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ÁGRIP 

Umræða um einelti og áhrif þess á líf fólks hefur aukist í samfélaginu á undanförnum 

árum. Þá hefur verið rætt um hversu lítið hafi verið aðhafst í eineltismálum hér á árum áður en 

hugtakið einelti þekktist jafnvel ekki fyrr en nú á síðastliðnum árum. Tilgangur 

rannsóknarverkefnisins var að kanna reynslu og upplifun viðmælenda af einelti í æsku og hvaða 

afleiðingar þeir teldu að það hefði haft á sjálfsmynd þeirra og geðheilsu. 

Rætt var við fjóra viðmælendur sem allir áttu það sameiginlegt að hafa orðið fyrir einelti í 

æsku. Líkanið um iðju mannsins, MOHO, var haft að leiðarljósi til að kanna hvaða áhrif 

umhverfið hefði á viljann, vanann og framkvæmdagetuna hjá viðmælendunum. 

Rannsóknarverkefnið samanstendur af samantekt á heimildavinnu og eigindlegri rannsókn. 

Aðferðin sem var notuð er byggð á aðferðafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Sú aðferð 

byggir á þeim skilningi að hver og einn sjái heiminn með sínum augum, þar sem sýn hans og 

túlkun mótast af fyrri reynslu. Sú sýn hefur áhrif á hvernig einstaklingurinn upplifir heiminn og 

hvernig hann hegðar lífi sínu. Viðmælendurnir greindu allir frá því að eineltið hefði haft 

afgerandi áhrif á mótun sjálfsmyndar þeirra og brotið hana niður, þannig að þeir upplifi enn í dag 

óöryggi og óvissu með allt sem þeir taka sér fyrir hendur. Þetta sýnir að röskun á þróun og 

þroska sjálfsmyndar hefur mikil áhrif á einstaklinga. Ef einstaklingur hefur stutta skólagöngu að 

baki, brotna sjálfsmynd og litla trú á eigin áhrifamætti hefur það áhrif á starfsval hans og 

félagslega stöðu. Neikvæð upplifun hefur áhrif á gildismat einstaklings og hvað hann tekur sér 

fyrir hendur sem hefur síðan áhrif á hlutverk hans seinna meir. Þau hlutverk sem einstaklingur 

sinnir hefur síðan áhrif á vana og verður að vanamynstri með tímanum.  
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Einnig upplifðu viðmælendurnir að eineltið hefði haft mikil áhrif á geðheilsu þeirra. Einn þeirra 

taldi það sína stærstu þrautagöngu í lífinu að hafa aldrei losnað undan þeirri andlegu vanlíðan 

sem hann upplifði þegar hann varð fyrir eineltinu.  

 

 

Lykilhugtök: Einelti, geðheilsa, sjálfsmynd, þunglyndi, kvíði. 
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ABSTRACT 

 There has been a recent change in the way society views the issue of bullying, with a shift 

towards a more open discussion and a focus on its long term impact on peoples’ lives. There is a 

greater awareness of bullying in today’s society, and a different understanding of the concept 

now than in the past. The purpose of this research project was to explore the experiences of 

people who were bullied during childhood and to analyze the consequences of that experience 

and how it has affected their identities and mental health. All of the people that were interviewed 

for this research project had been bullied in childhood.  The model of human occupation was a 

guiding principle used to determine the impact that the environment has on the will power, 

forming habits and operational capacities with. This research project consists of summaries of 

authorized work and qualitative research. The method that was used is based on the methodology 

from the Vancouver School of phenomenology. The approach is based on the understanding that 

everybody understands the world differently, since their views and interpretations are shaped by 

their personal experiences. Peoples’ views affects how they experience the world and how they 

choose to live their lives. Interviewees all agreed that the bullying they experienced in childhood 

has had a critical, negative impact on the development of their identity. They all expericenced 

insecurity and uncertainty with every choice they make in life. This indicates that the disruption 

caused by bullying has a major impact on the development of a healthy indentity. If an individual 

has a short education, bad self-image and doesn't believe in himself, then it has a negative effect 

on his career path and his social status. Negative life experiences have an effect on a person's 

self-worth and what he chooses to do with his life. The responsibilities a person has in life have 

an effect on their behavioral habits and becomes a routine as time goes by. The bullying 

experienced by the interviewees had a significant impact on their mental health, and consider it 

one of most horrible expericences they have ever encountered. One interviewer expressed that 
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even in adulthood, his biggest challenge in life is trying to overcome the distress that he 

experienced when he was bullied as a child. 

 

 

Key words: Bullying, mental health, identity, depression, anxiety  
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LJÓÐ 

 

 

 

 

EINELTIÐ  

 

Hann lifði döpru lífi oftast einn í sinni sorg 

því samborgar drengsins ekki skild´ann. 

Ráfandi um göturnar í Reykjavíkurborg 

ráðalaus því fjölskyldan ei vild´ann. 

 

Í bernsku var hann obbólítið öðruvísi en hin 

Af eineltinu grét hann oft á kvöldin 

þá skældi hann í koddann sinn því hvergi fann hann vin 

því kvalararnir illu höfðu völdin. 

 

Hann lærði seint að stauta því lesblindan var slæm 

og lítið gat hann fengist til að gera. 

Skriftin hans var skelfileg og lærdómsgetan dræm 

“ Skussi” - taldi kennarinn hann vera. 

 

Hann varð alltaf útundan er valið var í leik 

Það vildi enginn “skussann” fá í liðið. 

Fólkið á hans æskuslóð hann algjörlega sveik 

Það aldrei vildi opna til hans hliðið. 

 

Þó að þessi drengur ennþá skrifi ekki skýrt 

og skilji varla allt sem gerðist forðum 

mun eineltið sem varð hann fyrir ykkur verða dýrt 

sem veittuð honum sálartjón með orðum. 

 

Sífellt falla í sporin hans hin beisku tregatár 

en - tilfinningar sínar vel hann dylur. 

Erfitt er að lifa við hin djúpu sálarsár 

og særindin sem örið eftir skilur. 

 

HÖF: Lýður Ægisson febr, 2013 
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Kafli 1 

Inngangur 

Í þessum kafla er fjallað um bakgrunn rannsóknarverkefnisins, hugmyndafræðina sem 

stuðst er við og tilgang verkefnisins og gildi. Rannsóknarspurning er sett fram og skilgreiningar 

hugtaka settar fram. Forsendur og ástæða fyrir verkefnavali eru útskýrðar sem og takmarkanir. 

Að lokum er farið yfir uppbyggingu rannsóknarverkefnisins. 

Bakgrunnur  

,,Það er engin heilsa án geðheilsu“ (Bruggen, 2008). Geðheilsa er nokkuð sem felst í 

hugsunum, tilfinningum og hvernig einstaklingar takast á við lífið. Hún ræður því einnig hvernig 

einstaklingar bregðast við streitu, tengjast öðrum og velja sér leiðir í lífinu. Góð geðheilsa er 

mikilvæg á öllum æviskeiðum, rétt eins og líkamleg heilsa, allt frá bernsku og unglingsárum 

fram á fullorðinsár (Landlæknisembættið, 2008). Lykillinn að hamingjuríku lífi og velgengni 

felst í tilfinningalegu heilbrigði. Því þarf að huga vel að andlegu og tilfinningalegu heilbrigði 

barna og veita því næga athygli hvernig þeim líður, bæði innra með sjálfum sér og í samskiptum 

við aðra. Ekki er síður mikilvægt að fylgjast með því hvernig börn takast á við erfiðleika og 

vonbrigði sem verða á vegi þeirra; það getur gefið vísbendingu um geðheilsu þeirra 

(Landlæknisembættið, e.d). Góð líðan og geðheilsa veitir vörn gegn andlegu og tilfinningalegu 

róti, vonbrigðum, sársauka og depurð ásamt því að gera einstaklingum fært að finna tilgang með 

lífinu og vera virkir og skapandi þjóðfélagsþegnar. Góð geðheilsa er öllum mjög mikilvæg en 

skiptir ekki síður máli fyrir samfélagið þar sem hún hefur áhrif á aðlögun einstaklinga og 

auðveldar þeim að lifa í sátt við umhverfi sitt (WHO, 2005a; Elín Ebba Ásmundsdóttir og Sólrún 

Óladóttir, 2011). Til að einstaklingur geti áttað sig á félagslegu hlutverki sínu innan samfélagsins 
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þarf hann að búa við góða geðheilsu. Ef geðheilsa þjóðar er almennt góð styrkir það samheldni 

íbúanna og stuðlar að fjárhagslegri og félagslegri velferð (Bruggen, 2008). 

Sýnt hefur verið fram á að einelti í æsku hafi líkamlegar og andlegar afleiðingar fyrir 

fórnarlambið, bæði á meðan á eineltinu stendur og seinna á lífsleiðinni (Lund, Nielsen, Hansen, 

Kriegbaum, Molbo, Due og Christensen, 2012). Talið er að ein afleiðing eineltis sé að þolendur 

séu oftar frá skóla til að forðast gerendur sína. Þolendur finna fyrir óöryggi í skólaumhverfinu, 

áhugi fyrir skólanum minnkar og um leið námsárangur þeirra (Berthold og Hoover, 2000). Að 

vera þolandi í eineltismálum getur haft skaðlegar afleiðingar á þann einstakling, til dæmis með 

skertri sjálfsmynd og auknum einkennum þunglyndis og kvíða (Olweus, 1993). 

Hugmyndafræði 

Innan hugmyndafræðilegra líkana í iðjuþjálfun er lögð áhersla á samspil einstaklings, 

umhverfis og iðju og er iðjuþjálfum ætlað að fylgja eftir hugmyndafræðilegri þróun fagsins 

(Snæfríður Þóra Egilsson, 2011). Líkanið um iðju mannsins tekur tillit til þess hversu mikil áhrif 

umhverfið hefur á iðju einstaklingsins (Keilhofner, 2008). Fjögur grunnhugtök hafa áhrif á iðju 

samkvæmt líkaninu: Vilji, vanamynstur, framkvæmdageta og umhverfi. Líkanið um iðju 

mannsins var haft að leiðarljósi í rannsóknarverkefninu til að kanna hvaða áhrif umhverfið hefur 

á viljann, vanann og framkvæmdagetuna hjá einstaklingum sem urðu fyrir einelti í æsku. 

Tilgangur og gildi rannsóknar 

Meginviðfangsefni rannsóknarverkefnisins er einelti í grunnskóla og áhrif þess á 

fullorðinsárin. Rannsóknarverkefnið samanstendur af samantekt á heimildavinnu og eigindlegri 

rannsóknarnálgun þar sem rætt er við fullorðna einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa 

verið lagðir í einelti í æsku. Tilgangur rannsóknarverkefnisins er að kanna reynslu og upplifun 

viðmælenda af eineltinu og hvaða afleiðingar þeir telja að eineltið hafi haft á sjálfsmynd þeirra 
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og geðheilsu. Til að komast að því var rætt við fjóra viðmælendur sem allir áttu það sameiginlegt 

að hafa orðið fyrir einelti í æsku. 

Rannsóknarspurning 

Rannsóknarspurningin sem höfð er að leiðarljósi í verkefninu er: 

„Hver er upplifun og reynsla viðmælanda sem verður fyrir einelti í æsku og 

hvaða áhrif telur hann að eineltið hafi haft á sjálfsmynd hans og geðheilsu?“ 

Skilgreining hugtaka 

Einelti: Þegar nemandi verður endurtekið fyrir neikvæðu áreiti yfir lengri tíma af einum 

eða fleiri nemendum (Olweus, 2006). 

Geðheilsa: Andlegt heilsufar eða heilsa á geðsmunum (Íslensk orðabók, 2007). 

Sjálfsmynd: Heildartilfinning manns fyrir sjálfum sér, t.d. útliti, hæfni og samfélagslegri 

stöðu (Íslenska alfræðiorðabókin, 2011) . 

Þunglyndi: Þegar andleg vanlíðan er farin að hafa áhrif á daglegt líf í lengri tíma (World 

Health Organisation, 2012). 

Kvíði: Miklar og viðvarandi áhyggjur ásamt spennu sem er ekki í neinu samhengi við 

raunverulegar hættur (Gelder, Mayou og Geddes, 2005). 

Þolendur eineltis: Þeir einstaklingar sem verða fyrir einelti. 

Gerendur eineltis: Þeir einstaklingar sem leggja í einelti.  

Forsendur og ástæða fyrir verkefnavali   

Ástæður fyrir verkefnavalinu var áhugi höfunda á að starfa með börnum og fólki með 

geðraskanir. Umræða um einelti og áhrif þess á líf fólks hefur aukist mikið á undanförnum árum. 

Þá hefur verið rætt um hversu lítið hafi verið aðhafst í eineltismálum hér á árum áður en hugtakið 

einelti þekktist jafnvel ekki fyrr en nú á síðastliðnum árum. Höfundar vildu meðal annars skoða 
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afleiðingar eineltis á andlega heilsu fjögurra viðmælanda. Einnig veltu þeir fyrir sér hvort, og þá 

hvernig, einelti í æsku hefði haft áhrif á sjálfsmynd og geðheilsu hjá þessum einstaklingum. Í dag 

er skylda hvers skóla að starfa eftir aðgerðaráætlun um einelti og vildu höfundar kanna 

mögulegan starfsvettvang fyrir iðjuþálfa innan skólakerfisins.   

Takmarkanir  

Rannsakendur eru reynslulitlir á sviði rannsókna og það hefur áhrif á bæði rannsóknina 

sjálfa og úrvinnslu gagna. Viðmælendur eru aðeins fjórir og mettun hefur því ekki náðst en í 

fyrirbærafræðilegum rannsóknum þarf fimm til fimmtán viðmælendur til að mettun náist. 

Uppbygging 

Verkefnið skiptist í fimm kafla að þessum meðtöldum. Í öðrum kafla er fræðileg umfjöllun 

um skólakerfið á Íslandi og skyldur þess, ásamt einelti og áhrif þess á geðheilsu einstaklinga. 

Einnig er fjallað um aðkomu iðjuþjálfa í skólakerfinu og hugmyndafræðilega nálgun í iðjuþálfun 

auk fleiri atriða. Í þriðja kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar gerð skil. Í fjórða kafla eru 

niðurstöður kynntar og í þeim fimmta er umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar. 
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Kafli 2 

Fræðileg umfjöllun 

Í kaflanum er fjallað um rannsóknir og ritað efni sem tengjast skólakerfinu á Íslandi og 

áhersla lögð á einelti og áhrif þess. Fjallað verður um geðræna erfiðleika, aðkomu iðjuþjálfa 

innan skólakerfisins, sjálfsmynd einstaklinga og hugmyndafræðilega nálgun í iðjuþjálfun. 

Heimilda var aflað í gagnasöfnum EBSCO Host, CHINAL, ERIC, Google scholar og Google. 

Auk þess var notast við lög og reglugerðir, fagbækur og veraldarvefinn. Helstu leitarorðin voru: 

Bullying and children, bullying, depression, anxiety, identity, antiscocial personality disorder og 

occupational therapy.  

Skólakerfið á Íslandi 

Árin sem börn stunda nám við grunnskóla eru mikilvæg mótunarár í lífi þeirra og er 

skólanum ætlað að gefa börnunum tækifæri til að tileinka sér þekkingu, leikni og hæfni sem 

undirbýr þau undir nám að loknum grunnskóla og til æviloka (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Skólaumhverfið er í raun starfsumhverfi þar sem 

framtíðarstarfsmenn þjóðfélagsins þróa með sér andlega, líkamlega, félagslega og siðferðilega 

hegðun (Srabstein og Leventhal, 2010). Í reglugerð nr. 584/2010 um sérfræðiþjónustu 

sveitarfélaga við leik- og grunnskóla segir meðal annars að sveitarfélög skuli leggja áherslu á 

forvarnarstarf til að stuðla markvisst að velferð nemenda og taka snemmtækt mat á stöðu þeirra 

og veita ráðgjöf vegna námsvanda og félagslegs- og sálræns vanda, með áherslu á að nemendur 

fái kennslu og stuðning við hæfi í skólum án aðgreiningar. Í reglugerð nr. 584/2011 um ábyrgð 

og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum segir: ,,Allir skólar skulu hafa heildstæða 

stefnu fyrir skólann til að fyrirbyggja og bregðast við líkamlegu, andlegu og félagslegu ofbeldi 
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og félagslegri einangrun. Skólar skulu setja sér aðgerðaáætlun gegn einelti með virkri 

viðbragðsáætlun til að takast á við eineltismál í skólanum“. 

Eineltisáætlanir 

Í skýrslu sem Brottsförebyggande rådet (BRÅ) í Svíþjóð gaf út árið 2008 var farið yfir 

hvaða aðferðir virkuðu best í vinnu gegn einelti og hvers vegna. Niðurstöður bentu til þess að 

eineltisáætlanir dragi úr einelti í skólum um allt að 17-23%. Fram kom í skýrslunni að slíkar 

áætlanir skiluðu bestum árangri í vinnu með foreldrum og þær leiddu til meira öryggis á 

skólalóðinni. Var dregin sú ályktun að Olweusaráætlunin væri árangursríkust (Tofi, Farrington 

og Baldry, 2008). Ragnar F. Ólafsson (2008) gerði rannsókn sem lagði mat á árangur 

áætlunarinnar gegn einelti á Íslandi. Niðurstöður hennar sýndu fram á að ekki hefði dregið úr 

einelti í þeim skólum sem höfðu Olweusaráætlunina á árunum 2005-2007,  heldur hefði tíðni 

eineltis aukist í þessum skólum á tímabilinu. Ákveðnar vísbendingar sýndu þó fram á skýrari 

viðbrögð gegn einelti og að jákvæðara viðhorf til þolanda væri í þeim skólum sem höfðu 

Olweusaráætlunina. Þrátt fyrir ýmsar aðgerðir undanfarin ár gegn einelti þjást mörg börn vegna 

þess á öllum skólastigum (Félags- og tryggingamálaráðuneytið, Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Heilbrigðisráðuneytið, 2010). 

Rannsókn á vegum UNICEF á Íslandi 

Rannsókn sem gerð var á vegum UNICEF á Íslandi og birt þann 7. mars 2013 inniheldur 

viðamikla tölfræði sem varpar ljósi á ofbeldi gegn börnum. Skólapúlsinn var meðal annars 

notaður við rannsóknina en það er veflægt sjálfsmatskerfi sem mælir virkni og líðan ásamt skóla- 

og bekkjaranda. Tekið var mið af mati sem framkvæmt var að hausti og aftur að vori frá árinu 

2009 til ársins 2012. Matið var framkvæmt á sömu börnum í sjötta-sjöunda bekk og áttunda-

tíunda bekk. Sögðust 50% drengja aldrei hafa verið lagðir í einelti á móti 35% stúlkna og því 
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virðist sem fleiri stúlkur séu lagðar í einelti en drengir. Þó getur verið að drengir tjái sig síður um 

þá reynslu. Í rannsókninni kom einnig fram að þeir nemendur sem voru lagðir í einelti 

samsömuðu sig síður við nemendahópinn, höfðu mun minna sjálfsálit og minni stjórn á eigin lífi. 

Auk þess mældist meiri vanlíðan og kvíði hjá þeim sem voru lagðir í einelti og voru tengslin 

tölfræðilega greinileg (sjá fylgiskjal 1). Einnig mældist meiri munur á milli þeirra nemenda á 

unglingastigi sem urðu fyrir einelti og þeirra sem urðu ekki fyrir einelti heldur en á miðstigi. Því 

virðist sem eineltið hafi meiri áhrif á líðan unglinga en yngri barna (sjá fylgiskjal 2). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu fram á að einelti hefur mikil áhrif á líðan grunnskólabarna (UNICEF, 

2013). 

Einelti 

Til eru margar skilgreiningar á einelti en Olweus skilgreindi einelti á eftirfarandi hátt: 

„Einelti er þegar nemandi verður endurtekið fyrir neikvæðu áreiti yfir lengri tíma af einum eða 

fleiri nemendum“ (Olweus, 2006). Við getum skipt einelti í sýnilegt og dulið einelti. Dæmi um 

sýnilegt einelti eru t.d. barsmíðar, eða þegar þolandi er lokaður inni, verðmæti tekin af honum og 

oft er þolandi neyddur til að gera eitthvað sem hann vill ekki. Dulið einelti er þegar lygum, 

baktali og hvísli er beint að þolandanum eða hvers konar útilokun og útskúfun sem ekki er 

sýnileg. Dulið einelti er líklega alvarlegasta tegund eineltis sem barn getur lent í; ekkert er sagt, 

ekkert virðist gert en hlutirnir gerast samt (Heimili og skóli og Þorlákur H. Helgason, e.d.; 

Olweus, 2006.) Ákveðinn hópur nemenda er í meiri hættu en aðrir til að verða fyrir langvarandi 

einelti í skólanum þótt flestir upplifi stríðni af einhverju tagi í gegnum skólagöngu sína. Þeir 

nemendur sem oft eru einir geta átt erfitt með að verja sig gegn stríðni og eru því líklegri til að 

verða fyrir einelti. Nemendur sem eru að einhverju leyti öðruvísi eða eiga í námsörðugleikum eru 
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einnig líklegri fórnarlömb. Síðan eru aðrir sem geta sjálfir átt þátt í því að koma eineltinu af stað 

með óviðeigandi og jafnvel ögrandi hegðun (Smith og Sharp, 2000). 

Áhrif eineltis 

Það að vera hluti af hópnum er mikilvægt til að lifa af og virðist sem maðurinn hafi 

meðfætt drif til að forðast það að vera félagslega útskúfaður. Ef staða í mikilvægum, félagslegum 

hópum er minni en óskað er getur það leitt til neikvæðra tilfinninga á borð við kvíða og 

þunglyndi. Það að alast upp við aðstæður sem einkennast af litlum félagslegum samskiptum 

getur haft áhrif strax í barnæsku og langtíma afleiðingar fyrir heilsu einstaklingsins. Lág, 

félagsleg staða er í nánum tengslum við mótlæti á borð við útilokun og skort á félagslegri 

viðurkenningu. Lág staða í hópnum kallar því á tilfinningar á borð við streitu, kvíða, óöryggi, 

skort á sjálfsöryggi og skömm (Modin, Östberg og Almquist, 2011). Streita sem kemur fram 

snemma á lífsleiðinni getur átt þátt í breytingum og mótun á brautum sem liggja frá heilaberki til 

randkerfis og brautum í heilastofni. Streita og áföll hafa þau áhrif á innkirtlakerfið að þau leiða 

til ósjálfráða hegðunar- og tilfinningalegra viðbragða. Samfélagsleg hjálp og meðferð getur 

dregið úr þeim áhrifum sem streitan getur haft í för með sér (Heim, Newport, Meletzko, Miller 

og Nemeroff, 2008). Ef einstaklingurinn nær ekki að vinna úr áfallinu getur hann þróað með sér 

áfallastreituröskun (Gerge, 2010). Í verstu tilfellunum geta þolendur upplifað það mikla höfnun 

og einmanaleika að líkurnar á sjálfsvígi aukast (O’Moore, 2000). 

Gerendur eineltis 

Talið er að félagslegar aðstæður fjölskyldna geti haft áhrif á einelti, en það er talið 

algengara á meðal barna sem alast upp við bágar félagslegar aðstæður. Einnig er talin hætta á því 

að börn sem alast upp við erfiðar heimilisaðstæður verði gerendur eineltis (Olweus, 1991). Í 

mörgum tilfellum er það gerandinn sjálfur sem verður fyrir ofbeldi og er í raun þolandi. Það má 
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því segja að þolendur eineltis séu í raun þolendur vanlíðunar gerandans (Helga Margrét 

Guðmundsdóttir, 2008). Neikvæðar afleiðingar eineltis verða augljósari með tímanum fyrir 

gerendurna vegna þess að hegðun þeirra getur haft áhrif á skólagöngu, atvinnu og samskipti við 

fjölskyldu og vini. Það má því segja að þegar á heildina er litið sé það gerandinn sjálfur sem 

verður fyrir mestum skaða af eineltinu, þótt það blasi ekki við til að byrja með (Þórhildur Líndal, 

2003).  

Niðurstöður úr rannsókn sem gerð var í Finnlandi af Sourander, Jensen, Rönning, Niemelä, 

Helenius, Sillanmäki, o.fl. (2007) benda til þess að þeir drengir sem lögðu önnur börn í einelti 

þegar þeir voru átta ára voru líklegri til að eiga við geðræn vandamál að stríða 10-15 árum 

seinna. Í rannsókninni kom fram að 153 af 2.540 drengjum lögðu aðra oft í einelti. Þegar skoðað 

var hvort þessir 153 drengir væru með einhvers konar geðræn vandamál 10-15 árum síðar, þ.e. 

þegar þeir voru á aldrinum 18-23 ára, kom í ljós að 17% þeirra áttu við geðræn vandamál að 

stríða. Geðræn vandamál voru skilgreind sem andfélagsleg persónuleikaröskun, kvíði, þunglyndi 

og fleiri raskanir. Þau börn sem eru bæði þolendur og gerendur í eineltismálum eru talin líklegust 

til að eiga við ýmis geðræn vandamál að stríða seinna á lífsleiðinni. Til að fyrirbyggja geðræna 

erfiðleika er mikilvægt að stuðla að geðrænu heilbrigði með því að hlúa að börnum frá unga aldri 

og bregðast við erfiðleikum þeirra áður en þeir verða rótgrónir eða óafturkallanlegir (Kristján 

Már Magnússon, 2011). 

Geðrænir erfiðleikar og einelti í æsku 

Rannsóknir hafa sýnt fram á marktæk tengsl milli eineltis í æsku og geðrænna erfiðleika 

seinna á lífsleiðinni (Srabstein og Leventhal, 2010). Algengustu geðraskanirnar eru þunglyndi og 

kvíði og talið er að þessar tvær raskanir verði leiðandi orsök örorku árið 2030 (Buttorff, Hock, 

Weiss, Naik, Araya, Kirkwood o.fl., 2012). Samkvæmt Tryggingastofnun ríkisins voru 16.448 
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einstaklingar á örorku árið 2011 og af þeim voru 37% með geðraskanir sem fyrstu orsök hennar, 

en árið 2001 var hlutfallið 34,5%. Geðraskanir eru algengasta orsök örorku á Íslandi en 

stoðkerfissjúkdómar koma næst á eftir (Tryggingastofnun ríkisins, 2013). Samkvæmt mynd 3 

sést hvernig hlutföllin skiptast á milli einstaklinga með örorkumat árið 2011. 

 

Mynd 3 (Tryggingastofnun ríkisins, 2013). 

Í danskri rannsókn (Lund o.fl., 2012) var kannað hvort tengsl væru  á milli þess að hafa 

orðið fyrir miklu og endurteknu einelti í skóla og einkenna þunglyndis á fullorðinsárum hjá 

karlmönnum á miðjum aldri. Spurningalisti var lagður fyrir alla karlmenn sem fæddust á Stór-

Kaupmannahafnarsvæðinu árið 1953. Niðurstöður rannsóknarinnar bentu til þess að líkurnar á að 

þeir greindust með þunglyndi á aldrinum 31-51 árs og hefðu alvarleg þunglyndiseinkenni þegar 

þeir voru 51 árs voru meiri hjá þeim sem höfðu orðið fyrir einelti í skóla. Önnur rannsókn var 

gerð í Svíþjóð af Modin, Östberg og Almquist (2011). Tilgangur hennar var að kanna hvort 

samband væri á milli félagslegrar stöðu barna í grunnskóla og geðheilsu þeirra á fullorðinsárum. 

Fylgst var með 5.242 kvenmönnum og 5.004 karlmönnum, fæddum árið 1953, frá tíu ára aldri. 
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Niðurstöður sýndu að stúlkur sem tilheyrðu lágri félagslegri stöðu innan hópsins þjáðust frekar af 

kvíða og þunglyndi síðar á lífsleiðinni en hinar. Staða innan hópsins skipti stúlkur meira máli en 

drengi þar sem líkurnar á lélegri geðheilsu voru meiri hjá stúlkunum. Ekki var tölfræðilega 

marktækur munur á milli þeirra drengja sem voru hátt skrifaðir og hinna sem voru lægra settir í 

hópnum. 

Þunglyndi og kvíði 

Þunglyndi er algengur sjúkdómur og áætlað er að um 350 milljónir manns á öllum aldri um 

allan heim þjáist af því. Þegar andleg vanlíðan er farin að hafa áhrif á daglegt líf í lengri tíma, 

tvær vikur eða meira, er það skilgreint sem þunglyndi. Helstu einkenni þess eru depurð, 

áhugaleysi, lækkað geðslag og minni orka. Margir upplifa einnig þreytu, skerta einbeitingu, 

svefntruflanir, lágt sjálfsmat, sektarkennd, minni matarlyst og jafnvel óútskýranleg líkamleg 

einkenni. Þar að auki fylgir þunglyndinu oft kvíði. Þegar þunglyndið er farið að vera langvarandi 

eða endurtekið getur það haft áhrif á daglegt líf og virkni einstaklingsins. Hann gæti átt erfitt 

með að mæta í vinnu eða skóla og farið að útiloka sig frá félögunum. Í alvarlegustu tilfellunum 

getur þunglyndi leitt til sjálfsvígs (World Healt Organisation, 2012).  

Kvíði er einn algengasti geðsjúkdómurinn og jafnvel algengari en þunglyndi. Allir upplifa 

kvíða einhvern tíma á lífsleiðinni og hann er í raun hluti af lífinu. Kvíði getur verið gagnlegur í 

sumum aðstæðum og dæmi um það er þegar við þurfum að bregðast við neyðartilfellum. Almenn 

einkenni kvíða eru aukinn hjartsláttur, hækkun á blóðþrýstingi, öndunarerfiðleikar, vöðvaspenna, 

magaverkir, ógleði og niðurgangur. Einnig miklar og viðvarandi áhyggjur ásamt spennu sem er 

ekki í neinu samhengi við raunverulegar hættur. Ef kvíðinn verður aftur á móti óstjórnandi og 

yfirþyrmandi með óraunhæfum áhyggjum í að minnsta kosti sex mánuði getur hann leitt til 

kvíðaröskunar (Gelder, Mayou og Geddes, 2005; Lippincott Williams & Wilkins, 2006). Helstu 
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einkenni kvíðaröskunar eru meðal annars stöðugar áhyggjur, ótti, aukinn sviti, munnþurrkur, 

hraður hjartsláttur, ógleði, eirðarleysi, andnauð, taugakippir, svefnvandi, skert vinnugeta og 

erfiðleikar með einbeitingu og ákvarðanatöku. Langvarandi streituástand getur átt sinn þátt í því 

að einstaklingar þrói með sér kvíðaröskun (Gelder o.fl., 2005; Sigríður Hrönn Bjarnadóttir, 

2012). 

Andfélagsleg persónuleikaröskun 

Niðurstöður í fyrrnefndri rannsókn Sourander o.fl. (2007) sýndu að átta ára drengir sem 

lögðu aðra í einelti voru líklegri til að þjást af andfélagslegri persónuleikaröskun síðar á 

lífsleiðinni eða sem ungir menn. Andfélagsleg persónuleikaröskun er ein alvarlegasta tegund 

persónuleikatruflunar og þá sérstaklega vegna þess að hún kemur verst niður á öðrum. Meðal 

einkenna andfélagslegra persónuleikaraskana má nefna tillitsleysi við aðra og hneigð til að brjóta 

á öðrum í eiginhagsmunaskyni, virðingarleysi fyrir siðum, reglum og lögum sem leiðir oft til 

afbrota. Viðkomandi beitir stundum ofbeldi ef það þjónar eigin stundarhagsmunum, beitir lygum 

og blekkingum auðveldlega og hefur auk þess litla stjórn á löngunum sínum. Hann framkvæmir 

fljótt það sem honum dettur í hug en sér afleiðingarnar ekki fyrir og lærir ekki af reynslunni. 

Viðkomandi getur haft grunnar tilfinningar og enga samúð með öðrum nema aðeins á 

yfirborðinu. Viðkomandi hefur oft og tíðum ekki hæfileika til að tengjast öðrum 

tilfinningaböndum, er samviskulaus og siðblindur (Gylfi Ásmundsson, 1999). Mörg hjónabönd 

þessara einstaklinga markast af ofbeldi sem þeir beita gegn maka sínum og enda þau oft með 

skilnaði, einnig vanrækja þeir oft börnin sín eða beita þau ofbeldi (Gelder o.fl., 2005). 

Batahorfur þeirra sem greinst hafa með andfélagslega persónuleikaröskun eru yfirleitt 

slæmar en með forvörnum, kennslu og fræðslu er sennilega að einhverju leyti hægt að koma í 

veg fyrir að fólk fái þennan sjúkdóm. Þá er gott að reyna að ná til barna og unglinga og kenna 
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þeim muninn á réttu og röngu ásamt því að taka á eineltis- og ofbeldismálum þegar þau koma 

upp (Gelder o.fl., 2005). 

Aðkoma iðjuþjálfa innan skólakerfisins 

Iðjuþjálfar eru meðal fárra fagaðila innan skólakerfisins sem hafa menntun á sviði 

geðheilsu, þroska barna og taugalíffærafræði. Þeir eiga því að þekkja afleiðingar geðraskana hjá 

börnum. Sú þekking og sá skilningur sem iðjuþjálfar hafa á sálfélagslegum vanda og félagslegum 

þörfum fólks gerir þá að mikilvægum samstarfsmönnum þess hóps sem starfar með börnum í 

skólakerfinu (Milliken, Goodman, Bazyk og Flinn, 2007). Undirstöðuatriði í þjónustu iðjuþjálfa 

er nákvæm greining á því sem ýtir undir og torveldar þátttöku fólks við athafnir (Sigrún 

Garðarsdóttir og Kristjana Fenger, 2011). Iðjuþjálfar eru menntaðir til að bregðast við þörfum 

þeirra einstaklinga sem glíma við hegðunarvanda af ýmsum toga og reyna að finna rót vandans. 

Nemandi sem á í erfiðleikum á rétt á aðstoð við hæfi, hvort sem það er sérkennsla í lestri eða 

félagsleg aðstoð. Það að skilja erfiðleika nemandans er vanalega fyrsta skrefið til að bæta líðan 

og námsárangur hans. Iðjuþjálfar geta einnig aðstoðað bekkjarkennara við að vinna með 

nemendum sem eiga við vitrænar skerðingar að stríða, skilnings-, tilfinninga- og 

skynjunarerfiðleika sem og skerðingar af líkamlegum toga (Chandler, 2008). Meginmarkmið 

iðjuþjálfa er að veita stuðning til virkni og þátttöku svo fólk geti sinnt mikilvægum hlutverkum 

og eigi hlutdeild í margvíslegum aðstæðum sem hafa þýðingu og gildi fyrir það (Elín Ebba 

Ásmundsdóttir og Sólrún Óladóttir, 2011). Iðjuþjálfar huga einnig að einstaklings- og 

samskiptaháttum eins og skapferli, félagsfærni og sjálfsmati. Þegar þeir vinna með börnum sem 

glíma við sálfélagslega örðugleika er félagsleg þátttaka í fjölbreyttu umhverfi höfð í brennidepli. 

Iðjuþjálfar reyna að styrkja sjálfsmynd barnanna, auka trú þeirra á eigin áhrifamætti og styrkja 

þau til að takast á við ógnandi aðstæður þegar þær koma upp. Iðjuþjálfar veita tækifærum og 
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hindrunum í umhverfi barnsins athygli, skoða hlutverk þess og við hvaða aðstæður barnið gegnir 

þeim hlutverkum. Í íhlutun iðjuþjálfa eru gjarnan búin til skýr umgjörð og rammi í kringum 

barnið, hagnýtar venjur byggðar upp og félagsfærni þess þjálfuð við mismunandi aðstæður 

(Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). 

Sjálfsmynd og trú á eigin áhrifamátt 

Til eru margar skilgreiningar á sjálfsmynd en samkvæmt íslensku alfræðiorðabókinni 

(2011) er sjálfsmynd „heildartilfinning manns fyrir sjálfum sér, t.d. útliti, hæfni og 

samfélagslegri stöðu“. Samkvæmt Heatheron og Polivy (1991) er talað um að hægt sé að skipta 

sjálfsmynd niður í þrjá meginflokka, þ.e. félagslega sjálfsmynd (social self-esteem), frammistöðu 

sjálfsmynd (perfomance self-esteem) og líkamlega sjálfsmynd (physical self-esteem). 

Einstaklingur með sterka félagslega sjálfsmynd trúir því að aðrir kunni að meta hann. 

Einstaklingur með góða frammistöðu sjálfsmynd trúir því að hann sé klár og hæfur. Góð 

líkamleg sjálfsmynd vísar til þess hvernig einstaklingurinn upplifir líkamlega burði, hæfni á sviði 

íþrótta og hversu aðlaðandi honum finnst hann vera. 

Börn og unglingar eyða miklum tíma í skólanum og er hann þeirra vinnustaður á mótandi 

aldursskeiðum. Líðan og skuldbinding barna og unglinga í skólanum er mikilvægur þáttur í 

mótun sjálfsmyndar þeirra. Það er mikilvægt fyrir einstaklinga að eiga vini og finna að þeir séu 

metnir í vinahópnum. Sjálfsmynd einstaklings fer líka eftir því hvernig hann upplifir sig í 

hópnum út frá því hvernig honum er tekið af félögunum og hversu vinsæll hann er (Álfgeir Logi 

Kristjánsson, Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón 

Sigurðsson, 2008). Á unglingsárunum breytist mat einstaklings á eigin getu og hæfni en á þeim 

árum metur unglingurinn sig frekar út frá félögunum en foreldrum (Shaffer og Kipp, 2007). Þeir 

einstaklingar sem eru ekki með sterka sjálfsmynd bregðast öðruvísi við erfiðleikum sem koma 
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upp og eiga ekki eins auðvelt með að takast á við þá eins og þeir sem eru með sterka sjálfsmynd. 

Það fer eftir trú á eigin getu og áhrifamátt hvernig einstaklingur hugsar, hvað hann segir og 

hvernig hann framkvæmir athafnir. Sá sem hefur lítið sjálfstraust eða litla trú á eigin áhrifamátt 

getur átt í erfiðleikum með að takast á við þau verkefni sem verða á vegi hans vegna skorts á 

staðfestu (Collins, 1992). Röskun á sálrænum þroska vegna veikrar sjálfsmyndar ýtir undir þætti 

er varða áhættuhegðun eins og áfengis- og vímuefnaneyslu, reykingar, ofbeldi og afbrot 

(Santrock, 2001). Þeir sem eru með sterka sjálfsmynd gera sér aftur á móti grein fyrir hæfileikum 

sínum og takmörkunum (Collins, 1992). 

Sjálfsmynd, hegðunarmynstur og viðhorf einstaklinga mótast af félagslegu umhverfi og af 

persónum sem þeir tengjast í sálfélagslegum samskiptum. Þetta er flókið samspil á milli 

einstaklings og félagslegra þátta. Skilaboð sem einstaklingur skynjar frá öðrum mótar sjálfsmynd 

hans (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Ef einstaklingur fær neikvæð skilaboð frá öðrum getur það haft 

áhrif á hugsanir, tilfinningar og gjörðir einstaklingsins. Ef þessi neikvæðu skilaboð eru 

margendurtekin fer nýtt hugsanamynstur að myndast hjá einstaklingnum og verður á endanum 

stöðugt ef ekkert er að gert. Breytt hugsanamynstur sökum neikvæðra skilaboða hefur áhrif á 

sjálfsmyndina og trú á eigin áhrifamátt (Kielhofner, 2008). 

Hugmyndafræðileg nálgun í iðjuþjálfun 

Líkanið um iðju mannsins, Model of Human Occupation (MOHO), er hugmyndafræðilegt 

líkan sem kom fram árið 1980 þegar fjórar greinar birtust um það í American Journal of 

Occupational Therapy. Líkanið leiðir af sér iðjumiðað starf og hefur þróast með rannsóknum og 

störfum iðjuþjálfa víðs vegar um heiminn. Það inniheldur mörg sannreynd matstæki sem hægt er 

að nota í mismunandi menningarheimum og hefur verið þýtt á yfir 20 tungumálum. Um 80% 

iðjuþjálfa segjast þekkja og nota líkanið um iðju mannsins vegna þess að það samræmist sýn 
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þeirra á iðjuþjálfun og endurspegli þarfir skjólstæðinga þeirra. Reynsla þeirra af líkaninu sé sú að 

það ýti undir iðjumiðað samstarf, bjóði upp á skjólstæðingsmiðaða nálgun og gefi góða 

heildarmynd af skjólstæðingum. Einnig hjálpi það til við að forgangsraða þörfum og gefi góðan 

grunn til að byggja íhlutunarmarkmið á og veiti fullnægjandi rök fyrir íhlutun. 

Líkanið um iðju mannsins er iðjumiðað, starfsmiðað, skjólstæðingsmiðað og heildrænt og 

býður upp á gagnreynda þjónustu. Það var hannað sem viðbót við önnur líkön og kenningar og 

þess vegna nota flestir önnur líkön samhliða því (Kielhofner, 2008). Þegar unnið er með börnum 

sem glíma við vanda af sálfélagslegum toga getur þjónustuferli sem kennt er við líkanið verið 

gagnlegt (Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). Það tekur tillit til þess hversu 

mikil áhrif umhverfið hefur á iðju einstaklings en áhrif umhverfis á framkvæmd hans fer eftir 

samspili á hlutverkum hans, áhuga, vana, trú á eigin áhrifamátt, gildi og framkvæmdagetu 

(Keilhofner, 2002). Líkanið leitast einnig við að útskýra hvernig iðja er hvetjandi, mynstruð og 

framkvæmd en með því að skoða iðju einstaklings á þennan hátt er hægt að fá heildstæðari mynd 

af henni (Keilhofner, 2002). Innan líkansins er hugað að þremur þáttum sem hafa áhrif á iðju 

einstaklingsins og eru það vilji, vanamynstur og framkvæmdageta (Keilhofner, 2008). 

Vilji vísar í ástæðuna fyrir iðju sem hefur svo útbreidd áhrif á líf einstaklinga. Hann mótar 

hvernig einstaklingurinn sér heiminn og þau tækifæri og áskoranir sem hann býður upp á. Vilji 

stýrir vali á iðju og athöfnum sem ákvarðar hvað við gerum. Hann er ákveðið mynstur hugsana 

og tilfinninga sem innihalda von, val, upplifun og túlkun aðgerða. Hugtökin trú á eigin 

áhrifamátt, gildi og áhugi mynda saman vilja (Kielhofner, 2008). Trú á eigin áhrifamátt segir til 

um tilfinningu einstaklings á eigin hæfni og skilvirkni. Einstaklingur sem hefur trú á hæfni sinni 

mun leita að tækifærum til að ná markmiðum sínum, en sá sem hefur ekki trú á eigin hæfni mun 

aftur á móti ekki gera slíkt hið sama. Það sem einstaklingi finnst mikilvægt að gera og skiptir 
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hann máli hefur ákveðið gildi fyrir hann samkvæmt líkaninu. Áhugi er það sem veitir 

einstaklingi ánægju (Kielhofner, 2008). 

Vanamynstur. Margir sinna sömu iðju og athöfnum daglega, t.d. að bursta tennur, fara í 

skólann og svo framvegis. Þegar þessar gjörðir eru endurteknar frá degi til dags þá verða þær 

sjálfgefnar. Í líkaninu um iðju mannsins er vanamynstur eitthvað sem mótast af venjum og 

hlutverkum. Þegar einstaklingur framkvæmir iðju eða athöfn á sama máta við sömu aðstæður 

hvað eftir annað þá verður framkvæmdin að vana. Hjá börnum mótast venjur þeirra af þeim 

hlutverkum sem þau sinna, sem eru oft nemandi og fjölskyldumeðlimur (Kielhofner, 2008). 

Framkvæmdafærni. Hæfni einstaklings til að framkvæma er skilgreind sem 

framkvæmdageta. Undirliggjandi líkamlegir og andlegir þættir eru forsenda þess að geta 

framkvæmt iðju. Líkanið um iðju mannsins skiptir framkvæmdafærni niður í ákveðna þætti en 

þeir varða hreyfingu, verkferli og boð- og samskipti. Börn taka miklum breytingum við 

framkvæmdafærni þegar þau öðlast meiri reynslu við framkvæmd athafna (Kielhofner, 2008). 

Umhverfi er skipt upp í efnislegt og félagslegt umhverfi í líkaninu um iðju mannsins, en 

umhverfið hefur áhrif á hvaða iðju einstaklingur ákveður að framkvæma og hvernig hann gerir 

það. Umhverfið getur virkað hvetjandi og letjandi en það hefur áhrif varðandi það hvernig 

einstaklingur framkvæmir iðju sína (Kielhofner, 2008). 

Samantekt 

Grunnskólum á Íslandi ber skylda til að vinna eftir eineltisáætlunum og hafa rannsóknir 

verið gerðar á gagnsemi þeirra. Niðurstöður rannsóknar sem gerð var í Noregi árið 2008 sýndu 

fram á að eineltisáætlanir draga úr einelti í skólum um allt að 17-23%. Aftur á móti sýndu 

niðurstöður íslenskrar rannsóknar fram á að aukning hefði orðið á tíðni eineltis í þeim skólum 

sem höfðu Olweusaráætlunina á árunum 2005-2007. Eins sýndi rannsókn sem gerð var á vegum 
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UNICEF á Íslandi á árunum 2009-2012 að stór hluti íslenskra barna hafi verið lagður í einelti 

einhvern tíma á skólagöngu sinni.  

Afleiðingar eineltis í grunnskóla geta haft áhrif á líf fólks síðar á ævinni og hafa rannsóknir 

sýnt fram á marktæk tengsl á milli eineltis í æsku og geðrænna erfiðleika á fullorðinsárum. 

Helstu afleiðingar eineltis eru þunglyndi og kvíði. Andfélagsleg persónuleikaröskun er líklegri 

meðal þeirra sem voru gerendur eineltis í æsku. Upplifun einstaklings af einelti getur haft áhrif á 

sjálfsmynd hans og það sem hann tekur sér fyrir hendur seinna á lífsleiðinni, því sá einstaklingur 

sem metur sig lítils getur átt í erfiðleikum með að takast á við þau verkefni sem á vegi hans 

verða. Nauðsynlegt er fyrir skólakerfið að fylgjast með og veita þeim nemendum aðstoð sem á 

þurfa að halda. Sumir nemendur eru í meiri hættu á að verða fyrir einelti í skólanum en aðrir og 

má þar nefna þá nemendur sem eru mikið einir, að einhverju leyti öðruvísi og sem eiga í 

námsörðugleikum. Skólaumhverfið er starfsumhverfi barna og unglinga þar sem 

framtíðarstarfsmenn þjóðfélagsins þróa með sér andlega, líkamlega, félagslega og siðferðilega 

hegðun. 

Sú þekking og sá skilningur sem iðjuþjálfar hafa á sálfélagslegum vanda og félagslegum 

þörfum fólks gera þá að mikilvægum starfskröftum innan þess hóps sem starfar með börnum 

innan skólakerfisins. Þeir reyna að styrkja sjálfsmynd barnanna, auka trú þeirra á eigin áhrifamátt 

og styrkja þau til að takast á við ógnandi aðstæður. Meginmarkmið iðjuþjálfa er að veita stuðning 

til virkni og þátttöku svo fólk geti sinnt mikilvægum hlutverkum og eigi hlutdeild í 

margvíslegum aðstæðum sem hafa þýðingu og gildi fyrir það. Líkanið um iðju mannsins er 

hugmyndafræðilegt líkan sem leiðir iðjumiðað starf iðjuþjálfa sem vinna með börnum og 

fullorðnum sem eiga við erfiðleika af sálfélagslegum toga að stríða og einnig til að koma í veg 

fyrir erfiðleika af sálfélagslegum toga með forvörnum. Innan líkansins er hugað að þremur 
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þáttum sem hafa áhrif á iðju einstaklingsins; þ.e. vilji, vanamynstur og framkvæmdageta. 

Umhverfið hefur áhrif á þessa þætti og það getur því hrint af stað breytingum á virkni milli vilja, 

vanamynsturs og framkvæmdagetu. Þá koma fram nýjar hugsanir, tilfinningar og gjörðir og ef 

endurtekning verður á þessum aðstæðum getur nýtt mynstur myndast þangað til það verður 

stöðugt. 
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Kafli 3 

Aðferðafræði 

Rannsakendur vildu kanna reynslu og upplifun viðmælenda sinna á einelti og hvaða 

afleiðingar það hefði haft á sjálfsmynd þeirra og geðheilsu. Aðferðin sem notuð var í 

rannsóknarverkefninu er eigindleg og byggð á aðferðafræði Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

Sú aðferð byggir á þeim skilningi að hver og einn sjái heiminn með sínum augum, þar sem sýn 

hans og túlkun mótast af fyrri reynslu. Sú sýn hefur áhrif á hvernig einstaklingurinn upplifir 

heiminn og hvernig hann hegðar lífi sínu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Í Vancouver-skólanum 

er litið á hvern þátttakanda sem meðrannsakanda og samræðufélaga. Gagnasöfnun fer fram með 

samtölum og leitast er við að skilja hvern viðmælanda í hans eigin umhverfi. Samtölin eru því 

undirstaðan í slíkri hugmyndavinnu (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Rannsóknarferlið í 

Vancouver-skólanum byggist á endurtekningum á sjö fyrirfram ákveðnum vitrænum þáttum. 

Þessir meginþættir eru: að vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða 

saman og að sannreyna. Notuð er ígrundun þar sem rannsakandinn veltir hlutum fyrir sér í hverju 

þrepi ferlisins og setur upp í 12 meginþrep sem lýsa því í grófum dráttum hvernig staðið er að 

rannsókninni innan Vancouver-skólans (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þessi aðferðafræði var 

valin þar sem rannsakendum þótti hún eiga best við. Þegar tveir rannsakendur vinna saman getur 

aðferðafræði Vancouver-skólans hentað vel, þar sem hvor rannsakandi getur farið í gegnum þrep 

eitt til sjö og síðan vinna þeir saman að þrepi átta og næstu þrepum eftir það (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Með því eru báðir rannsakendur að vinna í eins þrepum og áherslur og 

markmið eru hin sömu.  
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Þrep 1-12, gagnaöflun og gagnaúrvinnsla  

Í fyrsta þrepi þurftu rannsakendur að velja sér viðmælendur. Þeir nálguðust þrjá 

viðmælendur í gegnum fagaðila hjá geðræktarmiðstöð sem leitað var til og einn í gegnum 

samfélagsvefinn Facebook. Rannsakendur vildu hafa jafnt kynjahlutfall en viðmælendurnir voru 

tvær konur og tveir karlar á aldrinum 34 ára til 41 árs. Skilyrði fyrir þátttöku var að hafa orðið 

fyrir einelti á grunnskólaárunum. Vitað var fyrirfram að þrír viðmælendur af fjórum áttu við 

geðræn vandamál að stríða en ekki var vitað um þann fjórða. Geðræn vandamál voru ekki 

skilyrði fyrir þátttöku. Allir viðmælendurnir voru tilbúnir til að líta yfir farinn veg og lýsa 

reynslu sinni af eineltinu fyrir rannsakendum og þeir völdu sér sjálfir dulnefni til að nota í 

rannsóknarverkefninu. Í öðru þrepi stöldruðu rannsakendur við áður en þeir fóru í samræður, 

áttuðu sig á fyrirfram gefnum hugmyndum og lögðu þær til hliðar. Einnig könnuðu þeir 

viðfangsefnið sem þeir ætluðu að rannsaka áður en samræður hófust. Þannig undirbjuggu 

rannsakendur sig undir að taka á móti nýjum upplýsingum. 

Í þriðja þrepi voru tekin um það bil klukkustunda löng viðtöl við fjóra einstaklinga. Í öllum 

viðtölunum var gott andrúmsloft þar sem viðmælendurnir sýndu trúnað og traust. Rannsakendur 

gáfu samræðunum alla sína athygli og reyndu eftir fremsta megni að mynda góð tengsl við 

viðmælendur sína. Rannsakendur studdust við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma sem þeir höfðu 

útbúið sjálfir og var Iðjusaga eða OPHI-II höfð til hliðsjónar (sjá fylgiskjal 3). Iðjusaga er 

matstæki sem þróað var innan líkansins um iðju mannsins og völdu rannsakendur spurningar sem 

tengdust hlutverkum, vettvangi iðju og afdrifaríkum atburðum. Af niðurstöðum matstækisins er 

hægt að túlka hvernig einstaklingum tekst að aðlaga sig sem iðjuveru. Iðjusaga er ætluð 

iðjuþjálfum og geta þeir notað hana við fjölbreytilegar aðstæður á mismunandi starfsvettvangi og 

auk þess er iðjusaga öflugt rannsóknartæki (Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2007). Í 
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fjórða þrepi fór fram gagnagreining en samkvæmt Vancouver-skólanum er hún unnin samhliða 

gagnaöfluninni. Viðtölin voru hljóðrituð og rituð upp orðrétt samkvæmt skólanum og gerð var 

gagnagreining samhliða því. Eftir að gögnin höfðu verið rituð upp var hljóðritunum eytt og eru 

engin greinanleg gögn lengur til staðar. 

Í fimmta þrepi byrjuðu rannsakendur á því að lesa viðtöl sín yfir tvisvar sinnum til að sjá 

heildarmyndina. Í þriðja sinn sem þeir lásu yfir textann fóru þeir að merkja með opinni kóðun og 

voru heitin skráð á spássíuna. Eftir það fengu rannsakendur texta hvors annars og unnu úr þeim á 

sama hátt hvor í sínu lagi. Í sjötta þrepi röðuðu rannsakendur upp öllum þeim kóðum sem höfðu 

verið skráðir hjá sama viðmælanda upp í eina heildarmynd. Þannig gátu þeir séð rauða þráðinn í 

viðtalinu. Þetta þrep krefst þess að rannsakandi noti þá sjö meginþætti sem áður voru nefndir: að 

vera kyrr, að ígrunda, að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þessu reyndu rannsakendur að fylgja eftir fremsta megni. Í 

sjöunda þrepi höfðu rannsakendur samband við tvo samræðufélaga af fjórum til að fá 

staðfestingu á að rannsakendur skildu sögu þeirra rétt.  

Í áttunda þrepi fóru rannsakendur yfir öll fjögur viðtölin, tóku þau saman og skoðuðu þá 

kóða sem þegar voru komnir. Reyndu þeir að átta sig á heildarmyndinni og enduðu með fjögur 

meginþemu og 13 undirþemu sem var ætlað að lýsa reynslu viðmælendanna. Í níunda þrepi báru 

rannsakendur saman rituðu gögnin og niðurstöður til að reyna að átta sig á því hvort samræmi 

væri þar á milli með gagnrýnu hugarfari. Í tíunda þrepi skoðuðu rannsakendur gögnin sín vel til 

að leita eftir góðri setningu sem gæti borið titil rannsóknarverkefnisins þannig að hann stæði 

sjálfur og skýrt efni rannsóknarverkefnisins. 

Í ellefta þrepi voru heildarniðurstöður bornar undir einn viðmælanda til að sannreyna 

niðurstöður með honum og taldi viðmælandinn að rannsakendur hefðu túlkað niðurstöður rétt af 
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hans hálfu. Í tólfta þrepi fóru rannsakendur vel yfir meginþemu og undirþemu og skrifuðu sögu 

viðmælendanna eins trúverðulega og þeir gátu út frá þeim gögnum sem þeir höfðu aflað sér með 

viðtölum. Þess var gætt að orð allra viðmælendanna fengju að heyrast. 

Siðfræði 

Í rannsóknum á heilbrigðissviði þarf að huga að siðferðislegum málefnum og því er stuðst 

við fjórar meginreglur sem snerta sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Sjálfræðireglan 

krefst virðingar fyrir einstaklingnum og sjálfræði hans. Það er rangt að misnota einstaklinga með 

því að hafa af þeim gagn á fölskum forsendum og því er nauðsynlegt að fá upplýst samþykki frá 

þeim áður en rannsókn fer fram. Skaðleysisreglan kveður á um að heilbrigðisstarfsfólk forðist að 

valda skaða og því mega vísindarannsóknir ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu fyrir 

þátttakendur. Í velgjörðarreglunni felst sú skylda að láta gott af sér leiða og notast við þær leiðir 

sem minnstu fórna. Réttlætisreglan kveður á um sanngjarna dreifingu gæða og birgða og hún 

leiðir því kröfuna um að þeir hópar sem eru veikir fyrir séu verndaðir fyrir áhættu. Eigindlegar 

rannsóknir eru ekki jafn áhættusamar og meðferðarprófanir en þó er talið nauðsynlegt að 

þátttakendur gefi upplýst samþykki (Sigurður Kristinsson, 2003).  

Viðmælendur þessarar rannsóknar fengu kynningarbréf um upplýst samþykki sem þeir 

skrifuðu undir auk þess sem rannsakendur útskýrðu tilgang verkefnisins munnlega fyrir þeim. 

Allar upplýsingar sem þeir veittu í viðtölunum voru meðhöndlaðar samkvæmt reglum um trúnað 

og nafnleynd og farið var að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, vinnslu og eyðingu 

frumgagna. Rannsóknargögnin voru varðveitt á öruggum stað á meðan á rannsókn stóð. 

Hljóðupptökum og tölvugögnum var eytt að rannsókn lokinni og niðurstöður rannsóknarinnar 

gerðar ópersónugreinanlegar. Tekið var fram að þátttakendum væri ekki skylt að taka þátt í 

rannsókninni og þeir gætu hætt þátttöku án þess að gefa rannsakendum útskýringu á ákvörðun 
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sinni. Tilfinningalegt rót getur hlotist af viðtölum eigindlegrar rannsóknaraðferðar (Sigurður 

Kristinsson, 2003) því tilkynntu rannsakendur viðmælendum sínum að þeir gætu verið í 

sambandi við fagmann og fengið að ræða við hann ef þeim liði illa eftir viðtalið. Einn 

viðmælandi nýtti sér þá þjónustu vegna vanlíðunar eftir viðtalið.  
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Kafli 4 

Niðurstöður 

Í þessum kafla verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Leitast verður við að 

svara rannsóknarspurningunni ,,Hver er upplifun og reynsla viðmælanda sem verður fyrir einelti 

í æsku og hvaða áhrif telur hann að eineltið hafi haft á sjálfsmynd hans og geðheilsu?”. Fjórir 

einstaklingar tóku þátt í rannsókninni. Áður en hún hófst var vitað að þrír þeirra hefðu greinst 

með geðsjúkdóm en engar upplýsingar lágu fyrir um fjórða einstaklinginn. Viðmælendurnir 

völdu sér dulnefnin Fregn, Frosti, Þröstur og Þula. Viðtölin voru greind í þrjú meginþemu sem 

hvert um sig spannaði nokkur undirþemu eins og tafla 1 sýnir. 

 
                                                                        Tafla 1 

Æskan  

Undirþemu æskunnar eru: Reynsla og upplifun af einelti, líðan í skólanum, aðgerðir af 

hálfu skólans, heimilisaðstæður og upplifun af ástæðu eineltis. Viðmælendur áttu það 

sameiginlegt að hafa slæma reynslu af einelti þar sem þeir þurftu að þola bæði líkamlegt og 

andlegt ofbeldi í skóla og heima fyrir frá samnemendum sínum, kennurum, systkinum og 

foreldrum. 

Æskan 

Unglingsárin og 
fyrri hluti 

fullorðinsára 

Staðan í dag 

• Reynsla og upplifun af einelti 

• Líðan í skólanum 

• Aðgerðir af hálfu skólans 

• Heimilisaðstæður 

• Upplifun af ástæðu eineltis 

• Einelti lýkur 

• Skólagöngu lýkur 

• Vinnusaga 

• Áfengis og fíkniefnaneysla 

• Sjálfsmynd 

• Geta til að tengjast öðrum 

• Geðheilsa 

• Búseta og framfærsla 



27 

 

Upplifun og reynsla af einelti 

Allir viðmælendurnir höfðu slæma upplifun og reynslu af einelti frá fyrstu árum 

skólagöngu sinnar. Þula nefndi að sér finndist sem eineltið hefði byrjað strax í upphafi 

grunnskólagöngu eða jafnvel í leikskóla. Þröstur talaði um að eineltið hefði byrjað þegar hann 

var átta ára, en hann flakkaði mikið á milli skóla. Sjálfur lýsti hann því á þennan hátt: „Þegar ég 

var átta ára þá byrjaði eineltið og ég var mikið að flakka á milli skóla. Maður var alltaf að reyna 

spila sig eitthvað, en það tókst aldrei. Þannig að það endaði alltaf með ofbeldi, bæði andlegu og 

líkamlegu”. 

Þulu fannst grunnskólinn mjög slæmur staður. Hún sagðist ekki enn geta farið í sama hús 

og lýsir þessum tíma sem versta tíma lífs síns þannig: ,,Það voru allar tegundir af ofbeldi, ég 

tárast alveg, þetta var svo mikið ofbeldi. Þetta var svo mikill viðbjóður.“ 

Fregn og Þula sögðust báðar hafa upplifað að kennararnir væru þátttakendur í eineltinu 

með því að sinna þeim ekki á sama hátt og hinum bekkjarfélögunum. Fregn segir kennara ekki 

hafa sinnt sér þegar hún var hjálparþurfi í kennslustofunni og Þula lýsir reynslu sinni á 

eftirfarandi hátt: 

Þegar ég var í fjórða bekk, þá bað ég um að fara á klósettið. Hann bara; Nei, það er 

kennslustund, þú verður bara að halda í þér. Ég var með blöðrubólgu og það náttúrulega 

lak allt niður. Og hann sagði við mig: ,,Komdu hérna og stattu hérna við töfluna“ og sagði: 

„Sjáið þið, svona fer fyrir fólki” og svona kvikindisskapur var liðinn allan veturinn. 

Eineltið einskorðaðist ekki bara við skólann því Frosti sagði frá því að einelti í hans garð 

hafi bæði verið í skóla og heima fyrir. Hann sagðist hafa verið mikið píndur og brotinn niður af 

systkinum sínum sem voru nokkuð eldri en hann. Það hafi orðið til þess að hann varð 

niðurbrotinn og reiður ásamt því að eiga erfitt með almenn samskipti og því hafi hann mögulega 

orðið fyrir aðkasti frá skólasystkinum sínum. Eftir að Þröstur sá bíómyndina Karate Kid upplifði 



28 

 

hann ákveðna samsvörun hjá sér og aðalpersónu myndarinnar og taldi þá karate vera lausnina út 

úr eineltinu: 

Við fórum að sjá fyrstu Karate kid myndina, hérna í Austurbæjarbíó. Það kom 

náttúrulega upp, þú veist ég var búinn að horfa á einhverjar Bruce Lee myndir 

þegar ég var krakki. Þarna sá maður sig í sömu sporum og hann og þetta gæti 

verið leiðin út úr einelti.  

Upp úr því fór Þröstur að æfa karate þar sem hann stóð sig mjög vel en losnaði þó ekki 

undan eineltinu. 

Líðan í skólanum 

Fregn var mikið út undan í skólanum þrátt fyrir tíð skólaskipti. Að hennar sögn varð hún í 

raun ekki fyrir neinu einelti í aðeins einum skóla af þeim sjö sem hún sótti, en skólarnir voru 

misslæmir. Gagnfræðiskólaárin reyndust henni verst og þaðan komu verstu minningarnar. Árin 

sem Frosta þóttu verst voru sjötti og sjöundi bekkur og hluti af áttunda bekk, eða árin áður en 

hann fór í sérskóla. Aftur á móti sagði Frosti að sín bestu ár hefðu verið á 

gagnfræðaskólaárunum, en þá fór hann í sérskóla fyrir börn sem áttu við andlega erfiðleika að 

stríða. Árunum áður lýsti Frosti á eftirfarandi hátt: „[...] ég fittaði illa í skóla, ég var færður á 

milli bekkja og sálfræðinga og ýmiss konar sko. Ég var alltaf að reyna að tengjast hinu fólkinu, 

ég vissi ekkert hvernig það fór að þessu“. 

Allir viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að lýsa efri grunnskólaárunum sem verstu árum 

í lífi sínu. Þula sagði sína reynslu af skólanum vera eitthvað það ömurlegasta sem til væri og hún 

hefði aldrei skilið af hverju hinum krökkunum fannst svona gaman í skólanum. Hún sagði:  

Þetta hélt stanslaust áfram, ég var með hnút í maganum allan tímann á meðan ég var í 

skólanum. Ég læddist meðfram öllum veggjum skólans. Ég var á tímabili hætt að fara á 

klósettið í skólanum. Kom yfirleitt tösku- og húfulaus heim.  
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Þröstur sagðist hafa fengið nóg og flúið skólann sinn og það bæjarfélag sem hann bjó í 

þegar hann var á fyrsta ári í gagnfræðaskóla. Að hans sögn var búið að ráðast það mikið á hann 

og ganga í skrokk á honum svo oft að hann gat hreinlega ekki meira. 

Aðgerðir af hálfu skólans 

Þrír viðmælendur greindu frá því að þeir hefðu ekki orðið varir við aðgerðir af hálfu 

skólans gagnvart eineltinu. Fregn taldi í þá daga að mamma sín hefði ekki gert mikið en viti nú 

að hún reyndi að gera ýmislegt. Þröstur sagði ekkert hafa verið gert fyrr en honum var skellt upp 

við vegg þegar hann var 13 ára og slasaðist það alvarlega að hann þurfti að fara upp á spítala. 

Þula lýsti sinni upplifun af aðgerðum af hálfu skólans á þennan hátt: 

Þetta var eitthvað sem allir vissu, en á meðan ég klagaði ekki þá var þetta bara 

allt í lagi. Mamma hringdi ítrekað upp í skóla, hún var orðin frekar leið að 

þurfa að hafa uppi á börnum sem voru með húfuna mína og tösku og úlpuna 

mína. Þetta kostaði allt pening. Orka mín var löngu farin til að berjast fyrir 

þessu dóti, ég bara lét þau taka þetta af mér og fór svo bara heim. [...] 

skólastjórinn var svo mikil gufa að það var alveg bara.... Hann var svo ekki 

starfi sínu vaxinn, frekar en túlipani. Þetta var bara ekkert vesen, hann var bara 

í einhverri stjórnsýslu og hitt skipti ekkert máli. 

Heimilisaðstæður 

Allir viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að ákveðið rótleysi einkenndi heimilisaðstæður 

þeirra í æsku. Foreldrar Fregnar skildu þegar hún var níu ára og hún og systir hennar urðu 

aðskila. Fregn bjó með móður sinni sem giftist aftur og flutti oft á milli staða með móður sinni 

og stjúpföður á grunnskólaárunum. Þröstur hafði svipaða sögu að segja, en þegar hann var 17 ára 

hafði hann flutt 17 sinnum. Þröstur og Frosti ólust báðir upp við vanrækslu og var mikið um 

áfengi og ofbeldi á heimilum þeirra. Frosti lýsti minningum úr æsku á eftirfarandi hátt: „[...] ég 
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er með svona minningar um það að hafa vaknað upp og enginn heima og farið grátandi út um 

allan bæ að leita að foreldrum mínum.”  

Frosti þurfti einnig að þola kynferðislega misnotkun heima hjá sér og fannst honum erfitt 

að vera þar. Honum þótti vont að koma heim á ákveðnum tíma, eins og t.d. í mat, þar sem honum 

leið illa heima og var hann því frekar áfram úti. Hann sagði andrúmsloftið á heimilinu hafa verið 

mjög þrúgandi og að hann hafi alltaf skynjað hvað var í gangi áður en hann kom heim. Ákveðinn 

aðili gat látið honum líða illa án þess að segja orð og beitti hann miklu andlegu og líkamlegu 

ofbeldi.  

Upplifun af ástæðu eineltis 

Viðmælendur töldu allir að eitthvað í fari þeirra hefði orsakað eineltið. Þröstur sagði að 

hann hefði örugglega verið greindur félagsfælinn og með kvíðaröskun ef hann væri barn í dag. 

Fregn sagði sig hafa verið þybbna, hávaxna og átt við talörðugleika að stríða. Hún taldi þessi 

atriði hafa átt þátt í orsök eineltisins. Frosti var vanræktur og reiður sem barn og tilgreindi útlit 

sitt sem ástæður eineltisins: „[...] ég eiginlega svona sko bjó mikið af þessu til sjálfur með því að 

vera soldið tættur sko, hérna, í rifnum fötum og með allt of mikið hár.“ Þula sagðist hafa verið 

grátgjarn krakki og hana minnti að hún hefði verið dálítið þybbin. Hún sagðist ekki vita hvort 

hún hefði boðið upp á eineltið með hegðun sinni. 

Unglingsárin og fyrri hluti fullorðinsára 

Undirþemu unglingsáranna og fyrri hluta fullorðinsára eru: Einelti lýkur, skólagöngu lýkur, 

vinnusaga og áfengis- og fíkniefnaneysla. Á þessum árum var ofbeldið úr æsku farið að hafa 

meiri áhrif á iðju og athafnir viðmælandanna.  
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Einelti lýkur 

Viðmælendurnir sögðu eineltið hafa viðgengist í gegnum öll grunnskólaárin og hafi farið 

versnandi eftir því sem þeir urðu eldri. Ekkert var gert af hálfu skólans og lauk eineltinu því ekki 

fyrr en viðmælendurnir misstu stjórn á sér og beittu sjálfir ofbeldi. Þröstur sagði svo frá: 

Það var handbolti í íþróttum og ég var ekki að standa mig nógu vel í marki og 

við töpuðum og hann var alveg brjálaður og skellti mér ítrekað í einhvern vask 

þegar við vorum búnir í sturtu og klæða okkur. En ég veit ekki hvað gerðist en 

ég sló hann og rotaði hann í einu höggi. En mér brá svo mikið að ég greip 

töskuna og hljóp í burtu. Þarna endaði eineltið, það hefur verið mín skoðun 

síðan, að stundum þarf ofbeldi til að stöðva einelti.  

Þula sagðist hafa tapað sér alveg og fengið æðiskast. Hún hefði fengið smá kjark og ekki 

látið bjóða sér þetta lengur. Eftir það hefði krökkunum staðið hálfgerð ógn af henni og eineltinu 

lauk að mestu leyti. Svipaða sögu mátti segja af Frosta en hann svaraði fyrir sig með slagsmálum 

og losnaði þannig undan áreiti eineltisins. Fregn var ekki laus við eineltið fyrr en hún lauk 

skólagöngu sinni. 

Skólagöngu lýkur   

Allir viðmælendurnir áttu það sameiginlegt að hafa átt stutta skólagöngu og töldu þeir 

eineltið eiga þar hlut að máli. Þula nefndi að eineltið hefði haft áhrif á það hversu stutt 

skólaganga hennar var. Hver dagur í skólanum hefði valdið henni kvíðakasti og meðal annars 

sagði hún: ,,Ég er búin með grunnskóla og tvær vikur í framhaldsskóla. Skrópaði þrjá daga af 

því. Það voru erfiðar aðstæður og ég réð bara ekki við að vera í skóla. Mér fannst þetta bara 

vera ógnun.“ Fregn sagði það vera öruggt að hún hefði menntað sig meira ef hún hefði ekki 

orðið fyrir eineltinu, hún væri enn mjög hrædd við að byrja í skóla og þyrði varla á námskeið. 
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Þegar grunnskólaskyldu lauk voru Frosti og Þröstur báðir komnir í áfengis- og 

fíkniefnaneyslu. Eftir samræmdu prófin var Frosti farinn að reykja það mikið hass að hann fór 

ekki í frekara nám og Þröstur lýsti líferni sínu á þessum árum á eftirfarandi hátt: 

Svo var það bara leðurjakkinn, gallabuxur, stuttermabolur og strigaskór, 

brennivín og tóbak og vinna. Eftir skyldunámið þá flosnaði ég upp úr skóla og 

hélt ekkert áfram. Þá gekk þetta bara út á að vinna sem mest, drekka sem mest, 

ríða sem mest, slást sem mest og dópa sem mest. 

Vinnusaga 

Allir viðmælendurnir stunduðu vinnu á fyrri hluta fullorðinsáranna en mismikla. Frosti 

talaði um að hafa unnið mjög lítið yfir ævina vegna geðrænna erfiðleika: 

[…] voðalega lítið og ekkert alveg síðan 2005-6, eitt sumar. Voðalega lítið sko. 

Ég tók tíu mánaða meðferð og var að vinna, var með ákveðna þú veist, var með 

einhverja ábyrgðarmenn og eitthvað svona en lítið unnið. Seinast þegar ég var í 

svona líkamlegri vinnu þá byrjuðu geðræn einkenni að koma fram hjá mér 

meira sem mér leist ekkert á og ég hætti að vinna. 

Svipaða sögu má segja af Þulu en hún sagðist ekki hafa unnið frá því að hún var tvítug:  

Ég var bara orðin það veik að ég gat ekki meir. Þá var ég komin með tvo litla 

stráka, var ofboðslega þunglynd og byrjuð að heyra raddir og vesen. Var líka 

komin með rosalegan lífsleiða að það var ekki hægt að hafa mig lengur í vinnu. 

Þröstur og Þula töluðu bæði um að þau hefðu átt erfitt með að tengjast samstarfsfólki sínu á 

vinnustöðunum. Þula sagði frá sinni upplifun á einum vinnustað: ,,[…] fór oft grátandi heim úr 

vinnu. Ef það var bara eitthvað aðeins sett út á, sem var bara svona venjulegt, nú var eitthvað að 

fara gerast hugsaði ég”. Þröstur hafði svipaða sögu að segja um líðan sína í vinnunni: 

Þegar ég er að vinna þá finnst mér alltaf ég þurfi að standa mig. Sanna mig fyrir öðrum, 

mér líður illa í návist yfirmanna. Ég þoli ekki eða þoli illa að vera skipað fyrir. Mér finnst 

það minna mig á eineltið. 
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Þula talaði um að sér hafi liðið vel þegar hún var að starfa með fötluðum einstaklingum en 

þá fann hún fyrir vissu öryggi: 

Það gefur manni rosa mikið, þeir verða vinir manns. Því þetta eru svo góðar 

sálir, þeir gera þér ekki neitt. Þau eru þakklát og eru með gott hjarta. Eins og 

fólk með downs, þau eru alltaf glöð. Þannig vini á maður að velja sér. 

Þröstur sagðist hafa verið óvinnufær en ekki viljað gefast upp. Hann ætlaði að reyna aftur 

að fara út á vinnumarkaðinn. Fregn hafði alltaf verið dugleg í vinnu, unað sér vel í starfi og haft 

jákvæða upplifun af starfsgöngu sinni. Hún greindi frá því að flestar vinkonur sem hún ætti hafi 

hún kynnst í gegnum störf sín. 

Áfengis- og fíkniefnaneysla  

Áfengi og fíkniefni var eitthvað sem viðmælendurnir misstu tökin á yfir ákveðið tímabil. 

Fregn tengdi eineltið við mikla drykkju og mikið skemmtanalíf en hún taldi þann tíma ekki hafa 

verið góðan tíma í lífi sínu. Þula sagði áfengið hafa verið fínt efni þegar henni leið illa. Hún 

nefndi að ef hún hefði átt vini og eðlilega skólagöngu hefði hún kannski ekki orðið þunglyndur 

drykkjusjúklingur á örorku um þrítugt. Þröstur sagðist taka öllu með miklum öfgum og fíkniefni 

og drykkja hefðu ekki verið þar undanskilin. Hann hefði klárað sig alveg á einhverjum sjö árum 

en allt til 25 ára aldurs var hann mikið í drykkju, vímuefnum og slagsmálum. Svipaða sögu mátti 

segja af Frosta en hann lýsti stöðu sinni eftir grunnskólann á eftirfarandi hátt: 

[...] fór aftur á æskuslóðirnar, þar sem mamma og stjúppabbi voru aftur flutt 

þangað og var með vini mínum sem að hafði fylgt mér í gegnum þetta allt 

saman og hann var í miklu meiri neyslu en ég og við byrjum að sprauta okkur 

og díla og eitthvað svona krimmast eitthvað og ég endaði semsagt hérna, þá 

endaði ég í geðrofsástandi, hérna fastur á trippi og settur inn á spítala. 
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Staðan í dag 

Undirþemu í staðan í dag eru: Sjálfsmynd, geta til að tengjast öðrum, geðheilsa, búseta og 

framfærsla. Viðmælendurnir eru misjafnlega á sig komnir í dag og búa við ólíkar aðstæður en 

eiga þó allir við einhverja andlega örðugleika að stríða. 

Sjálfsmynd 

Viðmælendurnir töluðu um brotna sjálfsmynd. Þeir upplifðu óöryggi og óvissu með það 

sem þeir tóku sér fyrir hendur. Þröstur sagði eineltið hafa skaðað sjálfsmynd sína til frambúðar: 

Ég hef verið að hugsa um þetta, sko þessir krakkar sem lentu ekki í einelti, sko 

það er eiginlega sama við hvað það starfar eða hvort það sé háskólagengið eða 

hvað eina. Því líður vel þótt það sé í einhverju basli. Að hérna, mér líður aldrei 

vel. Það er eitthvað, ég óttast alltaf að standa mig ekki. Ég er hérna að verða 41 

árs og er á styrk frá féló, mér finnst ég vera algjör lúser. 

Fregn talaði um að hún væri alltaf óörugg með sig og stæði ekki á sama um álit fólks á sér. 

Hún sagðist ennþá taka mikið inn á sig ef einhver væri ekki sáttur við hana og ef einhver væri í 

fúlu skapi teldi hún alltaf að það væri henni sjálfri að kenna. Fregn sagðist aldrei telja sig nógu 

góða, hún sagðist jafnvel halda að vinir sínir vildu kannski frekar vera vinir einhvers annars. 

Einnig talaði hún um hvað henni finndist hún alltaf vera stór og feit, jafnvel þótt hún hefði vitað 

að það væri ekki rétt. 

Geta til að tengjast öðrum 

Frosti hafði alltaf átt erfitt með mannleg samskipti og sagðist aldrei vita hvernig hann ætti 

að hegða sér gagnvart öðrum. Samt sem áður sagðist hann hafa átt vini sem voru á svipuðum stað 

og hann í lífinu. Þröstur og Þula greindu bæði frá því að þau ættu erfitt með að tengjast öðrum 

einstaklingum. Þula sagði: 
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Ég tengist ekki fólki, ég á ekki vini á svipuðum aldri. Ég legg ekki í það, allir 

vinir mínir eru 30 árum eldri en ég. Það er fyrst núna á síðasta ári að ég 

eignaðist vini á mínum aldri, en samt hef ég varann á gagnvart þeim. 

Þröstur sagðist halda fólki frá sér: „Ég á auðvelt með að kynnast fólki eða það er að segja 

yfirborðslega. Ég hleypi engum að mér. Ég á bara tvo vini”. Hann útskýrði þetta nánar með 

þessum orðum: ,,Þegar maður fær sér einn eða tvo eða þrjá þá setur maður upp einhvern front, 

einhvern spaugara. Bara til að koma öðrum til að hlæja og þó að kannski það bitni mest á manni 

sjálfum, eins og eitthvað hirðfífl”. Þessi leikur sagði Þröstur að hefði ekki einungis verið til 

staðar þegar hann var í kringum félagana, heldur einnig sína nánustu, þar með talin börnin hans. 

Geðheilsa 

Frosti, Þröstur og Þula ræddu um geðheilsu sína og sögðust þau öll vera með einhverja 

geðröskun. Þula taldi eineltið hafa haft mikil áhrif á geðheilsu sína og sagði hún að sjálfsvíg 

hefði verið henni ofarlega í huga: 

Mig langaði bara til að deyja. Er búin að vera í því í nokkur ár að klára að 

koma börnunum fyrir á öruggan stað svo ég geti dáið. En ég hef aldrei komist á 

þann punkt. Maður er bara búin að vera í þunglyndi og hjá sálfræðingum. 

Þröstur hafði svipaða sögu að segja, en hann hafði gert þrjár tilraunir til sjálfsvígs. Taldi 

hann það vera sína stærstu þrautagöngu í lífinu hafa aldrei losnað undan þeirri andlegu vanlíðan 

sem hann upplifði þegar hann varð fyrir eineltinu. Fíkniefnaneysla hafði tekið sinn toll hjá 

Frosta. Hann sagðist fara í endurtekið geðrofsástand og það hamlaði því að hann væri virkur 

þátttakandi í samfélaginu. 

Búseta og framfærsla 

Viðmælendur bjuggu við mismunandi aðstæður. Fregn og Þula bjuggu í sínum eigin 

íbúðum með börnum sínum og mökum. Óánægja kom fram hjá Frosta og Þresti þegar rætt var 

um búsetuaðstæður hjá þeim. Frosti bjó á áfangaheimili og Þröstur bjó einn í litlu herbergi sem 
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hann var mjög ósáttur við. Hann hafði enga aðstöðu til að taka á móti börnum sínum. Þröstur 

hafði upplifað ákveðið rótleysi út af miklum flutningum en hann hafði flutt 47 sinnum á 41 ári og 

hann lýsti ástæðunni fyrir öllum þessum flutningi á eftirfarandi hátt: 

[...] einhvern veginn fundið fyrir því þegar ég er búinn að vera á sama stað og 

búið í sama húsi í meira en tvö ár. Þá er ég bara byrjaður að verða órólegur, 

pirraður, fiðringur í maganum og kvíði og hann hættir ekkert fyrr en ég fer 

einhvert annað. 

Þröstur tók fram að eineltið hefði haft einhver áhrif á það hversu oft hann flutti. Hann taldi 

að ef eineltið hefði ekki komið upp þá hefði hann getað komið sér fyrir á einhverjum stað, unnið 

og komið sér áfram í lífinu. Hann sagði: ,,Ég næ ekki einu sinni upp í lágmarks framfærslu, ég er 

langt langt frá því, nokkrum tugum þúsunda frá lágmarksframfærslu hjá Reykjavíkurborg.” 

Frosti og Þula voru á örorku en Fregn var eini viðmælandinn sem hefur fulla starfsgetu og var 

hvorki á styrkjum né örorku.  

Samantekt 

Allir viðmælendurnir upplifðu slæma reynslu af einelti frá fyrstu árum skólagöngu sinnar 

og fram á unglingsár. Enginn þeirra varð var við aðgerðir af hálfu skólans, þótt foreldrar hefðu 

ítrekað haft samband við skólastjórnendur. Aðgerðaleysi skólastjórnenda gerði það að verkum að 

eineltið hélt áfram og lýstu viðmælendur því að efri grunnskólaárin hefðu verið verstu árin í lífi 

þeirra. Varð þessi vanlíðan til þess að þeir hættu allir í skóla eftir skyldunámið.  

Ákveðið rótleysi einkenndi heimilisaðstæður allra viðmælendanna í æsku og töldu þeir að 

eitthvað í þeirra eigin fari hefði valdið eineltinu s.s. útlit eða hegðun. Þrír viðmælendurnir af 

fjórum losnuðu undan eineltinu með því að svara fyrir sig á ofbeldisfullan hátt. Þröstur sagði það 

vera sína skoðun að stundum þyrfti ofbeldi til að stöðva einelti. Áfengis- og fíkniefnaneysla 
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einkenndi unglingsárin og fyrri hluta fullorðinsáranna. Allir höfðu viðmælendurnir misnotað 

áfengi en Frosti og Þröstur ánetjuðust einnig hörðum fíkniefnum.  

Sjálfsmynd viðmælendanna beið hnekki af ofbeldinu sem þeir upplifðu sem börn og töluðu 

þeir um óöryggi gagnvart öðrum einstaklingum. Aðeins einn viðmælandendanna sagðist hvorki 

vera með kvíða né þunglyndi og hugsa lítið um æskuna í dag. Sá hinn sami var sá eini með fulla 

starfsgetu og hafði hvorki verið á styrkjum né örorku. Hinir þrír voru óvinnufærir sökum 

geðheilsu sinnar en höfðu unnið mismikið um ævina. 

Niðurstöðurnar gefa vísbendingu um að einelti í æsku hafi áhrif á mótun sjálfsmyndar og 

geðheilsu fólks seinna á lífsleiðinni en ekki er hægt að alhæfa út frá þessum niðurstöðum þar sem 

þátttakendurnir voru aðeins fjórir. Eins geta aðrir þættir haft áhrif á geðheilsu þeirra, t.d. 

heimilisaðstæður. Það er erfitt að segja hvort eineltið sé helsta orsök þess tilfinningalega vanda 

sem þeir eiga við að etja í dag fremur en aðrir þættir, s.s. neysla áfengis og eiturlyfja á 

unglingsaldri, eða samspil allra þeirra þátta sem ofan eru greindir, s.s. félagslegar- og 

tilfinningalegar aðstæður viðmælenda. Eitt er víst að andleg vanlíðan hefur haft áhrif á lífsgæði 

þessara viðmælanda. 
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Kafli 5 

Umfjöllun 

Í þessum kafla verða niðurstöður túlkaðar af rannsakendum. Greint verður frá takmörkum 

rannsóknarverkefnisins og hagnýtu gildi þess fyrir iðjuþjálfun. Að lokum verða settar fram 

hugmyndir að framtíðarrannsóknum á viðfangsefninu. 

Mikilvæg mótunarár í lífi barns er þegar það stundar nám við grunnskóla, en skólanum er 

ætlað að gefa hverju barni tækifæri til að tileinka sér þekkingu, leikni og hæfni sem það nýtir sér 

seinna á lífsleiðinni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Samhljómur var á meðal 

viðmælenda þegar líðan þeirra í skólanum var skoðuð. Allir höfðu þeir slæma reynslu af 

skólaumhverfinu og leið illa í skólanum. En samkvæmt MOHO getur umhverfið virkað annað 

hvort hvetjandi eða letjandi, en það hefur áhrif á val á iðju og hvernig einstaklingur framkvæmir 

hana (Kielhofner, 2008).  

Viðmælendur töldu efri grunnskólaárin vera þau verstu í lífi sínu. Rannsókn UNICEF á 

Íslandi sýndi svipaðar niðurstöður, en þar mældist meiri munur á milli þeirra sem urðu fyrir 

einelti og þeirra sem ekki urðu fyrir einelti á unglingastigi en á miðstigi og virðist því sem 

eineltið hafi meiri áhrif á líðan unglinga en yngri barna. Samkvæmt Shaffer og Kipp (2007) 

breytist mat einstaklings á eigin getu og hæfni á unglingsárunum og hann fer að meta sig frekar 

út frá félögunum en foreldrum. 

Viðmælendur töluðu allir um að hafa slæma reynslu af einelti úr æsku. Þrír þeirra greindu 

frá því að ekkert hefði verið gert af hálfu grunnskólans gagnvart eineltinu, þótt allir hefðu vitað 

hvað væri að gerast. Túlka rannsakendur þetta aðgerðarleysi sem viðkenningu á eineltinu og 

jafnvel þátttöku þeirra fullorðnu sem voru í daglegum samskiptum við viðmælendur þegar þeir 

voru ungir að árum. Mögulegt er að starfsfólk skólans hafi haft ákveðið viðhorf til þeirra 
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viðmælanda sem komu frá heimilum þar sem óregla var. Eineltinu lauk ekki fyrr en 

viðmælendurnir misstu stjórn á sér og beittu ofbeldi sjálfir og taldi einn viðmælandinn að 

stundum þyrfti ofbeldi til að stöðva einelti. 

Talið er að félagslegar aðstæður fjölskyldna geti haft áhrif á einelti, en það er talið 

algengara á meðal barna sem alast upp við bágar félagslegar aðstæður (Olweus, 1991). Allir 

okkar viðmælendur áttu það sameiginlegt að ákveðið rótleysi einkenndi heimilisaðstæður þeirra 

og var mikið um áfengi og ofbeldi á heimilum tveggja þeirra auk þess sem þeir ólust upp við 

mikla vanrækslu. Heimilið flokkast undir umhverfi samkvæmt líkaninu um iðju mannsins 

(MOHO), en umhverfið hefur áhrif á hvaða iðju einstaklingur tekur sér fyrir hendur og hvernig 

hann framkvæmir hana. Þessir viðmælendur áttu báðir erfitt með félagsleg samskipti vegna 

þeirra skilaboða sem þeir höfðu fengið frá heimilum sínum og hafði því umhverfið áhrif á 

framkvæmdafærni þessara viðmælenda. Samkvæmt MOHO flokkast boð- og samskipti undir 

framkvæmdafærni. Þar sem þessir tveir viðmælendur áttu erfitt með almenn félagsleg samskipti 

urðu þeir fyrir aðkasti frá skólasystkinum sínum. Sumir geta sjálfir átt þátt í því að koma 

eineltinu af stað með óviðeigandi og jafnvel ögrandi hegðun (Smith og Sharp, 2000). 

Viðmælendurnir fengu neikvæð skilaboð frá umhverfi sínu og það gæti hafa haft áhrif á 

hugsanir, tilfinningar og gjörðir þeirra. Ef neikvæð skilaboð eru margendurtekin fer nýtt 

hugsanamynstur að myndast hjá einstaklingnum og verður á endanum stöðugt ef ekkert er að gert. 

Viðmælendurnir trúðu því allir enn þann dag í dag að eitthvað í þeirra fari hefði orsakaði eineltið. 

Breytt hugsanamynstur sökum neikvæðra skilaboða hefur áhrif á sjálfsmyndina og trú á eigin 

áhrifamátt (Kielhofner, 2008). Einnig telja rannsakendur að þessi skilaboð hafi haft áhrif á stutta 

skólagöngu allra viðmælenda sem hefur áhrif á starfstengt val og félagslega stöðu.   
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Það sem einstaklingi finnst mikilvægt að gera og skiptir hann máli hefur ákveðið gildi fyrir hann 

samkvæmt líkaninu um iðju mannsins en ekkert þeirra hafði áhuga á að halda áfram í skóla og 

sáu enga ástæðu til þess. Einn viðmælandinn sagði skólann vera eitt það ömurlegasta sem til væri 

og hafði skólaumhverfi letjandi áhrif á það að hann færi í frekara nám. Annar talaði um að trú sín 

á eigin áhrifamætti væri svo lítil að hann þyrði ekki einu sinni á námskeið. Einstaklingur sem 

hefur skerta sjálfsmynd bregst öðruvísi við og á ekki eins auðvelt með að takast á við erfiðleika 

sem verða á vegi hans á lífsleiðinni (Collins, 1992). Þau skilaboð sem einstaklingur skynjar frá 

öðrum mótar sjálfsmynd hans (Sigrún Júlíusdóttir, 2002). Viðmælendurnir lýstu því allir að 

eineltið hefði haft afgerandi áhrif á mótun sjálfsmyndar þeirra og brotið hana niður, þannig að 

þeir upplifðu enn í dag óöryggi og óvissu með allt sem að þeir tækju sér fyrir hendur. Þetta sýnir 

að röskun á þróun og þroska sjálfsmyndar hefur mikil áhrif á einstakling. Ef einstaklingur hefur 

stutta skólagöngu að baki, brotna sjálfsmynd og litla trú á eigin áhrifamátt hefur það áhrif á 

starfsval hans og félagslega stöðu. Neikvæð upplifun hefur áhrif á gildismat einstaklings og hvað 

hann tekur sér fyrir hendur sem hefur síðan áhrif á hlutverk hans seinna meir. Þau hlutverk sem 

einstaklingur sinnir hefur síðan áhrif á vana og verður að vanamynstri með tímanum.  

Samkvæmt Santrock (2001) getur röskun á sálrænum þroska vegna veikrar sjálfsmyndar 

ýtt undir þætti er varða áhættuhegðun eins og áfengis- og vímuefnaneyslu, reykingar, ofbeldi og 

afbrot. Slík áhættuhegðun kom fram hjá viðmælendum þar sem viðmælendurnir misstu tökin á 

áfengis- og fíkniefnaneyslu sinni yfir ákveðið tímabil og hafði það áhrif á vanamynstur þeirra. 

Hjá tveimur viðmælendanna varð þetta líferni að vana auk þess sem þeir leiddust út í ofbeldi og 

afbrot.   

Áður en rannsóknin hófst var vitað að þrír viðmælandanna hefðu greinst með geðsjúkdóm 

en engar upplýsingar lágu fyrir um fjórða einstaklinginn. Allir áttu þessir þrír viðmælendur við 
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þunglyndi að stríða en rannsakendur geta ekki sagt til um hvort þunglyndið sé afleiðing eineltis í 

æsku, vanrækslu, annarrar reynslu eða vegna líffræðilegra ástæðna. Samkvæmt rannsókn Lund 

o.fl. (2012) eru marktæk tengsl milli eineltis í skóla og þunglyndis á fullorðinsárum. Upplifun 

viðmælendanna var sú að eineltið hefði haft mikil áhrif á geðheilsu þeirra. Einn þeirra taldi það 

vera sína stærstu þrautagöngu í lífinu að hafa aldrei losnað undan þeirri andlegu vanlíðan sem 

hann upplifði þegar hann varð fyrir eineltinu.  

Út frá svörum viðmælendanna sjá höfundar rannsóknarverkefnisins tækifæri fyrir íslenska 

iðjuþjálfa til að starfa innan skólakerfisins á Íslandi og nota líkanið um iðju mannsins sem 

fræðilega nálgun. Eins og greint var frá hér að ofan eiga viðmælendurnir erfitt með félagsleg 

samskipti og hafa þeir glímt við þá örðugleika frá barnæsku. Iðjuþjálfar huga að einstaklings- og 

samskiptaháttum eins og skapferli, félagsfærni og sjálfsmati. Þegar iðjuþjálfar vinna með 

börnum sem eiga við sálfélagslega örðugleika að stríða er félagsleg þátttaka í fjölbreyttu 

umhverfi höfð í brennidepli. Þeir reyna að styrkja sjálfsmynd barnanna, auka trú þeirra á eigin 

áhrifamætti og styrkja þau til að takast á við ógnandi aðstæður þegar þær koma upp. Iðjuþjálfar 

veita tækifærum og hindrunum í umhverfi barnsins athygli, skoða hlutverk þess og við hvaða 

aðstæður barnið gegnir þessum hlutverkum. Í íhlutun iðjuþjálfa eru gjarnan búin til skýr umgjörð 

og rammi í kringum barnið, hagnýtar venjur byggðar upp og félagsfærni þess þjálfað við 

mismunandi aðstæður (Snæfríður Þóra Egilson og Sara Stefánsdóttir, 2011). Telja höfundar 

rannsóknarverkefnisins líklegt að ef viðmælendur þeirra hefðu fengið aðstoð sem þessa í 

grunnskóla gæti staðan hjá þeim í dag verið önnur. Velta þeir fyrir sér hvort sjálfsmyndin væri 

sterkari og hvort viðmælendurnir hefðu leiðst út í drykkju og fíkniefni ef þeir hefðu fengið 

stuðning og jákvæðari skilaboð frá umhverfi sínu. Einnig velta höfundar fyrir sér hvort það sé 

ekki hlutverk skólans að fylgjast með börnunum og bregðast við ef þeir telja að börnin búi við 
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vanrækslu. Til að fá heildræna mynd af barninu væri hægt að nýta Iðjusögu (OPHI-II) sem er 

matstæki sem safnar ítarlegum upplýsingum um iðju einstaklings og hvernig hann hefur aðlagast 

sem iðjuvera í gegnum lífið (Kristjana Fenger og Guðrún Pálmadóttir, 2007). 

Þykir höfundum mikilvægt að iðjuþjálfi starfi í því umhverfi sem barnið er í, en þá getur 

hann fylgst með barninu í nærumhverfi sínu og síðast en ekki síst að barnið eða foreldrar geti 

leitað til iðjuþjálfans ef þörf er á. Á því sést að brunnurinn er best byrgður þegar allir fagaðilar 

vinna saman að því að gefa nemendum þá þjónustu sem þeir þurfa. Án þess er hætta á að 

sjálfsmynd barns geti borið varanlega skaða af með afgerandi afleiðingum eins og komið hefur 

fram hér að framan. 

Takmarkanir  

Eins og áður sagði eru rannsakendur reynslulitlir á sviði rannsókna og getur það haft áhrif á 

bæði rannsóknina sjálfa og úrvinnslu gagna. Eins hefur það áhrif að viðmælendur eru aðeins 

fjórir og mettun næst því ekki. 

Menntun iðjuþálfa 

Iðjuþjálfar eru meðal fárra fagaðila innan skólakerfisins sem hafa menntun á sviði 

geðheilsu, þroska barna og taugalíffærafræði. Þeir þekkja því afleiðingar geðraskana hjá börnum 

og geta nýtt sér það í starfi sínu. Sú þekking og sá skilningur sem iðjuþjálfar hafa á 

sálfélagslegum vanda og félagslegum þörfum fólks gerir þá að mikilvægum samstarfsmönnum 

þess hóps sem starfar með börnum í skólakerfinu (Milliken ofl., 2007).  

Undirstöðuatriði í þjónustu iðjuþjálfa er nákvæm greining á því sem ýtir undir og torveldar 

þátttöku fólks við athafnir (Sigrún Garðarsdóttir og Kristjana Fenger, 2011). Iðjuþjálfar eru 

menntaðir til að bregðast við þörfum þeirra einstaklinga sem glíma við hegðunarvanda af ýmsum 

toga og reyna að finna ástæðu þess. Nemandi sem á í erfiðleikum á rétt á aðstoð við hæfi, hvort 
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sem það er sérkennsla í lestri eða aðstoð af félagslegum toga. Það að skilja erfiðleika nemandans 

er vanalega fyrsta skrefið til að bæta líðan og námsárangur hans. Iðjuþjálfar geta einnig aðstoðað 

bekkjarkennara við að vinna með nemendum sem eiga við vitrænar skerðingar að stríða, 

skilnings-, tilfinninga- og skynjunarerfiðleika sem og skerðingar af líkamlegum toga (Chandler, 

2008). 

Hagnýt gildi rannsóknarverkefnisins  

Tilgangur rannsóknarverkefnisins var að kanna reynslu og upplifun viðmælenda af 

eineltinu og hvaða afleiðingar þeir töldu að eineltið hefði haft á sjálfsmynd þeirra og geðheilsu. 

Niðurstöður gáfu til kynna að eineltið hefði brotið niður sjálfsmynd viðmælendanna og hefði 

hugsanlega haft áhrif á geðheilsu þeirra. Nýta má þessar niðurstöður til að sýna fram á að byrgja 

þarf brunninn áður en skaðinn er skeður. Með því að ráða fleiri iðjuþjálfa inn í skólana kemur 

vitneskja þar inn um hvernig er hægt að styrkja sjálfsmynd barna, auka trú þeirra á eigin 

áhrifamætti, styrkja félagsfærni þeirra og venjur í gegnum iðju.  

Rannsóknir innan fagsins 

Höfundum er ekki kunnugt um að rannsókn á afleiðingum eineltis hafi verið gerð innan 

iðjuþjálfunarfagsins. Þar sem þetta rannsóknarverkefni var nemendaverkefni með fjórum 

viðmælendum er ekki hægt að alhæfa um niðurstöður. Það væri fróðlegt að sjá samskonar 

rannsókn gerða með stærra úrtaki, með eigindlegri og/eða megindlegri aðferðafræði, til að athuga 

hvort niðurstöðurnar yrðu svipaðar. Einnig væri fróðlegt að rannsaka muninn á tíðni eineltismála 

í þeim skólum sem hafa iðjuþjálfa og þeirra sem hafa ekki iðjuþjálfa.  
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FYLGISKJAL 3 

Viðtalsrammi 

 

Aldur: 

 

Mig langar til að biðja þig um að segja mér frá reynslu þinni af því að verða fyrir einelti í 

grunnskóla og áhrifum þess á líf þitt. Það væri gott ef þú byrjaðir að segja mér aðeins frá 

sjálfri/sjálfum þér. 

Hvernig er framfærslan hjá þér? 

Segðu mér aðeins frá skólagöngu þinni. 

Getur þú sagt mér hver reynsla þín af atvinnuþátttöku er? 

 

Ef viðkomandi er ekki sem stendur stafsmaður eða nemandi. 

1. Hefur þú einhvern tímann unnið? 

(ef já) 

2. Hvernig bar það til að þú fórst í / fékkst / valdir þess konar starf / nám? 

3. Hvers konar starfsmaður varstu? 

4. Hve mikinn tíma og orku tók vinnan? 

5. Var vinnan þér erfið? 

6. Hvað var það helsta sem vinnan gaf þér? 

7. Af hverju hættir þú? 

8. Hvaða áhrif höfðu veikindin þín? 

(ef nei) 

9. Hvað heldur þú að hafi komið í veg fyrir að þú ynnir? 

10. Hvers konar nemandi myndir þú segja að þú hafir verið? 

11. Var námið þér erfitt? 

12. Hvað var það sem námið gaf þér helst? 

13. Hvaða námi laukstu? 
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Afdrífaríkir atburðir á grunnskólaárunum: 

1. Hvaða atburðir eða reynsla hefur mótað eða breytt lífi þínu mest? 

2. Hvenær tók líf þitt verulegum breytingum? 

3. Hvernig varð líf þitt öðruvísi eftir þessa reynslu? 

4. Segðu mér frá: hvað gerðist og hvaða breytingar það hafði í för með sér. 

5. Ef þú rennir yfir grunnskólaárin þín í huganum, hvenær vegnaði  þér best? 

6. Segðu mér frá þessu tímabili. 

7. Hvers vegna? Hvað var það við aðstæður þínar eða atferli sem gerðu þennan tíma svona 

góðan? 

8. Segðu mér frá einhverju sem átti sér stað í skólanum þar sem þér fannst þér ganga 

einstaklega vel. 

9. Hvað finnst þér hafa verið versti tíminn í lífi þínu? 

10. Segðu mér frá þessu tímabili. 

11. Hvers vegna? Hvað var það við aðstæður þínar eða atferli sem gerðu þennan tíma svona 

slæman? 

12. Segðu mér frá einhverju sem gerðist í skólanum þar sem þér fannst ganga alveg 

einstaklega illa. 

13. Hvernig var tekið á vandamálinu (eineltismálinu)? 

14. Voru hlutirnir ræddir eitthvað?  

15. Var nóg að gert að þínu mati? 

16. Fékkstu stuðning heima fyrir eða af öðrum börnum? 

17. Áttir þú einhverja vini eða félaga? 

18. Hvað stóð vandamálið (eineltið) yfir í langan tíma? 

19. Telur þú að upplifun þín úr grunnskóla hafi haft áhrif á stöðu þína eins og hún er í dag? 

(ef já) 

20. Hvað var það þá helst sem hafði áhrif? 

21. Getur þú lýst áhrifunum nánar fyrir mér? 

22. Hvernig heldur þú að líf þitt hafi orðið ef þú hefðir fengið þá úrlausn sem þú hefðir verið 

sátt/ur við? 
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Félagslegstaða: 

1. Hefur þú verið lagður inn vegna líkamlegra kvilla, verkja eða annað þar sem orsökin 

finnast ekki? 

2. Hefur þú fengið endurhæfingu af einhverju tagi? 

3. Hvar þá? 

4. Hefur þú verið lagður inn á geðdeild? 

5. Hefur þú einhverja greiningu, hvenær varstu greindur? 

6. Hefur greiningin haft áhrif líf þitt? 

7. Segðu mér frá því hvernig þú býrð (eigin íbúð, leigu o.fl.) 

8. Með hverjum býrðu? 

9. Hvernig eru fjölskylduhagir? 

10. Hvernig gengur þér að sinna skyldum þínum innan fjölskyldunnar? 
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FYLGISKJAL 4 

 

Samkvæmt lið 9 í umsókn til Vísindasiðanefndar 

Kynningar og upplýsingabréf um þátttöku í rannsókninni 

Áhrif eineltis í grunnskóla á líf fólks seinna á lífsleiðinni. 

 

Ágæti viðtakandi  

Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í rannsókn á áhrifum eineltis í grunnskóla á 

líf fólks seinna á lífsleiðinni. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna reynslu og upplifun fólks á 

einelti og hvaða afleiðingar það hefur haft á líf þeirra á fullorðinsárum. Rannsóknin er svokölluð 

eigindleg rannsóknaraðferð, nánar tilgetið fyrirbærafræðileg rannsókn þar sem gögnum verður 

safnað með viðtölum við fólk sem hefur orðið fyrir einelti í grunnskóla. 

Gögnum verður safnað með viðtölum sem verða tekin á þeim stöðum sem viðmælendur 

velja. Alla jafna verður tekið aðeins eitt um það bil 45 mín. langt viðtal við hvern þátttakanda. 

Viðtölin verða hljóðrituð og eftir að þau hafa verið afrituð orðrétt er upptakan eyðilögð. Í 

afrituninni er nöfnum og staðháttum breytt til að ekki sé unnt að rekja niðurstöður 

rannsóknarinnar til ákveðinna einstaklinga. 

Rannsakendur eru: 

Andri Vilbergsson og Valný Óttarsdóttir, nemar á 4. ári í iðjuþjálfun við Háskólann á Akureyri. 

Ábyrgðarmaður og leiðbeinandi: 

Elín Ebba Ásmundsdóttir, dósent við Háskólann á Akureyri. Sími 517-3471, tölvufang: 

ebba@hlutverkasetur.is 

Allar upplýsingar sem þátttakendur veita í viðtölunum, verða meðhöndlaðar samkvæmt 

ströngustu reglum um trúnað og nafnleynd og farið að íslenskum lögum varðandi persónuvernd, 

vinnslu og eyðingu frumgagna. Rannsóknargögn verða varðveitt á öruggum stað á meðan á 
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rannsókn stendur. Frumgögnum, hljóðupptökum og tölvugögnum verður eytt að rannsókn 

lokinni. Niðurstöður rannsóknarinnar verða allar ópersónugreinanlegar. 

Tekið skal fram að þátttakendum er ekki skylt að taka þátt í rannsókninni og geta hætt án 

útskýringa á ákvörðun sinni til rannsakenda. 

 

Virðingarfyllst 

__________________________________________________ 

Elín Ebba Ásmundsdóttir, dósent við Háskólann á Akureyri 

Ábyrgðarmaður 

___________________________________________________ 

Andri Vilbergsson 

Rannsóknaraðili 

___________________________________________________ 

Valný Óttarsdóttir 

Rannsóknaraðili 
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FYLGISKJAL 5 

 

Upplýst samþykki 

 

 

Hér með samþykki ég að taka þátt í rannsókninni: Áhrif eineltis í grunnskóla á líf fólks 

seinna á lífsleiðinni, en rannsóknin verður framkvæmd af Andra Vilbergsyni, Valnýju 

Óttarsdóttur og leiðbeinanda þeirra Elínu Ebbu Ásmundsdóttur, dósent við Háskólann á 

Akureyri. 

Ég hef fengið munnlegar og skriflegar upplýsingar um rannsóknina samanber meðfylgjandi 

kynningarbréfi sem undirritað hefur verið af Andra Vilbergsyni, Valnýju Óttarsdóttur og Elínu 

Ebbu Ásmundsdóttur ábyrgðarmanni rannsóknarinnar. Ég er sátt/ur við allt sem kemur fram 

hvað varðar rannsóknina og mig sem þátttakanda. Ég er þess meðvituð/meðvitaður að ég get hætt 

við þátttöku í rannsókninni án nokkurra skýringa og eftirmála. 

 

Staður____________________________________dagsetning___________________ 

 

_________________________________________________________ 

Andri Vilbergson 

Rannsakandi 

_________________________________________________________ 

Valný Óttarsdóttir 

Rannsakandi 

_________________________________________________________ 

Þátttakandi þarf ekki að skrifa undir en skrifar dulnefni eða  

einhverskonar merki sem nota má í rannsókninni. 
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