeim eldri. Helsta ástæðan sem er gefin fyrir aukningunni er sú að 

talið er að nemendur hafi átt auðveldara með að viðurkenna að hafa lagt einhvern í einelti 

eftir að hafa tekið þátt í eineltisáætluninni (Olweus, 2005).   

Í áðurnefndri könnun frá Hagaskóla (2011) var tíðni eineltis meðal nemenda skoðuð. 

Hægt var að líta á niðurstöður frá árunum 2005 til 2011. Tíðni eineltis var mest meðal 

drengja á árinu 2007 en minnst árið 2011. Hjá stúlkum var tíðni eineltis mest á árunum 

2007–2008 og minnst árið 2011, eins og hjá strákunum. Álykta má út frá könnuninni að 

einelti sé að minnka í Hagaskóla og að aðferðir sem starfsfólkið notist við virki.  

Í könnun um rafrænt einelti sem var unnin af SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni) árið 

2003, 2007 og 2009 á Íslandi kom í ljós að árið 2003 höfðu 10% barna orðið fyrir stríðni, verið 
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ógnað, orðið fyrir áreiti eða farið hjá sér í gegnum samtal á netinu síðustu 6 mánuði áður en 

kannanirnar voru lagðar fyrir nemendur. Árið 2007 höfðu 15% orðið fyrir þessu og árið 2009 

höfðu 14,9% orðið fyrir sams konar áreiti. Fjöldi barna sem fengu sendan tölvupóst sem 

hræddi þau eða íþyngdi voru 13% árið 2003, 16% árið 2007 og 19,5% árið 2009 (Helga 

Margrét Guðmundsdóttir, e.d.; SAFT, e.d.b.; SAFT, e.d.c.).  
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5 Heimili, skóli og félagsþjónusta 

Í þessum kafla verður fjallað um hlutverk foreldra, skólans og félagsþjónustunnar. Greint 

verður frá mikilvægi þess að geta tekist á við eineltismál innan heimilisins og skólans. 

Samvinna milli allra aðila skiptir öllu máli þegar kemur að hag barnsins.   

5.1 Hlutverk foreldra 

Umhyggja foreldra getur haft áhrif á hvort einstaklingur verður gerandi og jafnvel þolandi. 

Mikilvægt er að leggja ríka áherslu á ábyrgð foreldra í öllu uppeldisstarfi. Þeir eru meginaðilar 

sem bera ábyrgð á því að kenna börnum sínum þá hegðun, háttsemi og virðingu sem mun 

koma í veg fyrir að einelti viðgangist. Foreldrar þurfa að vera vakandi og geta fylgst með 

einkennum sem gefa vísbendingar um að einelti sé í gangi, því það er hlutverk foreldra að 

gæta hagsmuna barna sinna (Guðjón Ólafsson, 1996; Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 2011).  

Í greininni Merki um einelti á heimasíðu Regnbogabarna er talið að börn séu álíka 

líkleg til að leggja í einelti, að vera lögð í einelti eða vera áhorfendur. Fyrir suma forelda er 

erfitt að viðurkenna að sonur þeirra eða dóttir séu mögulega að leggja aðra í einelti. Þeir 

skulu ekki búast við því að börn og unglingar muni ræða um það heima fyrir eða játa það að 

þau séu að leggja aðra í einelti ef þau eru spurð af því. Með því að útskýra fyrir barninu hvað 

einelti sé og að það valdi öðrum vanlíðan og hafi oft slæm áhrif er möguleiki fyrir barnið að 

setja sig í spor þolanda síns. Foreldrarnir geta komist að ýmsum upplýsingum með því að 

spjalla við börnin sín. Hægt er að forvitnast um hverja það sé að umgangast í skólanum og 

hvað er verið að gera, hverjir fá að vera með og hverjir ekki og einnig að fá þeirra sjónarmið á 

einelti. Álitið er að hægt sé að koma í veg fyrir einelti með því að ræða við börnin um 

samskipti, kærleika og gildi (Regnbogabörn, e.d.).  

Olweus (2003) bendir á að það eru ýmis sameiginleg einkenni meðal gerenda sem 

foreldrar geta haft í huga til þess að komast að því hvort barnið þeirra sé að leggja aðra í 

einelti. Það er að barnið virðist hafa gaman af að hæðast að öðrum, brjóta gegn rétti 

annarra, það hefur mikla þörf fyrir að ráða yfir og ráðskast með fólk, barnið meiðir aðra eða 

gerir lítið úr öðrum börnum. Barnið getur einnig sýnt árásargjarna hegðun, það er frekt, 

þrjóskt og setur sig almennt upp á móti öllu og öllum.  
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Það er mjög eðlilegt að fólk líti á einelti sem þátt í andfélagslegri hegðun og að einelti 

stangist á við viðmiðun og ríkjandi gildi í samfélaginu. Rannsóknir hafa leitt ýmisleg neikvæð 

áhrif eineltis í ljós þegar kemur að gerendum eins og misnotkun áfengis, að þeir brjóti lögin 

og annað álíka. Með framtíð barnsins í huga er vitað mál að hagur þess þarf ávallt að vera í 

fyrirrúmi, en það verður að vera hægt að rjúfa hegðunarmynstur þess ef það er að leggja 

aðra í einelti. Ekki einungis til að aðstoða fórnarlambið. Starfsfólk skóla hefur mikla ábyrgð að 

eiga frumkvæði að því að stöðva einelti í skólanum og samhæfa það starf. Auk þess er mikil 

ábyrgð sett á herðar foreldra gerendanna. Þó eru það gerendurnir sem bera meginábyrgð á 

vandamálinu, þar sem það eru þeir sem leggja skólafélaga sína í einelti. Ef foreldrum berast 

skilaboð frá skólanum um að barnið sé að leggja aðra í einelti þá gagnast lítið ef þeir afsaka 

hegðunina eða gera lítið úr framkomu þess. Mikilvægt er að tekið sé á málinu eins fljótt og 

hægt er og þolendur jafnt sem gerendur séu aðstoðaðir, framtíðar þeirra vegna. Fyrsta skref 

foreldra gæti verið jákvætt samstarf við skólann og jafnframt foreldra þolanda eineltisins. 

Annað sem foreldrar geta haft í huga er að láta barnið vita að litið er alvarlegum augum á 

einelti og að framferði þess verði ekki þolað. Ef bæði heimili og skóli bregðast við gegn 

eineltinu þá aukast líkurnar á því að barnið taki breytingum til hins betra. Einnig að ná 

samráði við barnið eða unglinginn og setja nokkrar einfaldar reglur um dagleg samskipti 

innan fjölskyldunnar. Ef barnið fer eftir reglunum er mikilvægt að hrósa því, en ef það brýtur 

reglurnar leiðir það til neikvæðra afleiðinga, en ekki má þó beita líkamlegri refsingu til að 

koma sínu á framfæri. Það er jafnvel ráðlagt fyrir foreldra að eyða meiri tíma með barninu og 

afla sér frekari upplýsinga um hverja barnið umgengst og hvað það aðhefst dags daglega. Það 

getur verið jákvæð sameiginleg reynsla sem leiðir til aukins skilnings á framkomu barnsins. 

Það getur reynst barninu eða unglingnum auðveldara að breyta árásarhneigð sinni ef 

viðkomandi finnur að aðrir kunna vel við sig. Svo er jafnframt mögulegt að hjálpa barninu að 

beisla orkuna og drottnunargirni sína á uppbyggilegri hátt eins og með því að snúa sér að 

íþróttum þar sem ákveðnar reglur gilda. Svo þurfa foreldrar að gera sér grein fyrir því að 

margar rannsóknir benda til þess að ofbeldi sem afþreying í sjónvarpi og á myndböndum 

styrkir að öllum líkindum árásargirni barna og unglinga. Þar með er full ástæða til þess að 

takmarka áhorf á þess konar efni. Ef aðgerðir sem þessar eða samstarfið við skóla barnsins 

leiða ekki til greinilegra breytinga á atferli þess innan ákveðins tíma, þá er það hagstætt fyrir 

foreldra að líta við hjá barnasálfræðingi eða barnageðlækni til að fá frekari sérfræðiaðstoð 

(Olweus, 2003).  
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Foreldrar geta átt í álíka erfiðleikum með að sjá hvort barni þeirra er strítt, nema þá 

að það einfaldlega segi frá því eða það hreinlega sjáist á barninu. Nokkur einkenni þess að 

barn verði fyrir einelti og foreldrar geta haft augu með er ef barnið breytir hegðun sinni, 

sýnir aukinn kvíða, hefur minni matarlyst, á erfitt með svefn, á auðvelt með að vera reitt og 

getur orðið geðvont út af smámunum, forðast ákveðnar aðstæður eins og að fara í íþróttir 

eða á skólaskemmtanir. Þetta eru einungis fáein atriði sem koma til greina. Ef það vaknar 

grunur hjá foreldrum um að barnið sé fórnarlamb eineltis og það er ekki tilbúið að ræða um 

það, þá hefur opin umræða reynst afar reynslurík, til dæmis ef svipaðar aðstæður koma fram 

í sjónvarpsþætti eða bíómynd. Einnig að gera barninu grein fyrir hversu mikilvægt það er að 

tala við einhvern sem barnið treystir eins og foreldra, kennara eða vini, ef það verður fyrir 

einelti eða er vitni að einelti (Anna Margrét Einarsdóttir og Halla Heimisdóttir, e.d.). 

5.2 Hlutverk félagsþjónustu og félagsráðgjafa 

Það eru skýrar skyldur meðal sveitarfélaga í lögum félagsþjónustunnar að gæta að velferð 

barna. Í VIII. kafla laga um félagsþjónustu sveitarfélaga nr. 40/1991 er fjallað um málefni 

barna og ungmenna. Þar segir að „félagsmálanefnd sé skylt, í samvinnu við foreldra, 

forráðamenn og aðra þá sem hafa með höndum uppeldi, fræðslu og heilsugæslu barna og 

ungmenna að gæta velferðar þeirra og hagsmuna í hvívetna.“  

Meginstarf félagsráðgjafa er að koma breytingum af stað. Þeir reyna að breyta 

lífsaðstæðum einstaklinga og hópa og samfélags til hins betra. Félagsráðgjafar reyna að fá 

heildarsýn yfir aðstæðurnar. Þeir vísa til allra þátta í fari og umhverfi einstaklings sem gætu 

haft áhrif á hegðun og stöðu hans. Með því fær félagsráðgjafinn að sjá eiginleika 

einstaklingsins, þroska hans og getu, fjölskylduaðstæður, aðstæður í skólanum, 

samfélagslegar aðstæður, svo sem lög og reglugerðir sem geta haft áhrif. Frá því og samspili 

hans við umhverfið er reynt að greina frá því hvar væri hægt að grípa inn í og hvern þarf að 

virkja til þess (Farley, Smith og Boyle, 2006; Soydan, 2010).  

Félagsráðgjafar vinna meðal annars við félagsþjónustu sveitarfélaga, þar vinna þeir að 

barnavernd og eru starfsmenn eða sérfræðingar á skólaskrifstofum og einnig í einstökum 

grunnskólum. Samvinna er talin afar mikilvæg í vinnu þeirra með börnum og verða 

félagsráðgjafar að geta unnið með foreldrum og fjölskyldum (Hjördís Árnadóttir og Halldór S. 

Guðmundsson, 2011).  
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Í skólafélagsráðgjöf er lögð megináhersla á þjónustuna og trúnaðinn við nemendur, 

einstaklingsmiðaða ráðgjöf, þróun úrræða í tengslum við aðstæður nemenda heima og í 

skólanum, samvinnu við heimili og forráðamenn nemenda, þróunarvinnu í tengslum við 

aðstæður utan skóla, barnavernd og forvarnir sem byggjast á árvekni varðandi aðstæður 

nemenda og handleiðslu kennara og starfsfólks skóla. Skólafélagsráðgjöf er mjög sambærileg 

því sem tíðkast innan almennrar félagsráðgjafar hvað varðar vinnuaðferðir og fagvitund 

stéttarinnar (Skólafélagsráðgjöf, e.d.).  

Í starfslýsingu skólafélagsráðgjafar á vegum FFS (Fagdeild Félagsráðgjafa á fræðslu- og 

skólasviði) fyrir skólaárið 2010–2011 segir að félagsráðgjafi sé trúnaðarmaður og talsmaður 

nemenda og að hann standi vörð um velferð þeirra. Er það markmið og leið 

skólafélagsráðgjafa í öllum verkefnum sem þeir taka að sér. Til þeirra geta leitað nemendur 

skólans, foreldrar, forráðamenn og einnig starfsfólk skólans. Helstu verkefni sem 

skólafélagsráðgjafar hafa eru félagsleg og persónuleg ráðgjöf og stuðningur við nemendur, 

kennara, starfsfólk, foreldra og forráðamenn, samvinna, þróun úrræða og verkefna, 

samvinna við sérfræðinga og stofnanir utan skólans sem koma að málefnum nemenda og 

seta í nemendaverndarráðum í grunnskólum, í forvarnar- og stuðningsteymum. 

Skólafélagsráðgjafar vinna einnig að forvörnum gegn ofbeldi og andfélagslegri hegðun. Af því 

er einelti sérstaklega tekið fram sem fyrirferðarmesti vandinn, en einnig þarf að vinna gegn 

líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Þetta gerir skólafélagsráðgjafi með fræðslu, könnunum, 

greiningu og úrvinnslu á ofbeldismálum. Hann veitir þolendum ofbeldis eða áfalls stuðning 

ásamt því að greina andfélagslega hegðun nemenda eða nemendahópa. Vinna hans felst í því 

að koma í veg fyrir slíka hegðun í samvinnu við aðrar starfsstéttir skólans. Forvarnarstarf er 

einnig mikilvægt verkefni félagsráðgjafa með því að aðstoða nemendur og fjölskyldur þeirra 

að takast á við vanda sinn áður en hann eflist og verður þjóðfélaginu dýrkeyptur. Með öllu 

þessu stuðlar félagsráðgjafinn að heilbrigði og velgengni nemenda bæði í nútíð og fyrir 

framtíðina (Hjördís Árnadóttir og Halldór S. Guðmundsson, 2011). 

5.3 Hlutverk skóla 

Í 30. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 segir:  

„Grunnskólar skulu hafa heildstæða stefnu um það hvernig fyrirbyggja eigi að 
líkamlegt, andlegt eða félagslegt ofbeldi eigi sér stað í skólastarfi. Skólar skulu einnig 
hafa áætlun um framkvæmd tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum, um 
hvernig brugðist er við tilvikum um einelti, annað ofbeldi og félagslega einangrun. 
Áætlun skal m.a. framfylgt með því að hver skóli setji sér skólareglur. Í skólareglum skal 
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m.a. kveðið á um almenna umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og 
heilbrigðar lífsvenjur. Þá skal í skólareglum koma fram hvernig skólinn hyggst bregðast 
við brotum á þeim.“ 

 Það er á herðum allra aðila skólasamfélagsins að leggja sitt af mörkum til þess að 

stuðla að og viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag. Ber skólastjórum og 

kennurum að vera í samráði við foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna þeirra og eiga 

foreldrar eða forsjáraðilar barna að vera í samráði við skólann um skólagöngu barna sinna 

samkvæmt grunnskólalögunum.  

Í 13. gr. grunnskólalaga segir að hver nemandi skuli hafa umsjónarkennara sem fylgist 

náið með námi hans og þroska, líðan og almennri velferð, leiðbeini honum í námi og starfi, 

aðstoði og ráðleggi honum um persónuleg mál og stuðli að því að efla samstarf skóla og 

heimila.  

Samkvæmt Roland og Munthe (1997) hafa kennarar og skólastjórnendur mest áhrif á 

samskipti nemenda í bekk. Þess vegna er mikilvægt að þeir fái viðeigandi fræðslu um einelti 

og þjálfun til þess að auka hæfni þeirra í að vinna gegn alvarlegum og flóknum vandamálum. 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi hafa leitt í ljós að íslenskir grunnskólakennarar 

hafa ekki fengið nægilega fræðslu og þjálfun í námi sínu sem þarf til þess að geta kljást við 

einelti með árangursríkum hætti. Rannsóknir hafa einnig sýnt að kennarar eiga erfitt með að 

koma auga á einelti og þeir eiga það til að vanmeta tíðni eineltis. Virðast sumir kennarar líta 

svo á að andlegt og félagslegt einelti sé ekki jafn alvarlegt og líkamlegt og grípa þá 

annaðhvort ekki inn í þannig eineltismál eða gera það með árangurslitlum hætti. Þessu til 

viðbótar hafa erlendar rannsóknir sýnt að kennarar hafa tilhneigingu til að ofmeta hæfni sína 

þegar kemur að því að grípa inn í einelti og í raun eru afköst þeirra ekki jafn árangursrík og 

þeir sjálfir halda (Sjöfn Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011).  

Í 40. gr. grunnskólalaga er öllum skólum skylt að hafa nemendaverndarráð, en 

hlutverk þess er að samræma skipulag og framkvæmd við nemendur. Þeir sem sitja í 

nemendaráðunum eru skólastjóri grunnskóla, aðstoðarskólastjóri, námsráðgjafi, 

hjúkrunarfræðingur skólans, sálfræðingar skólans og fulltrúi frá fjölskyldu- og heilbrigðissviði 

heilsugæslunnar svo eitthvað sé nefnt. Í því felst að veita nemendum sérstaka aðstoð vegna 

fötlunar, sjúkdóms eða námslegra, félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika. 
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6 Löggjöfin 

Í þessum kafla verður farið yfir íslensku skólalöggjöfina, Barnasáttmálann, skaðabótaábyrgð 

og hegningarlögin í tengslum við eineltismál.  

6.1 Skólalöggjöf 

Grunnskólalögin voru sett árið 2008 með því markmiði að leggja áherslu á að nám sé full 

vinna fyrir nemendur og þeir ættu ekki að stunda aðra vinnu á meðan. Í bókinni Ábyrgð og 

aðgerðir segir að „megináherslur laga, ásamt aðalnámskrá leik- og grunnskóla er sú að 

skólastarf skuli einkennast af umburðarlyndi, kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, 

ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi. Þá skal stuðlað að alhliða þroska, 

velferð og menntun hvers og eins nemanda“ (Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 2011, bls 36).  

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 var sett heildstæð stefna um hvernig 

fyrirbyggja eigi líkamlegt, andlegt eða félagslegt ofbeldi í skólum. Skólar eiga að útbúa 

framkvæmdaáætlun þegar kemur að tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum um 

hvernig bregðast skuli við félagslegri einangrun, einelti og ofbeldi í skólum. Skólinn skal setja 

sér ákveðnar reglur og ákveða hvernig skal bregðast ef brotið er á þeim.  

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð áhersla á að grunnskólar vinni að því að efla 

sjálfstraust nemenda, félagsfærni, að þeir virki sköpunarmátt sinn og rækti skilning á 

manngildi. Samhliða því eiga nemendur að gera sér grein fyrir að þeir beri ábyrgð á gjörðum 

sínum og efla á siðferðisvitund þeirra og samábyrgð. Nemendur eiga að geta leitað til hvaða 

starfsmanns skóla sem er með persónuleg mál og eiga rétt á að það verði brugðist strax við á 

faglegan og viðeigandi hátt.  

Í aðalnámskrá kemur einnig fram að í öllum grunnskólum á Íslandi eigi að vera 

forvarnaráætlun gegn einelti og jafnframt eiga kennararnir að efla almennan þroska 

nemenda og búa þá undir að taka virkan þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi þar sem öll samvinna 

byggist á gagnkvæmri virðingu.  

Svo í IX. kafla grunnskólalaganna er kveðið á um að sveitarfélögin sjái til þess að 

sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólunum og stuðla að því að hún fari fram innan veggja 

skólans. Markmið sérfræðiþjónustunnar er að kennslufræðileg, sál-, þroska- og 

félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfinu.  
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6.2 Barnasáttmálinn 

Í 2. gr. Barnasáttmálans er greint frá mikilvægi þess að mismuna ekki börnum. Áhersla er 

lögð á að öll börn heimsins eru jafn mikils virði. Það á ekki að skipta máli hvaða húðlit barnið 

eða foreldrar þess hafa, hvort kynið það sé, hvaða trúarbrögð það aðhyllist, hvaða tungumál 

það talar, hvort það sé ríkt eða fátækt, hvort það sé fatlað, veikt eða heilbrigt, og er einelti 

ein tegund af mismunun (Umboðsmaður barna, e.d.). 

6.3 Skaðabótaábyrgð vegna eineltis 

Velta má því fyrir sér að hve miklu leyti gerandi eineltis ber skaðabótaábyrgð gagnvart þeim 

sem verður fyrir eineltinu. Sú regla sem kemur til skoðunar í þessu sambandi í lögfræði er 

almenna skaðabótareglan, oft nefnd sakarreglan. Inntak hennar er að aðili ber bótaábyrgð á 

því tjóni sem hann veldur öðrum með saknæmum og ólögmætum hætti. Þegar talað er um 

saknæmi er átt við hegðun af ásetningi eða gáleysi. Spurningin sem hér kemur til álita er því 

hvort gerandinn sé nógu gamall og þroskaður til að gera sér grein fyrir verknaðinum og því 

tjóni sem hann kann að valda. Í lögum er ekki ákveðin regla um lágmarksaldur sem miða ber 

við í þessu sambandi. Meta verður hvert tilvik hverju sinni með hliðsjón af atvikum og aldri 

geranda og þroska. Gerðar eru minni kröfur um aðgæslu í almennum leikjum barna en 

strangari kröfur þegar kemur að hættulegri leikjum eins og áflogum (Daníel Reynisson og 

Hrefna Friðriksdóttir, 2001; Viðar Már Matthíasson, 2005).  

Markmið með skaðabótareglum er tvenns konar, bótahlutverk og varnaðarhlutverk. 

Með bótahlutverkunum er leitast við að bæta tjónþola fjárhagslega það tjón sem hann kann 

að hafa orðið fyrir. Varnaðarhlutverkið hefur tvenns konar markmið. Sérstök varnaðaráhrif 

eru þegar tjónvaldur sem þarf að greiða bætur reynir framvegis að komast hjá því að valda 

tjóni. Almenn varnaðaráhrif eru þau að sá sem veit um bótarreglurnar leitast við að hegða 

sér þannig að hann valdi ekki öðrum tjóni sem geti kostað hann fjárdrátt (Viðar Már 

Matthíasson, 2005).  

Í 1. mgr. 24. gr. skaðabótalaga nr. 50/1993 er heimild til að lækka bætur eða fella niður 

bótaábyrgð ef hún verður hinum bótaskylda þungbær. Gæti þessi heimild átt við þegar 

bótaábyrgð er lögð á börn. Þetta á hins vegar ekki við ef hinn bótaskyldi nýtur verndar 

ábyrgðartryggingar. Ábyrgðartryggingin er það sem mælir gegn því að til álita komi að beita í 

framkvæmd heimild 1. mgr. 24. gr. skaðabótalaga um tilvik þar sem barn yrði talið 

skaðabótaskylt ef það leggur annað barn í einelti. Ábyrgðartryggingar eru mjög útbreiddar á 

Íslandi þannig að það er líklegra að börn njóti ábyrgðartryggingar á því tjóni sem þau valda. 
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Þó verður að skoða hvert tilvik sérstaklega því ábyrgðartryggingin er ekki skyldutrygging 

(Daníel Reynisson og Hrefna Friðriksdóttir, 2011; Viðar Már Matthíasson, 2005).  

Skaðabótaábyrgð foreldra vegna háttsemi barna sinna verður einungis byggð á almennu 

skaðabótareglunni, sakarreglunni, sem nefnd er að framan, það er vegna ófullnægjandi 

eftirlits eða aðgæslu foreldra með börnum sínum, en það er ólíklegt vegna takmarkana á 

aðgæsluskyldu, svo sem ef barnið er í skóla (Daníel Reynisson og Hrefna Friðriksdóttir, 2011; 

Viðar Már Matthíasson, 2005).  

Einelti meðal barna fer að stórum hluta fram innan skóla og því gæti reynt á 

skaðabótaábyrgð viðkomandi skóla, starfsmanna hans, sveitarfélags sem rekur skólann eða 

ríkisins vegna aðgerðaleysis skólayfirvalda eða starfsmanna gagnvart einelti meðal barna 

innan skólans (Daníel Reynisson og Hrefna Friðriksdóttir, 2011; Viðar Már Matthíasson, 

2005).  

Til að hafa uppi lögmæta skaðabótakröfu verður tjónþoli að sanna að hann hafi orðið 

fyrir tjóni. Tjónið er annars vegar líkamstjón og hins vegar fjárhagslegt tjón, nánar tiltekið 

miskabætur samkvæmt 26. gr. skaðabótalaga. En samkvæmt 26. gr. skaðabótalaga er heimilt 

að láta þann sem af ásetningi eða stórfelldu gáleysi veldur líkamstjóni eða ábyrgð ber á 

ólögmætri meingerð gegn frelsi, friði, æru eða persónu annars manns greiða miskabætur til 

þess sem misgert var við. Ólögmæt meingerð getur falist í munnlegum eða skriflegum 

ummælum, athöfnum, látbragði, myndum eða jafnvel athafnaleysi (Daníel Reynisson og 

Hrefna Friðriksdóttir, 2011; Viðar Már Matthíasson, 2005).   

Í vissum tilvikum getur gerandi í eineltismálum brotið gegn refsiákvæðum, til dæmis 

217., 218., 225., 226., 233. og 257. gr. almennra hegningarlaga nr. 19/1940. Slík refsiábyrgð 

er þó fremur óraunhæf þar sem sakhæfisaldur er miðaður við 15 ár samkvæmt 14. gr. 

hegningarlaga nr. 19/1940. Þá má enn fremur nefna að ásetningur er almennt skilyrði 

refsiábyrgðar, samkvæmt 18. gr. hegningarlaga nr. 19/1940. Það er því undantekning að 

barni eða börnum sé dæmd refsing vegna háttsemi sem flokkast undir einelti. Hér má nefna 

Hæstaréttardóm í máli nr. 403/1996, uppkveðinn 6. mars 1997 sem varðar líkamsárás 

(Daníel Reynisson og Hrefna Friðriksdóttir, 2011). 

  

41



 

7 Aðgerðir og eineltisáætlanir 

Einelti og beitt vald í skólum hefur orðið meiriháttar áhyggjuefni fyrir foreldra, kennara og 

skólasálfræðinga. Árásargirni hjá börnum í skólanum er tiltölulega algeng (Leff o.fl., 1999). 

Í hverjum skóla eru margar starfstéttir sem koma að uppeldi og aðhlynningu nemenda. 

Til þess að allt gangi upp þarf samstarfið að ganga vel og allir eiga að þekkja þá stefnu sem 

skólinn fer eftir og hvert hlutverk þeirra er samkvæmt henni (Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 

2011).  

Grunnskólar á Íslandi vinna eftir fjórum helstu eineltisáætlunum sem eru 

Olweusaráætlunin, PBS áætlunin, SMT-skólafærni og Zero áætlunin.  

Helstu grundvallaratriði Olweusaráætlunarinnar eru að skapa jákvætt skólaumhverfi sem 

einkennist af jákvæðni, áhuga, hlýhug og alúð hinna fullorðnu. Auk þess byggist hún á 

ákveðnum römmum vegna óviðeigandi hegðunar, afleiðingum af óviðeigandi hegðun, að 

ákveðinni stefnu sé fylgt vegna neikvæðra afleiðinga og eru þær hvorki líkamlegar né 

óvinveittar þó nemandi brjóti gegn þeim reglum sem hafa verið settar. Megin markmið 

áætlunarinnar er að gera öllum grein fyrir hvað felst í hugtakinu einelti, enn fremur að draga 

úr einelti og annarri andfélagslegri hegðun innan skólans. Áætlunin hófst árið 2002 og tóku 

43 grunnskólar þátt, en árið 2008 hafði fjöldi grunnskóla nánast tvöfaldast og voru þeir 

orðnir 85, en það er helmingur allra grunnskóla á landinu (Sjöfn Kristjánsdóttir o.fl., 2011).  

PBS (e. Positive Behavior Support) áætlunin byggir á heildstæðri uppbyggingastefnu, svo 

sem með því að hvetja til jákvæðrar hegðunar í stað þess að einblína á neikvæða hegðun og 

refsingar. Unnið er að því að allir starfsmenn skólans taki þátt í að móta og viðhalda æskilegri 

hegðun. Megin markmið PBS skiptist í þrjá þætti. Lögð er áhersla á námsárangur og 

félagsfærni nemenda, en því er náð með því að kenna, skilgreina og styðja viðurkennda 

hegðun. Einnig er mikilvægt að gera nemendum, foreldrum og starfsfólki grein fyrir hver séu 

hin réttu viðmið þegar kemur að hegðun og námi í skólastarfi. Að lokum er lögð áhersla á að 

samræma aðgerðir fyrir allt starfsfólk skólans með það að markmiði að auka tíðni æskilegrar 

hegðunar og draga úr eða koma í veg fyrir óæskilega hegðun. Á Íslandi vinna ellefu 

grunnskólar eftir PBS áætluninni, það er átta á höfuðborgarsvæðinu og þrír á landsbyggðinni 

(Sjöfn Kristjánsdóttir o.fl., 2011).   
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SMT-skólafærni (e. School Management Training) er unnin út frá heildstæðu 

stuðningskerfi þar sem lagt er upp með að bæta hegðun nemenda með ekki flóknum heldur 

árangursríkum aðgerðum þar sem gripið er inn í þegar óæskileg hegðun á sér stað. Það getur 

átt við einstaka nemendur, bekki eða allan skólann. Megin markmið SMT-skólafærni er að 

skapa gott andrúmsloft í skólanum. Enn fremur að tryggja velferð og öryggi nemenda og 

starfsfólks. Unnið er að því að koma í veg fyrir óæskilega hegðun nemenda með því að kenna 

félagsfærni. Áríðandi er að að minnsta kosti. 80% starfsmanna séu samþykkir því að ganga 

inn í verkefnið, ef innleiðing áætlunarinnar á að eiga sér stað. Áætlunin hefur verið innleidd í 

alla grunnskóla Hafnarfjarðar og hefur hún reynst þeim mjög vel. Áætlunin hefur enn fremur 

verið notuð samhliða öðrum eineltisáætlunum svo sem Olweusaráætluninni (Sjöfn 

Kristjánsdóttir o.fl., 2011).  

Zero er aðgerðaáætlun gegn einelti. Starfsfólk skóla sem tekur upp Zero vinnur eftir 

fjórum markmiðum. Í fyrsta lagi þarf það að hafa hefðbundið vinnuferli um hvernig skal 

greina einelti sem á sér stað í skólanum. Í öðru lagi þarf starfsfólkið að vera með ákveðið 

vinnuferli varðandi gagnlegar lausnir á eineltismálum. Í þriðja lagi er lögð áhersla á að koma í 

veg fyrir einelti á skólatíma. Í fjórða lagi skal það vera hlutverk skólans að vera sífellt að vinna 

gegn einelti innan hans. Á Íslandi vinna nokkrir skólar eftir Zero áætluninni, svo sem 

Álfhólsskóli, en íslenska nafnið á áætluninni er Saman í sátt (Sjöfn Kristjánsdóttir o.fl., 2011).   
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8 Lokaorð 

Við upphaf ritgerðarinnar var litið yfir helstu skilgreiningar fræðimanna á einelti. Í ljós kom 

að flestallar skilgreiningarnar voru álíkar en höfðu mismunandi útfærslur. Þó var megin 

þráðurinn að einn aðili eða fleiri eru teknir fyrir og verða fyrir líkamlegu og/eða andlegu 

áreiti. 

Í ritgerðinni var haft að leiðarljósi að skoða hverjir væru að leggja í einelti og hver væri 

tilgangurinn með því. Enginn getur verið stimplaður sem gerandi út frá persónueinkennum 

sínum, en þó er skýr munur á milli gerenda sem stunda rafrænt einelti og þeirra sem stunda 

hefðbundið einelti. Rannsóknir hafa leitt í ljós að drengir sem aðhyllast rafrænt einelti þurfa 

ekki að vera líkamlega sterkir og eru í einhverjum tilfellum þolendur eineltis í skólanum. Þá 

notfæra þeir sér samskiptamiðlana til að hefna sín á þeim sem leggja þá í einelti. Í 

hefðbundnu einelti eru strákar mun árásargjarnari og líklegri til að upphefja sjálfan sig á 

kostnað annarra. Aftur á móti er þessi mismunur ekki meðal stelpna í hefðbundnu og 

rafrænu einelti, en þó eru auknar líkur á að þær beiti óbeinu einelti frekar en drengir.  

Einnig kom fram að börn væru hlynntari því að nota rafræna miðla við einelti, því þau 

töldu að það væri ólíklegra að þau myndu vera gómuð og þau þyrftu ekki að standa 

andspænis þolanda sínum.  

Tilfinningar sem þátttakendur eineltis ganga í gegnum eru mjög ólíkar. Flestum líður 

mjög illa og fá sektarkennd yfir athæfinu. Sumir hafa unun af særa aðra, öðrum stendur 

alveg á sama og svo er til hópur sem telur sig vera svokallaða hefndarengla sem eru að refsa 

þeim sem hafa lagt aðra í einelti.  

Ástæður fyrir að einstaklingar voru að leggja aðra í einelti voru margs konar. Það gat 

verið til að fá viðurkenningu, valdaþrá, öðlast upphefð og fá útrás fyrir árásarhneigð sína. 

Mikilvægt er fyrir skólastarfsmenn og foreldra að vera meðvitaða um einkenni og hegðun 

þátttakenda eineltis.  

Þegar skaðabótaábyrgðin var skoðuð kom í ljós að það væri mjög ólíklegt að börn og/eða 

foreldrar þeirra þyrftu að borga þolandanum miskabætur nema ef foreldrarnir væru með 

ábyrgðartryggingar. Vegna aldurs barnsins er einnig mjög ólíklegt að hinn bótaskyldi þurfi að 

borga miskabætur, en meta verður hvert tilvik með hliðsjón af aðstæðum.  
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Foreldrar gegna mikilvægu hlutverki í uppeldi barna sinna. Þeir taka þátt í að móta 

hegðun þeirra og þurfa að kenna börnunum sínum þá hegðun, háttsemi og virðingu sem 

mun koma í veg fyrir einelti. Ef upp koma mál sem varðar einelti þá verða foreldrar að geta 

unnið í samvinnu við skólann, láta barnið vita að einelti er alvarlegt mál og að framferði þess 

er ekki þolað, hafa samráð við barnið og setja nokkrar einfaldar reglur sem varða dagleg 

samskipti. Svo jafnvel getur foreldri hjálpað barninu sínu að beisla drottnunargirni sína á 

uppbyggilegri hátt með því að láta það snúa sér að íþróttum. 

Skólasamfélagið hefur það á herðum sínum að leggja sitt af mörkum til þess að viðhalda 

góðum starfsanda og jákvæðum skólabrag. Skólastjórum og kennurum ber að vera í samráði 

við foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna þeirra. Rannsóknir hafa greint frá að 

mikilvægt sé að kennarar fái viðeigandi fræðslu um einelti og þjálfun til þess að auka hæfni 

þeirra í að vinna gegn alvarlegum og flóknum vandamálum. En annað hefur komið á daginn 

þar sem kennarar eiga í erfiðleikum með að koma auga á einelti og eiga það til að vanmeta 

tíðni þess.  

Félagsráðgjafar standa vörð um velferð barna og eru til staðar þegar leitað er til þeirra. 

Vinna þeirra felst í að fá heildarsýn yfir aðstæður barnanna með samvinnu foreldra, 

forráðamanna og annarra þeirra sem hafa með höndum uppeldi barna og ungmenna. Allt er 

gert til að breyta lífsaðstæðum einstaklinga til hins betra. Það kemur fram í starfslýsingu 

fagdeildar félagsráðgjafa á fræðslu- og skólasviði að einelti er fyrirferðarmesti vandinn, en 

þarf þó að vinna gegn líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Félagsráðgjafar eru lærðir til þess 

að kljást við viðeigandi vandamál ef þau koma á borð þeirra.   

Mikill tími og vinna hefur farið í að reyna að uppræta einelti, en þó er það enn vandamál 

sem þarf að kljást við.  
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9 Umræður 

Markmið með ritgerðinni var að varpa ljósi á hugarheim geranda varðandi einelti. Telja 

höfundar að niðurstöður ritgerðarinnar séu tvíræðar þar sem fræðimenn eru ekki á eitt sáttir 

um skilgreiningu eineltis. Það eru því mismunandi skilgreiningar í rannsóknum varðandi 

einelti og þar með misjafnar niðurstöður.  

Að mati höfunda er mikilvægt fyrir kennara að fá meiri fræðslu og þjálfun þegar kemur 

að eineltismálum. Grunnskólakennarar vinna nú þegar eftir eineltisáætlunum sem skólarnir 

hafa innleitt og hafa rannsóknir leitt í ljós að einelti hefur minnkað. Þó finnst höfundum að 

skortur sé á íslenskum rannsóknum um rafrænt einelti því samskiptatæknin breytist svo ört 

og börn nota nýja miðla til að leggja aðra í einelti. 

Margt áhugavert efni er til um gerendur eineltis en það sem kom höfundum á óvart var 

hve lítið er til af íslenskum rannsóknum sem taka gerendur fyrir heldur er einblínt á 

þolendur. Ekki er hægt að stimpla eina manngerð sem geranda og er hlutverk hans að taka 

stöðugum breytingum, sérstaklega með innkomu rafræna miðla.  

Einelti er enn fyrirferðarmikið vandamál sem þarfnast sérstakra viðbragða og úrræða og 

telja höfundar að aukin fræðsla varðandi einelti sé nauðsynleg þar sem hún myndi bæði 

gegna hlutverki forvarnar og vekja vitund samfélagsins varðandi alvarleika þess.  
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