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Ágrip 

 

Til að vinna megi markvisst að forvörnum og aðgerðum gegn einelti er mikilvægt að skilja 

upplifun þolenda af eineltinu og hvað áhrif það hefur á heilbrigði þeirra og daglegt líf. Fyrir 

menntastofnanir er upplifun og reynsla þolenda af eineltisaðgerðum í framhaldsskólum 

lykilþáttur til að hanna áhrifaríkar aðgerðir til að draga úr umfangi eineltis og ekki síst til að 

koma á móts við þá einstaklinga sem fyrir því verða. 

Megintilgangur rannsóknar er að dýpka þekkingu og skilning á upplifun nemenda í 

framhaldskólum sem orðið hafa fyrir einelti í framhaldskóla og hvaða áhrif einelti hefur á 

líkamlega og andlega líðan, námsframvindu og daglegt líf þeirra. Rannsóknarspurningin var: 

‘‘Hvaða áhrif hefur einelti á andlega líðan, námsárangur og daglegt líf þolenda eineltis í 

framhaldskólum?,, 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og byggðust niðurstöður á ellefu hálf opnum 

viðtölum við sex framhaldskólanemendur, fjórar konur og tvo karlmenn. Þátttakendur voru 

nemendur í fjórum framhaldsskólum bæði innan og utan höfuðborgarsvæðis.  

Helstu niðurstöður benda til þess að einelti í framhaldsskólum er fyrst og fremst af 

andlegum og félagslegum toga. Höfnun, hunsun og baktal eru algengar birtingarmyndir 

eineltis ásamt miskunnalausum og niðrandi athugasemdum. Rafræn samskiptatækni á borð 

við spjallsíður líkt og Facebook og Formspring eru mikið notaðar sem hjálpartæki í 

eineltismálum. Áhrif eineltis á þátttakendur voru mjög alvarleg en þeir höfðu upplifað mikinn 

kvíða, hræðslu og depurð ásamt erfiðleikum í námi. Niðurstöður rannsóknar benda til 

mikilvægi þess að auka umræðu og fræðslu um einelti í framhaldsskólum, bæði meðal 

nemenda og starfsfólks. Viðmælendur telja að aðgerðir líkt og gerð eineltisáætlana, 

reynslusögur frá þolendum og gerendum eineltis, ásamt almennum umræður um einelti í 

kennslustundum geti aukið vitund nemenda á einelti og dregið úr eineltishegðun í 

framhaldsskólum.   

 

Lykilorð: Einelti, framhaldsskólar, sálrænar afleiðingar, eineltisáætlanir 
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Abstract 

 

In order to work effectevly for prevention and actions against bullying it is important to 

understand victim´s experience of the bullying and what impact it can have on their health and 

daily life. For educational institutions, victims experience of measures against bullying in 

secondary schools, is a key issue to design effective intervention against bullying and how 

they can help victim´s of bullying.  

The main objective of this study is to increase knowledge of victim´s experience of 

bullying in secondary schools in Iceland and what effect bullying has on their physical and 

mental health, enducational progress and daily life. The study question was: ‘‘What impact  

bullying has on mental wellbeing, academic achievement and daily life of victim´s of bullying 

in upper-secondary schools?,, 

The research methology was qualitative and results were based on 11 semi-opened 

interviews with six students in secondary schools, four women and two men. Participants 

were students in four upper-secondary schools, both within in the capital area of Reykjavik 

and the countryside. 

Main results indicate that bullying in secondary schools is mainly caused by mental 

and social factors. Rejection, dismiss and gossip are frequent embodiments of bullying along 

with ruthless and defamatory comments. Online communication on social network sites like 

Facebook and Formspring are much used as vehicles for bullying. The impact of bullying on 

participants were very serious and they had experienced much anxiety, fear and depression 

along with problems in academic achievements. The results of the study indicate that it is 

important to increase discussion and education about bullying in secondary schools, both 

among students, teachers and staff. Participants meen that actions like having a bullying 

intervention program in place, anecdotes from both victims and perpetators of bullying in 

addition to general discussion about bullying in lectures may raise students awareness about 

bullying and decrease bullying  in upper-secondary schools. 

 

Key words: Bullying, secondary schools, psycological consequence, bulling intervention 

program. 
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meistaranámi sem hófst haustið 2012. Vægi ritgerðarinnar er 30 einingar.   
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Margir aðstoðuðu mig á einn eða annan hátt og færi ég þeim mínar bestu þakkir. 

Vilhjálmi Péturssyni, Önnu Jónasdóttur og Ingibjörgu Ölmu Benjamínsdóttur fyrir yfirlestur 
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Ritgerð þessi er tileinkuð öllum þeim einstaklingum sem orðið hafa fyrir og verða fyrir einelti 

með von um bjarta framtíð 
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Þung er mér í sinni. 

Það er líka að vonum. 

Sárt í sálu minni  

svíður brostnum vonum. 

Eins og einn á heiði 

yfir hjarna ég gengi. 

Góður Guð mig leiði. 

Get ég þetta lengi ? 

 

(Gísli frá Uppsölum, 2012, bls. 59) 
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1 Inngangur 

Hér á eftir verður greint frá hvað liggur að baki þessari rannsókn, hver tilgangur hennar er og 

einnig verður rannsóknarspurning tilgreind. Fjallað verður um gildismat rannsakanda, 

forsendur og helstu takmarkanir þessarar rannsóknar. 

 

1.1  Bakgrunnur rannsóknar  

Einelti í framhaldsskólum hefur lítið verið rannsakað hér á landi en þær fáu sem gerðar hafa 

verið sýna að umfang eineltis meðal nemenda í framhaldsskóla hefur aukist hér á landi á 

síðustu árum og mælist nú frá 1,1% til 3,6% (Hrefna Pálsdóttir, Inga Dóra Sigfúsdóttir, 

Álfgeir Logi Kristjánsson, Margrét Lilja Guðmundsdóttir og Jón Sigfússon, 2011:102).  

Börn og ungmenni sem eru fórnarlömb eineltis upplifa miklar þjáningar bæði sálrænar 

og félagslegar (Gruber og Fineran, 2008: 9; Schneider, O‘Donnell, Stueve og Coulter, 

2012:176; Sampson, 2002:12). Streita, einmanaleiki, kvíði, þunglyndi, lítið sjálfstraust, 

sektarkennd, sjálfsvígshugleiðingar eða tilraunir og líkamleg vanheilsa eru einkenni sem 

greinast hjá þolendum eineltis óháð aldri eða stöðu (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir og Kristinn 

Tómasson, 2004: 849-50 ; Scheider, o.fl., 2012: 348). Rannsóknir sýna að einelti er 

áhættuþáttur fyrir vímuefnaneyslu unglinga ( Nansel, Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-Morton 

og Scheidt, 2001: 2098; Radliff, Wheaton, Robinson og Morris, 2012: 569) og þátttöku í 

kynferðislegum athöfnum (Alikasifoglu, Erginoz, Ercan, Uysal, og Albayrak-Kaymak, 

2007:1256). Einelti hefur neikvæð áhrif á námsárangur nemenda þar sem þolendur upplifa 

minni ánægju af skólagöngu, sýni fjarveru og/eða brotthvarf úr skóla (Spriggs, Iannoti, Nansel 

og Haynie, 2007:289; Arnheiður Gígja Guðmundsóttir, Sif  Einarsdóttir og Vanda 

Sigurgeirsdóttir,  2007: 22). Því er umhugsunarvert hvað fáar rannsóknir á einelti hafa verið 

gerðar í framhaldsskólum  bæði hér á landi og erlendis. 

Þolendur eineltis upplifa úrræðaleysi innan skólasamfélagsins og aðgerðir 

skólayfirvalda til að taka á eineltismálum hafi ekki sýnt fram á árangur sem skildi (Bauer, 

Lozano og Rivara, 2007: 226; Swearer, Espelage, Vaillancourt og Hymel, 2010). Þolendur 

eineltis telja að skortur sé á fræðslu innan skólastofnana bæði fyrir nemendur og kennara 

(Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, o.fl, 2007:20-23).  Rannsóknir hafa sýnt að bestum árangri 

er náð ef allir starfsmenn skólastofnana taki þátt í skipulögðum eineltisáætlunum (Vreeman 

og Carroll, 2007: 79-82; Ttofi og Farrington, 2009:13).   
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 Til að vinna megi markvisst að forvörnum og aðgerðum gegn einelti er mikilvægt að 

fá fram upplifun þolenda af því einelti sem þeir hafa orðið fyrir og áhrif þess á heilbrigði 

þeirra og daglegt líf. Fyrir menntastofnanir er upplifun og reynsla þolenda af eineltisaðgerðum 

í framhaldsskólum lykilþáttur til að hanna aðgerðir sem stuðla að forvörnum gegn einelti og 

ekki síst til að koma á móts við þá einstaklinga sem fyrir því verða.   

 Megintilgangur rannsóknar er að dýpka þekkingu og skilning á upplifun nemenda í 

framhaldskólum sem orðið hafa fyrir einelti í framhaldskóla og hvaða áhrif eineltið hefur á 

líkamlega og andlega líðan þeirra, námsframvindu og daglegt líf. Með djúpviðtölum við 

þolendur eineltis er reynt að bera kennsl á helstu birtingarmyndir eineltis í framhaldsskólum. 

Markmið rannsóknar er einnig að fá fram reynslu nemenda af eineltisaðgerðum innan 

framhaldsskóla og möguleg úrræði sem hafa það að markmiði að fyrirbyggja einelti í þeim 

tilgangi að menntastofnanir og ráðgjafar innan þeirra geti sameinast um að þróa skilvirkar 

aðgerðir sem sporni gegn einelti.  

Rannsóknarspurning var: Hvaða áhrif hefur einelti á andlega líðan, námsárangur og 

daglegt líf þolenda eineltis í framhaldskólum? Til að leita svara við þessari spurningu var 

notuð eigindleg rannsóknaraðferð. Þessi rannsóknaraðferð byggir á því að hver og einn 

einstaklingur upplifir veröldina á sinn hátt og sú sýn sem hann hefur mótaðist af því sem áður 

hefur átt sér stað í lífi viðkomandi sem og hvernig unnið er úr þeirri reynslu. Hún er því talin 

henta vel til að auka skilning á mannlegum fyrirbærum og bæta mannlega þjónustu í 

samfélaginu (Sigríður Halldórsdóttir,  2003:250). 

 

1.2  Gildismat rannsakenda og forsendur rannsóknar  

Mikilvægi gildismats er að átta sig á eigin skoðunum sem byggjast á fenginni reynslu og lestri 

fræðilegs efnis (Sigríður Halldórsdóttir,  2003: 252).  Rannsakandi hefur persónulega reynslu 

af einelti sem foreldri þolanda eineltis í grunnskóla. Eineltið hafði alvarlegar afleiðingar á 

líkamlegt- og andlegt heilbrigði, félagslíf og námsárangur. Að auki hefur margra ára reynsla 

af starfi innan leik- og grunnskóla átt þátt í að móta gildismat mitt og viðhorf  til eineltismála. 

Á þeim tíma hef ég öðlast þekkingu á einelti í gegnum samskipti við nemendur og aðra 

starfsmenn. Í gegnum þau samskipti og samvinnu hef ég orðið vör við skort á umræðum og 

fræðslu meðal nemenda og stafsmanna á birtingarmyndum eineltis og sér í lagi á rafrænu 

einelti. Með rafrænni tækni hefur birtingamyndir eineltis breyst og því er fræðslu um þá 

tegund eineltis nauðsynlegur þáttur bæði í grunn og framhaldsskólum.  
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Þegar ég leit til framhaldsskóla í mínu námi varð ég fljótt vör við hve einelti í  

framhaldsskólum hefur lítið verið rannsakað hér á landi og því tel ég að sé skortur á þekkingu 

á mörgum þáttum eineltis.  

1.5  Samantekt  

Ofbeldi í æsku líkt og einelti getur haft alvarlegar og víðtækar afleiðingar fyrir félagslegt, 

andlegt og líkamlegt heilbrigði einstaklinga á öllum aldri.  Til að hægt sé að vinna markvisst 

að forvörnum og aðgerðum gegn einelti er mikilvægt að skilja reynslu og upplifun þolenda af 

eineltinu, þeim afleiðingum sem einelti hefur á þessa einstaklinga ásamt því hvaða leiðir þeir 

telji að geti dregið úr einelti í skólum. En það er megintilgangur þessarar rannsóknar og 

jafnframt það sem rannsóknarspurningin snýst um.  Að lokum var greint frá gildismati 

rannsakanda og helstu forsendum rannsóknar. 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um einelti út frá fræðilegu sjónarhorni. Greint verður frá  

umfangi eineltis í framhaldsskólum hér á landi og erlendis. Fjallað verður um ólíkar 

birtingarmyndir eineltis og áhrif þess á líðan og daglegt líf þolenda. Þá verður tekið til 

umfjöllunar eineltisaðgerðir og upplifun þolenda af þeim aðgerðum innan skólakerfis. Að 

lokum er samantekt á efni kaflans.  

 

2.1  Einelti  

Umfjöllun um einelti hefur aukist til muna á síðustu 20 árum. Á fyrstu árum sjöunda 

áratugarins vaknaði mikill áhugi Svía á þessari tilteknu tegund samskiptavanda meðal 

einstaklinga. Fljótlega fóru hin Norðurlöndin að beina athygli að þessum vanda en það var 

ekki fyrr en á áttunda áratugnum og þeim níunda sem almenningur og fræðimenn annarra 

landa líkt og í Japan, Englandi, Kanada, Bandaríkjunum og Ástralíu fóru að sýna hugtakinu 

einelti áhuga. Á fyrstu árum áttunda áratugarins fóru skólayfirvöld í Noregi að grípa til 

aðgerða innan grunnskóla eftir að fræðimaður að nafni Dan Olweus hafði gert rannsóknir á 

einelti í norskum grunnskólum. Olweus byrjaði að stuðla að aðgerðum í skólastarfi til að 

draga úr einelti, en þær aðgerðir hafa orðið öðrum fræðimönnum og starfsfólki innan 

skólastofnana leiðbeining og hvatning (Sampsson, 2002:2; Guðjón Ólafsson, 1996:8-9).  

Fræðimenn víðs vegar um heim telja að einelti sé algengur vandi innan skólakerfis og 

sé ekki bundinn við grunnskóla heldur eigi sér stað á öllum skólastigum (Sampsson, 2002:2). 

Þrátt fyrir það hafa fræðilegar umræður um einelti beinst fyrst og fremst að grunnskólum og 

flestar rannsóknir á einelti einskorðast við nemendur á grunnskólaaldri (Guerra, o.fl., 

2011:296 ). Á síðustu árum hafa rannsóknir beinst að eldri einstaklingum og hafa 

vinnustaðarannsóknir til að mynda sýnt umfang eineltis allt að 15%  hér á landi (Guðbjörg 

Lind Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2002:847) og frá 8 til 10% erlendis (Orteg, Høgh og 

Pejtersen, 2009:417; Agerwold og Mikkelsen, 2004:341). Einelti getur því birst alls staðar þar 

sem samskipti margra einstaklinga á sér stað. 

2.1.2  Skilgreining á einelti 

Ótal skilgreiningar er að finna hjá fræðimönnum sem skrifað hafa um einelti. Einelti hefur 

verið kallað ,,mobbing‘‘ á Norðurlöndunum en enskumælandi þjóðir nota orðið ,,bullying‘‘ 
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eða ,,bully/victim problems‘‘. Íslenska orðið einelti er mjög gagnsætt og lýsir vel því sem máli 

skiptir þ.e. einhver er tekinn fyrir af einum eða fleiri einstaklingum (Guðjón Ólafsson, 1996: 

11).  

Guðjón Ólafsson (1996) byggir skilgreiningu sína á einelti á uppleggi frá erlendum 

fræðimönnum, m.a. Dan Olweus og er hún eftirfarandi: ,,Um einelti er að ræða þegar einhver 

er tekinn fyrir og píndur, andlega og líkamlega, aftur og aftur í lengri tíma af einum eða 

fleiri‘‘ (bls.11).  Það skiptir máli að um endurtekningu sé að ræða og að eineltið vari í lengri 

tíma. Einelti hefur einnig verið lýst sem kerfisbundinni misnotkun valds. Um er að ræða 

misnotkun á valdi í skjóli styrks (líkamlegum eða andlegum), stærðar eða getu og af fjölmenni 

í hópnum.  Í mörgum hópum er skýr valdaskipting  og þeir sem ná forystu í hópnum geta átt 

það til að misnota sér aðstöðu sína. Stundum getur hópurinn sameinast gegn einhverjum 

einum og hefur þá í krafti fjöldans gífurlegt vald yfir þeim einstakling  sem tekinn er fyrir. 

Um einelti er ekki að ræða þegar álíka sterkir einstaklingar eigast við þó svo að það sé 

endurtekið og vari einhvern tíma (Guðjón Ólafsson, 1996:12).  Í greinagerð um mögulegar 

aðgerðir gegn einelti í skólum sem gerð var á vegum Menntamálaráðuneytis árið 2010 kemur 

eftirfarandi skilgreining á einelti fram:  

,,Einelti er endurtekin ótilhlýðileg og ámælisverð háttsemi, þ.e. athöfn eða hegðun sem 

er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, mismuna eða ógna og valda 

vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað endurtekið 

andlegt eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir. Hér er ekki átt við skoðanaágreining eða 

hagsmunaárekstur sem kann að rísa á vinnustað milli stjórnanda og starfsmanns eða 

tveggja eða fleiri starfsmanna eða meðal nemenda eða milli nemenda og starfsfólks 

skóla‘‘ (Menntamálaráðuneytið, 2010, bls.5). 

Nansel og félagar (2001:2094) skilgreina einelti sem ákveðna tegund af ofbeldi og þurfi að 

fela í sér:   

1) Hegðun sem ætluð er að skaða eða trufla.  

2) Hegðun sem á sér stað yfir ákveðinn tíma.   

3) Byggi á ójafnvægi í valdi,  þar sem einstaklingur sem hefur meira vald eða styrk 

ræðst á einstakling sem stendur verr að vígi. Oftast nær eru þolendur eineltis einn 

einstaklingur sem beittur er einelti af hóp sem samanstendur af tveim eða þrem gerendum 

(Olweus, 1993:10). 



14 

 

2.1.3  Umfang eineltis milli skólastiga 

Þegar litið er til aldurs þátttakenda sýna flestar rannsóknir að tíðni eineltis mælist hærra meðal 

yngri nemenda og dragi síðan úr umfangi með hækkandi aldri (Nansel o.fl., 2001:2097;  

Berkowitz og Benbenishty, 2012: 72; Schneider o.fl., 2012: 174). Í rannsókn Nolin, Davies og 

Chandler (1996:217)  kom fram mikill munur á umfangi eineltis milli skólastiga, 12% 

nemenda á aldrinum 12- 16 sögðust hafa orðið fyrir einelti en helmingi færri nemendur á 

framhaldskólastigi. Svipaða niðurstöður er að finna í rannsókn Nansel og félaga (2001:2096) 

en þar kom fram að 13,3%  nemenda í 6. bekk urðu fyrir einelti í hverri viku en 4,8% 

nemenda í 10. bekk. Mun lægri tölur er að finna hér á landi en íslensk rannsókn sem gerð var 

árið 2006 sýnir að 1,6%  nemenda í 6. bekk urðu fyrir einelti vikulega en 0,6% nemenda í 10. 

bekk (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnasson, 2009:18). Rannsóknarstofnun uppeldis- 

og menntamála birti fyrir rúmum áratug rannsókn á umfangi og eðli eineltis á Íslandi þar sem 

fram kom að 13% nemenda í 5. bekk sögðust stundum eða oftar hafa verið lögð í einelti 

(Ragnar F. Ólafsson o. fl., 1999). Hlutfall þolenda lækkaði með aldri þannig að í 7. bekk 

sögðust 7% nemenda hafa verið lögð í einelti en 3% nemenda í 9. bekk. Í könnun Olweusar-

verkefnisins frá 2005 kom með svipuðum hætti í ljós að 4% stelpna og 5% stráka í 8.–10. 

bekk höfðu orðið fyrir einelti (Gegn einelti, 2011). 

 Champell, Hasselman, Kitchin, Lomon, Maclver og Sarullo (2006: 633) báru saman 

niðurstöður eineltisrannsókna úr grunnskólum, framhaldsskólum og háskólum. Niðurstöður 

gefa til kynna að einelti sé mun algengara meðal nemenda í grunnskólum en framhaldsskólum 

og tíðni eineltis sé minnst meðal háskólanemenda. Fram kemur einnig að þolendur eineltis í 

grunnskóla eru í aukinni áhættu að verða fyrir einelti í framhaldsskóla og á starfsvettvangi 

seinna meir á lífsleiðinni.  

2.1.4  Kynjamunur í einelti  

Nokkur munur virðist vera milli kynja þegar umfang eineltis er athugað. Rannsóknir sýna að 

þolendur eineltis eru mun oftar kalkynsnemendur á öllum skólastigum (Berkowitz og 

Benbenishty, 2012:71;  Nansel o.fl., 2001:2097;  Newman, Holden og Delville, 2005:347; 

Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnasson, 2009:18).  Í rannsókn Newman og félaga kom 

fram að 14% drengja á móti 5,7% stúlkna urðu fyrir einelti í framhaldsskóla og nærri 

helmings munur kom fram í rannsókn Berkowith og Benbenisthty (2012:71) þar sem 21,9% 

drengja beittu einelti en 11,2% stúlkna.  Hugsanleg skýring á þessum mun milli kynja er að 

strákar nota meira sýnilegar aðgerðir líkt og að berja, slá og sparka meðan stúlkur beita frekar 

óbeinu einelti eins og að breiða út sögur og útilokun  (Guðjón Ólafsson, 1996:16; Greeff og 
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Grobler, 2008:135; Olweus, 1993:18). Önnur skýring getur legið í því að einelti hefur meira 

verið rannsakað hjá drengjum en stúlkum (Randall, 1997:30).  

2.1.5  Tíðni eineltis í framhaldsskólum  

Einelti í framhaldsskólum hefur lítið verið rannsakað bæði hér á landi og erlendis. Rannsóknir 

á einelti hafa einskorðast mikið við börn og nemendur í grunnskólum (Guerra, o.fl., 

2011:295). Ein íslensk rannsókn sem framkvæmd var árið 2010 sýnir að umfang eineltis í 

framhaldskólum er 3,6% meðal stráka yngri en 18 ára en um 1,6% meðal þeirra eldri. Hjá 

stúlkum mælist eineltið minna en á bilinu 0,9- 1,1% í báðum aldurshópum (Hrefna Pálsdóttir, 

o.fl., 2011:102). Hrefna Pálsdóttir og félagar fundu út að fjöldi þolenda eineltis í 

framhaldsskólum hafði aukist frá árinu 2000 til 2010 frá 0,4% upp í 1,2%.   

Þegar litið er til erlendra rannsókna kemur fram að tíðni þolenda eineltis á aldrinum 15 

til 18 ára er frá 4,2% til 22%  (Nansel, o.f., 2001:2096; Berkowith og Benbensihty, 2012:71; 

Newman, o.fl, 2005:347 ; Alikasifoglu o.fl.,2006:1253). Skandínavísk rannsókn leiðir  í ljós 

að 4,7% drengja og 4,3% stúlka á aldrinum 18 til 19 ára hafa orðið fyrir einelti (Lien, Green, 

Welander-Vatn og  Bjertness, 2009:5). Enn hærri tölu er að finna í tyrkneskri rannsókn en þar 

höfðu 22% nemenda upplifað sig sem þolendur, 9,2% voru gerendur og 9,4% bæði þolendur 

og gerendur í eineltismálum (Alikasifoglu o.fl.,2006:1253).  

Ólíkar niðurstöður á umfangi eineltis stafar m.a. af ólíkum úrtökum í rannsóknum  t.d 

mun á aldri þátttakenda og menningu þeirra. Hafa þarf í huga hvernig spurningar eru lagðar 

fyrir og hvaða skilgreiningu er verið að nota en ólíkar rannsóknaraðferðir geta haft áhrif á 

niðurstöður rannsókna ásamt mismunandi túlkun niðurstaðna  (Sampson, 2002:3).  

 

2.2  Birtingarmyndir eineltis. 

Einelti birtist á marga vegu og eru til mismunandi tegundir eineltis. Í rannsóknum og 

umræðum um einelti í grunnskólum er yfirleitt greint á milli andlegt og félagslegt eineltis 

annars vegar og líkamlegs eineltis hins vegar.  

2.2.1  Líkamlegt einelti    

Líkamlegt einelti er líkamleg áreitni sem er augljósasta formið af einelti, svo sem að slá, 

sparka og hrinda. Líkamleg áreitni getur einnig falið í sér sýnilegar skemmdir t.d á eignum og 

fatnaði (Guðjón Ólafsson,1996:13). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á einelti í 

framhaldsskólum sýna að með hækkandi aldri nemenda dregur mikið úr líkamlegu einelti en 
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ekki andlegu og félagslegu einelti (Champell, o.lf., 2006:639; Wang, Iannotti, Luk, 

2012:528). 

2.2.2  Andlegt og félagslegt einelti  

Andlegt og félagslegt einelti felur í sér að skilja einhvern útundan, hunsa og/eða neita um 

aðgang að samfélagi jafninga sinna. Það felst einnig í því að ógna eða hæða með orðum og tjá 

niðrandi og/eða særandi athugasemdum um viðkomandi (Guðjón Ólafsson, 1996:4). Olweus 

(1993:9) bendir á að einelti sé einnig hægt að sýna án notkunar orða eða líkamlegra athafna 

t.d með því að útskúfa einstakling úr hóp eða neita honum um aðgang með notkun ljótra 

merkja/bendinga eða með því að virða ekki óskir annarra. Hefur reynslan sýnt sig að stúlkur 

eru líklegri til að beita þess konar einelti, en drengir líklegri til að beita líkamlegu einelti.  

Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir framkvæmdi eigindlega rannsókn í mastersverkefni 

sínu sem fól í sér viðtöl við þolendur eineltis í framhaldsskólum. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar sýna að birtingarmyndir eineltis eru mest af andlegum og félagslegum toga þar 

sem grín er gert að samnemendum, beitt er hunsun, höfnun, baktali, hótunum og settar fram 

niðurlægjandi athugasemdir (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir o.fl, 2007:9). Rannsókn í 

Ástralíu þar sem tekin voru viðtöl við 16 ára stúlkur og kennara þeirra sýnir að slúður um aðra 

stúlkur og útilokun sé eitt af algengustu birtingarform ofbeldis meðal stúlkna. Önnur tegund 

ofbeldis var í formi óyrtra og yrtra neikvæðra athugasemda. Þessar athugasemdir snéru helst 

að útliti, hegðun eða persónuleika þolenda (Owens, o.fl., 2000:74 -76).  

2.2.3  Rafrænt einelti 

Með þróun í rafrænni samskiptatækni hefur komið fram ný tegund af einelti sem kallað hefur 

verið rafrænt einelti (cyberbullying). Rafrænt einelti er skilgreint sem einelti þar sem ný 

upplýsinga- og samskiptatæki og þjónusta er notuð til að stríða, áreita eða ógna einstaklingi 

eða hópi. Vefpóstur, spjall, snarskilaboð, farsímar og önnur stafræn tækni geta nýst í þessum 

tilgangi (Li, 2007:3). Rannsóknir sýna að rafrænt einelti er vaxandi vandamál í heiminum 

(Wang, Iannotti og Nansel, 2009; Schneider o.fl., 2012). Nýlegar rannsóknir hafa leitt í ljós að 

tíðni rafrænt eineltis er um 13,6% til 15,8%  meðal ungmenna í Bandaríkjunum (Wang o.fl., 

2009:368; Schneider o.fl., 2012). Niðurstöður ofangreindra rannsókna gefa til kynna að 

meirihluti þolenda rafræns eineltis verða einnig fyrir öðrum birtingarmyndum eineltis innan 

skóla. Rannsóknir á rafrænu einelti sýna ólíkar niðurstöður um algengi þess meðan sumar 

rannsóknir benda til að umfang þess minnki lítillega milli skólaára (Schneider o.fl., 2012:173) 
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gefa aðrar rannsóknir til kynna aukningu á rafrænu einelti meðal eldri nemenda (Kowalski og 

Limber, 2007:25; MaDonald og Roberts- Pittman, 2010).  

Rafrænt einelti hefur nokkur séreinkenni sem eru ólík öðrum birtingarmyndum 

eineltis. Hefðbundið einelti er oftast bundið við skóla, skólalóðina og heimferð frá skóla en  

rafrænt einelti gengur enn lengra þar sem gerendur geta sent ógnandi skilaboð með tölvupósti 

eða smáskilaboðum hvaðan sem er og á hvaða tíma sólarhringsins sem er (Kowalski og 

Limber, 2007: 26- 29). Því má segja að notkun tækninnar við einelti sé hrein viðbót við hitt 

(Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, o.fl.,  2007:17). Í mastersritgerð Helgu Lindar Pálsdóttur  

(2012:70 -71) kemur fram að vefurinn Formspring.me og SMS smáskilaboð væru helstu leiðir 

rafræns eineltis. Rafræn samskipti leyfa gerendum að viðhalda nafnleynd  og geta þeir beitt 

einelti án vitneskju annarra einstaklinga. Bæði Formspring og SMS krefjast ekki nafnbirtingar 

og því getur hver sem er sent viðkomandi skilaboð. Nafnleyndin gerir það að verkum að erfitt 

er að takast á við rafrænt einelti m.a. getur gerandi sent skilaboð til fjölda áheyrenda.  Í 

rannsókn Arnheiðar Gígju Guðmundsdóttur nefndu allir þátttakendur að samskiptatækni sé 

mikið notað við einelti, eins og bloggsíður, SMS-skilaboð, MSN-spjallrásir og jafnvel 

myndbandssýningar (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttur , o.fl. 2007:17).  Li (2007:1) gerði 

rannsókn á tengslum hefðbundinna eineltis og rafræns. Fram kom að þolendur og gerendur 

hefðbundins eineltis í skóla eru þrisvar sinnum líklegri að vera einnig þolendur rafræns 

eineltis.  

 

2.3  Þolendur og gerendur eineltis  

Þolendur og gerendur hafa nokkur sameiginleg einkenni (Guðjón Ólafsson, 1996:21) sem 

getur veitt starfsfólki og foreldrum vísbendingar um hvort nemandi taki þátt í einelti eða sé 

mögulegt fórnarlamb (Olweus, 19993:53). 

2.3.1  Gerendur  

Olweus (1993:34-35) vísar til þess að dæmigerð einkenni gerenda sé árásarhneigð þeirra 

gagnvart jafningjum og jákvætt viðhorf gagnvart ofbeldi (Randall, 1997:29). Gerendur virðast 

hafa mikla þörf fyrir að drottna yfir öðrum einstaklingum og öðlast þannig aukið vald 

(Olweus, 1993:58). Þegar litið er til fjölskylduaðstæðna gerenda kemur fram að þeir eru 

líklegri en aðrir nemendur að koma frá  fjölskyldum sem eru í slakri félagslegri stöðu 

(Thornberg og Knutsen, 2011:183). Einnig er hægt að sjá að gerendur sýni ákveðna 
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andfélagslega hegðun og eru í aukinni áhættu að eiga við hegðunarvanda t.d áfengisdrykkju 

og neyslu annarra vímuefna seinna á lífsleiðinni (Olweus, 1993:58-59). 

Í eiginlegri rannsókn Lam og Liu (2007:61-67) kemur fram hjá gerendum að helstu 

ástæður fyrir eineltishegðun þeirra stafi af hræðslu við að verða sjálfir þolendur og til að auka 

öryggi sitt tækju þeir þátt í eineltinu. Aðrir gerendur telja að með því að leggja aðra í einelti 

öðlist þeir aukið vald, einelti sé þeim leið til að losa við neikvæðar tilfinningar og/eða þeir líti 

á einelti sem skemmtun. Gerendur réttlættu hegðun sína með því að líta svo á að þolendur séu 

í raun ekki nein fórnarlömb heldur ,,eiga þeir eineltið skilið‘‘. 

 Thornberg og Knutsen (2011:182) benda á að gerendur skorti oft sjálfstraust og 

sjálfsálit. Þeir reyna því að auka völd sín og vinsældir til að bæta sjálfstraust sitt með því að 

beita aðra ofbeldi í formi eineltis.  

2.3.2  Þolendur 

Rannsóknir hafa leitt í ljós skýra mynd af dæmigerðum einkennum þolenda eineltis. Þolendur 

eiga við meiri kvíða og óöryggi að etja en aðrir nemendur sem getur stafað af því ofbeldi sem 

þeir verða fyrir. Þolendur eru oft viðkvæmir, aðgætnir og hljóðir. Þegar þeir verða fyrir árás 

draga þeir sig fljótt í hlé sem er afleiðing af lágu sjálfsáliti, óöryggi, kvíða, feimni eða 

vinaleysi (Thornberg og Knutsen, 2011:184; Owens, o.fl, 2000:372; Olweus, 1993:56- 57). 

Nemendur sem eru vinafáir eiga erfitt með að verja sig gegn stríðninni sem gerir þá að 

líklegum þolendum (Sharp og Smith, 1995/2000:14).  

Owens og félagar (2000:371) spurðu 16 ára gamlar stúlkur í Ástralíu hverjar væru 

helstu ástæður eineltis. Stúlkunum fannst ástæður eineltis liggja hjá þolendum þar sem 

hegðun þeirra hefði á einhvern hátt skapraunað eða valdið öðrum gremju sem leiddi til 

ágreinings. Aðrar rannsóknir sýna að algengar útskýrar á ástæðum eineltis eru að þolendur séu 

ólíkir öðrum nemendum á einhvern hátt t.d klæðist öðruvísi fötum og/eða framkoma, hegðun 

eða tjáning sé á einhvern hátt ólík (Frise´n, Jonsson og Persson,  2007:749; Thornberg, 

Rosenqvist og Johnsson, 2012:333-34; Thornberg og Knutsen, 2011:184). Í eigindlegri 

rannsókn Philips (2007:174- 75) kemur fram í viðtölum við drengi á aldrinum 12 til 18 ára að 

ein leið til að forðast einelti og annað ofbeldi í skólum sé að viðhalda stöðu sinni eða 

sérkennum sem ,,eðlilegur‘‘ einstaklingur. Einelti sýni fram á hvort einstaklingur er eðlilegur 

eða ekki, þar sem einelti skorðar þessa tvo póla í sundur, annað hvort ertu inni í hópnum eða 

ekki. 

Sharp og Smith (1995/2000:14) benda jafnframt á að varast skuli að búa til of 

staðlaðar ímyndir af þeim einstaklingum sem þykja líklegir til að verða fyrir einelti eða leggja 
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aðra í einelti, þar sem nemendur sem þykja hjálpsamir gætu sýnt öðrum nemendum neikvæða 

hegðun og svo öfugt.  

 

2.4  Afleiðingar eineltis  

Rannsóknir sýna að einelti hefur neikvæð áhrif á bæði andlega og líkamlega heilsu nemenda 

(Gruber og Fineran, 2008:9; Schneider, o.fl., 2012:176; Sampson, 2002:12). Unglingar sem 

verða fyrir einelti hætti til að þjást af andlegum röskunum m.a. kvíða (Newman, o.fl, 2005: 

348; Schneider, 2012:171; Salmon, James og Smith, 1998:925), þunglyndi (Schneider, 2012: 

171; KaltialaHeino, Rimpelä, Mauri Marttunen, Rimpelä og  Rantanen, 1999:349) og eru 

líklegri til sjálfsvígstilrauna (Kim og Leventha, 2008:133; Klomek, Kleinman, Altschuler, 

Marrocco, Amakawa og Gould, 2011:503). Niðurstöður norskrar rannsóknar á einelti meðal 

ungs fólks sýndi aukningu á andlegum röskunum frá 15 ára aldri til 19 ára aldurs bæði meðal 

drengja og stelpna (Lien, o.fl., 2009:1). Sömu niðurstöðu er að finna í rannsókn sem gerð var 

meðal ungs fólks í Istanbúl (Alikasifoglu,o.fl., 2007:1257). Sálrænar og félagslegar 

afleiðingar eineltis eru mjög sambærilegar fyrir þolendur, hvort heldur sem er á unga aldri í 

grunnskóla eða síðar á ævinni þegar út á vinnumarkaðinn er komið (Guðbjörg Linda 

Rafnsdóttir og Kristinn Tómasson, 2004:849-50; Scheider, o.fl., 2012:348).  

2.4.1  Sálfræðileg og líkamleg áhrif eineltis  

Fórnarlömb eineltis búa við slaka sjálfsmynd og skortir sjálfstraust, jafnvel löngu eftir að 

eineltið átti sér stað (Allison, Roeger og Reinfeld-Kirkman, 2009:1166; Lund, Nielsen, 

Hansen, Kriegbaum, Molbo og Christensen, 2009:113). Eftir langvarandi einelti fer 

sjálfstraust minnkandi og sjálfsmyndin brenglast. Þolandinn fer jafnvel að ásaka sjálfan sig 

vegna eineltis og finnst hann á einhvern hátt ,,bjóða upp á það‘‘ (Sharp og Smith, 

1995/2000:11). Fram kemur í íslenskri rannsókn að þolendur eineltis trúa því að allt það 

neikvæða sem sagt hefur verið við þá sé rétt og er orðinn hluti af sjálfsmynd þeirra (Arnheiður 

Guðmundsdóttir o.fl., 2007:21). Strákar sem verða fyrir einelti í skólum eru í aukinni hættu að 

greinast með þunglyndi seinna á lífsleiðinni. Þunglyndi er afleiðing þess að fórnarlömb hafa 

verið föst í ákveðnum aðstæðum til langs tíma. Takist þeim aldrei að komast úr hinu erfiða 

hlutverki fórnarlambs upplifa þau vonleysi og að allar leiðir til að sporna gegn eineltinu séu 

árangurslausar (Lund, o.fl., 2009:112- 114).  

Lien og félagar (2009:4-6)  fylgdu eftir þolendum frá 16 ára aldri og fundu út tveim 

árum seinna að líkamlegir verkir líkt og höfuðverkir, magaverkir og svefnleysi hefðu aukist.   
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Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á sambærilegar niðurstöður (Natvig, Albrektsen og 

Qvarnstom, 2001: 365;Owens, o.fl., 2000).  

Í eigindlegri rannsókn Owens og félaga (2000:365- 66) þar sem tekin voru viðtöl við 

15 ára þolendur eineltis kom í ljós að stúlkur sem urðu fyrir útilokun upplifðu mikla ringulreið 

sem leiddi til þess að þær reyndu að afneita eineltinu. Þessi varnarviðbrögð stúlknanna jók á 

andlegar þjáningar þeirra sem birtust í aukinni hræðslu, kvíða, skertu sjálfstrausti og ótta við 

samskipti við aðra nemendur. Leiðir þolenda til að takast á við eineltið voru að flýja þær 

aðstæður þar sem eineltið átti sér stað t.d með því að hunsa gerendur og sameinast öðrum 

nemendahópum. Þolendur sýndu fjarvistir og jafvel brotthvarf úr þeim skólum sem þeir 

upplifðu einelti. Slúður og kjaftasögur eru algengar meðal stúlkna sem veldur miklum kvíða 

hjá þolendum þar sem þær telja að sífellt sé verið að tala á bak við þær. Fyrir þær sem hafa 

verið útilokaðar úr hóp verður þessi hræðsla endalaus. Hræðslan sé ein ástæða þess að þær 

reyna ekki að verja sjálfa sig eða önnur fórnalömb. Þolendur dragi sig í hlé og 

einmannaleikinn leikur þá grátt (Arnheiður Gígja Guðmundsóttir, o.fl., 2007:21).  

2.4.2  Sjálfsvíg og einelti.   

Rannsóknir sýna að einelti eykur hættu á sjálfsvígshugsunum og jafnvel sjálfsvígum (Kaltiala-

Heino, o.fl., 1999:359; Rigby og Slee, 1999:119; McMahona, Reulbach, Keeley, Perry og 

Arensman, 2012:490; Arnheiður Guðmundsóttir, o.fl., 2007:21). Kalitiala- Heino og félagar 

(1999:348) könnuðu einelti hjá nemendum á aldrinum 14 til 16. Niðurstöður sýndu að 

nemendur sem eru þolendur í eineltismálum voru líklegri en aðrir nemendur að hugsa um 

sjálfsvíg. Fram kom í írskri rannsókn á eineltishegðun drengja á aldrinum 15 til 17 að 

þolendur voru fjórum sinnum líklegri að hafa skaðað sjálfan sig en þeir sem ekki voru 

fórnarlömb eineltis (McMahona, o.fl., 2012:490). Rigby og Slee (1999:123-28) telja að 

skortur á félagslegum stuðningi auki líkur á sjálfvígshugsunum bæði hjá stúlkum og 

drengjum. Þolendur sem eiga við þunglyndi og kvíða að etja ýti undir sjálfsvígshugsanir 

og/eða tilraunir. Aðrar rannsóknir hafa ekki sýnt fram á tengsl milli eineltis og 

sjálfsvígshugsana (Klomek o.fl., 2011; Kim og Leventha, 2008). Klomek og félagar 

(2011:511- 513) rannsökuðu áhrif eineltis á sjálfsvígshugsanir og sjálfsvígshegðun meðal 

ungmenna á aldrinum 13 til 18 ára í Bandaríkjunum. Þar kom í ljós að einelti spáði ekki fyrir 

þunglyndi seinna meir né sjálfsvígshugsana eða sjálfsvígstilrauna. Niðurstöður sýndu aftur á 

móti að nemendur sem hafa orðið fyrir mjög tíðu einelti í framhaldsskóla neyttu mun meira 

magns vímuefna en aðrir nemendur.  
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2.4.3  Einelti og vímuefnaneysla  

Einelti er ákveðinn áhættuþáttur  fyrir vímuefnaneyslu unglinga þar sem þolendur og gerendur 

eineltis eru líklegri að taka þátt í áhættuhegðun en aðrir nemendur, s.s fela í sér reykingar 

(Nansel, o.fl., 2001:2098), vímuefnaneyslu ( Radliff, o.fl., 2012:569; Gruber og Fineran, 

2008:9) og kynferðislegum athöfnum (Alikasifoglu,o.fl., 2007:1256). Einelti leiðir til 

félagslegrar útskúfunar, mikillar vanlíðunar og jafnvel þunglyndis líkt og fram hefur komið. 

Þessir þættir geta tengst því að vímuefnaneysla hefst snemma á unglingsárum. Ungmenni sem 

eru bæði gerendur og þolendur  í eineltismálum sýna mestu neyslu vímuefna (Radliff o.fl., 

2012:571-72).  Í rannsókn Nansel og félaga (2001:2099) kom fram að gerendur eru í auknum 

áhættuhóp með neyslu vímuefna en ekki þolendur eineltis og að möguleg ástæða þess er að 

gerendur umgangist nemendur sem styður einelti og aðra óæskilega hegðun. Í rannsókn Bond 

og félaga (2007:357-56) var fylgst með nemendum frá áttunda bekk til byrjun háskóla. Þeir 

nemendur sem upplifðu skólagöngu sína á neikvæðan hátt sýndu verri námsárangur og neyttu 

meira magns vímuefna á seinni árum en aðrir nemendur. 

2.4.4  Einelti og námsárangur 

Þegar litið er til námsframvindu nemenda í skólum kemur í ljós að einelti hefur neikvæð áhrif 

á námsárangur nemenda, þolendur hafi minni ánægju af skólagöngu sinni og sýni auknar 

fjarvistir (Sampson, 2002:12; Spriggs, o.fl., 2007:289; Schneider, o.fl., 2012:176; Berkowith 

og Benbenishty, 2012; Arnheiður Gígja Guðmundsóttir o.fl., 2007:22).  Neikvæðar 

tilfinningar og upplifun líkt og hræðsla, áhyggjur, einmannaleiki og vonbrigði hafa neikvæð 

áhrif á nám og hegðun nemenda (Peterson og Russell, 2000:122). Berkowith og Benbenishty 

(2012:71-72) telja fjarvistir úr skóla stafi m.a. af hræðslu þolenda við gerendann og því 

ofbeldi sem fylgir eineltinu. Þolendur finni fyrir óöryggi innan skólaveggja sem orsakist ekki 

síður af þeirri tilfinningu og upplifun að félagslegur stuðningur af hálfu nemenda og kennara 

sé ekki til staðar. Eineltið getur haft þau áhrif að þolendur þori ekki að mæta í skólann eða 

mæti en hafa sig ekki í að ganga inn í kennslustundir þar sem hræðsla og óöryggi eru 

einkennandi þáttur hjá þolendur (Arnheiðar Guðmundsdóttur , o.fl., 2007:20- 23). 

 

2.5  Einelti og skólinn  

Þrátt fyrir ýmsar aðgerðir gegn einelti, fordómum og mismunun í samfélaginu á undanförnum 

árum þá eru allt of mörg börn og ungmenni sem þjást vegna þess á öllum skólastigum 

(Menntamálaráðuneytið, 2010:11). Ein ástæða þess er að skólar hafa of fáar bjargir til að 
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vinna með eineltismál. Að auki hefur framhaldsskólum ekki borið skylda til að framfylgja 

eineltisáætlunum en að sögn Þorláks H. Helgasonar (2005:27) er framhaldsskólinn óplægður 

akur í málefnum eineltis og þar sé ekki unnið kerfisbundið að eineltismálum líkt og í 

grunnskólum. Aðrar ástæður má nefna svo sem skortur  á fræðslu fyrir kennara en þeir hafa 

lítið sem ekkert fengist við málefni eineltis í undirbúningi starfsmenntunar sinnar (Guðjón 

Ólafsson, 1996: 34). Nemar í kennslufræðum þurfa þekkingu og þjálfun til að takast á við 

eineltismál á starfsvettvangi seinna meir (Menntamálaráðuneytið, 2010:12). Guðjón Ólafsson 

(1996:34) bendir á í bók sinni Einelti að erfitt geti verið fyrir starfsfólk skólastofnana að fá 

aðstoð til að vinna að málefnum nemenda sinna og þurfi skólinn að hafa aðgang að 

sérfræðiteymi sem getur leiðbeint þeim og gefið upplýsingar. Í nýlegri greinagerð 

Menntamálaráðuneytis um aðgerðir gegn einelti í skólum kemur fram að farvegur eineltismála 

innan skólakerfis verður á þann veg að fyrst geti foreldrar og nemendur vísað eineltismálum 

til umsjónarkennara og skólastjórnenda. Ef skólasamfélagi tekst ekki að leysa málin er hægt 

að leita til sérfræðiþjónustu sveitarfélags (Menntamálaráðuneytið, 2010:10). Á síðasta ári 

voru gerðar breytingar á lögum um framhaldsskóla [Lög nr. 92/2008]  þar sem sett var ákvæði 

um ábyrgð aðila skólasamfélagsins á því að viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum 

skólabrag. Þar segir að framhaldsskólar beri skyldu til að móta og setja á stokk heildstæða 

stefnu um það hvernig fyrirbyggja og bregðast skuli við líkamlegu, andlegu og félagslegu 

ofbeldi (Þingskjal 1617, 2012).  

2.5.1  Eineltisaðgerðir   

Í grunn- og framhaldsskólum landsins þarf að vera til heildstæð stefna gegn einelti sem 

myndar ramma utan um forvarnir og íhlutun skóla í eineltismálum. Flestar eineltisaðgerðir 

innan skóla fela í sér þau markmið að auka vitneskju um einelti og draga úr eineltishegðun 

meðal nemenda (Swearer, o.fl., 2010:40). Margir skólar hafa notast við eineltisáætlun 

Olweusar og hafa sumar rannsóknir sýnt fram á jákvæðan árangur (Salmivalli, Kaukiainen og 

Voeten, 2004:465) meðan aðrar gefa til kynna lítinn sem engan árangur (Bauer, o.fl., 

2007:226 ; Swearer, o.fl., 2010;40; Smith, Schneider, Smith og Ananiadou, 2004:547).  

Guðjón Ólafsson (1996:33-41) segir mikilvægan þátt að koma á reglubundinni fræðslu 

um einelti fyrir foreldra og kennara til að fyrirbyggja og stöðva einelti. Í öðru lagi þurfi að 

leggja fyrir eineltiskannanir sem er spurningarlisti þar sem hægt er að sjá hvernig nemendum 

líður í skólanum og með þeim sé hægt að komast að því hvar og hvenær eineltið eigi sér stað. 

Kennarar þurfi að nýta öll tækifæri í kennslu til að koma skilaboðum til nemenda um að 

einelti sé óásættanleg hegðun og sé ekki liðin. Guðjón bendir á að skólar skuli stuðla að 
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samvinnu og hópanámi í kennslu til að auka félagsþroskra nemenda. Þessar leiðir er hægt að 

nýta hvort sem er í grunn- eða framhaldsskólum.   

Ttofi og Farrington (2009:13) könnuðu áhrif eineltisáætlana (anti-bullying 

programmes) innan skóla og fundu út að áhrifaríkustu aðferðir til fyrirbyggja einelti væru 

þjálfun foreldra, aukið eftirlit, umræðufundir innan skólans, myndbandssýningar sem sneru að 

einelti, upplýsingar og fræðsla fyrir foreldra, samvinna meðal jafningja, bekkjarreglur og 

bekkjarstjórnun. Finnsk rannsókn sem kannaði viðbrögð framhaldskólakennarar gagnvart 

eineltismálum gefur til kynna að kennarar nota mest þá aðferð að refsa gerendum á einhvern 

hátt, síðan að upplýsa aðra starfsmenn og foreldra ásamt því að vinna með gerandanum og 

þolendum. Kennarar töldu að þjálfun í eineltismálum var sú leið skilaði bestum árangri 

(Sairanen og Pfeffer, 2011:335- 39).   

2.5.2  Upplifun þolenda gagnvart einelti í skólum  

Þolendur eineltis í framhaldsskólunum virðast ekki eiga auðvelt með að leita sér hjálpar og 

þess vegna getur verið erfitt fyrir skóla að uppgötva og vinna með eineltismál (Arnheiður 

Gígja Guðmundsdóttir o.fl., 2007:23). Rannsóknir sýna að meirihluti framhaldsskólanema 

segja hvorki foreldrum sínum né kennurum frá eineltinu (Rigby og Slee, 1999:122;  

Kepenekci og Cinkir, 2006:193; Olivers og Candappa , 2007:71; Berkowith og Benbenishty, 

2012:72) sem veldur því að starfsfólk framhaldsskóla á enn erfiðara með að taka á eineltinu. 

Þegar þolendur eineltis eru spurðir út í ástæður þagmælsku koma fram eftirfarandi þættir:  

 Hræðsla við hefnd eða vera ekki tekinn trúarlegur. 

 Vilji ekki valda foreldum sínum áhyggjum. 

 Hafi ekki trú á að aðstæður þeirra myndi breytast. 

 Ótta við að kennarar og foreldrar segi frá eineltinu og gerandinn komist að því. 

 Hræðsla við að vera álitinn kjaftjaskúmur eða uppljóstrari.  

Sömu niðurstöðu kemur fram hjá áhorfendum eineltis (Sampson, 2002:6; Garpelin, 2004:737; 

Olivers og Canappa, 2007:79).  

Fram kom í rannsókn Thomson og Gunter (2008:190) að meirihluti nemenda töldu að 

kennarar hunsi eineltið eða hafi ekki þekkingu á birtingarmyndum þess. Því séu kennarar ekki 

tilbúnir til að grípa inní aðstæður og ef þeir reyni að taka á eineltismálum skili það ekki þeim 

árangri sem nauðsyn sé. Nemendur í framhaldsskólum hér á landi benda á að viðbrögð skóla 

við einelti einkennist af úrræðaleysi. Þrátt fyrir að reynt sé að vinna með viðkomandi bekkjum 

eða hópum þegar eineltismál komi upp beri það ekki árangur sem skyldi. Þolendur upplifi 

einhvers konar þögn og fái ekki þann stuðning sem þeir þurfi á að halda. Mikilvægt er að 
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unnið sé markvisst forvarnar- og meðferðarstarf þar sem fram kemur skýr skilaboð um að 

einelti sé ekki liðið (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, o.fl., 2007: 20-23). 

2.5.3  Leiðir til að sporna við einelti í framhaldsskólum 

Þegar nemendur í framhaldsskólum eru spurðir út í hvaða aðgerða sé þörf  til þess að stöðva 

einelti, koma fram eftirfarandi þættir:  

 Þolendur standi upp og reyni að berjast gegn eineltinu.  

 Þolandi breyti hegðun sinni eða útliti. 

 Koma inn sektarkennd gerandans með aukinni fræðslu svo hann breyti hegðun sinni. 

 Inngrip af hendi fullorðinna. 

Athyglisvert er að flestir nemendur telja aðgerðir til að stöðva eineltið sé í höndum þolenda en 

ekki gerenda eða annarra einstaklinga. Fáir nemendur telja að inngrip fullorðinna beri árangur 

(Frisén, o.fl, 2007:756- 57).  Viðtöl við 18 ára þolendur eineltis sýna að 25% unglinga telja að 

stuðning skóla vera ástæður þess að eineltið hætti. Frisén, Hasselblad og Holmqvist, 

(2012:986- 87) benda á að skólasamfélagið þurfi ekki einungis að auka fræðslu um ólíkar 

birtingarmyndir eineltis heldur einnig að útvega starfsfólki og nemendum betri verkfæri til að 

takast á við einelti á áhrifaríkan hátt.  

Fleiri rannsóknir hafa farið þá leið að spyrja grunn- og framhaldsskólanemendur hvaða 

aðferðir sé góðar til að fyrirbyggja einelti. Í rannsóknum Crothers og félaga (2006:480-82) og  

Frisén og Holmqvist, (2010:51-52) kom fram að inngrip af hendi kennara væri sú aðferð sem 

nemendur töldu að gæfi besta raun í einelti. Nemendur lögðu til að kennarar veiti samskiptum 

milli nemenda athygli og hafi afskipti af eineltismálum. Að auki þurfi kennarar að veita 

þolendum aðstoð og ráðleggingar til að takast á við aðstæður sínar og upplýsa foreldra bæði 

þolenda og gerenda um stöðu mála.  

Nemendur hafa neikvætt viðhorf til eineltis og vilja koma þolendum til hjálpar. Þessir 

nemendur eru skólanum mikilvægir sem bandamenn í baráttunni við ofbeldi (Sharp og Smith, 

1995/2000:14).  Því þarf að breyta viðbrögðum nemenda sem verða vitni að einelti og ein 

áhrifarík leið sé jafningjastuðningur þar sem nemendur fá þjálfun í að styðja jafningja sína. 

Hefur hún sýnt fram á árangur í nokkrum löndum. Cowie og Olafsson telja að þjálfun 

nemenda í jafningjastuðningi sé ekki nægileg ef  yfirstjórn, umsjónarmenn og stuðningur eru 

ekki fullnægjandi. Jafningjastuðning þurfi að fella saman við heildarstefnu skólans gegn 

einelti (2005:80- 93).  
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2.6  Samantekt  

Hugtakið einelti hefur fengið aukna umfjöllun síðustu ár og rannsóknir farnar að beina athygli 

að þessum samskiptavanda innan skólastofnana og vinnustaða. Einelti birtist á marga vegu og 

eru til ýmsar flokkanir á birtingarmyndum þess en allar eiga þær sameiginlegt að 

afleiðingarnar eru alvarlegar fyrir þolendur. Einkenni þolenda eineltis eru lélega sjálfsmynd, 

námserfiðleikar og eru í áhættuhóp vegna vímuefnaneyslu og annarrar áhættuhegðunar. 

Þolendur eiga við sálrænar og líkamlegar raskanir að etja m.a. þunglyndi, kvíða, 

sjálfsvígshugsanir, svefnörðugleika og líkamlega verki. Þrátt fyrir fræðslu og aðgerðir gegn 

einelti í skólasamfélaginu eru allt of mörg börn og ungmenni sem þjást vegna þess á öllum 

skólastigum. Mikið hefur verið unnið í grunnskólum hér á landi með hönnun eineltisáætlana 

en ekki hefur verið unnið kerfisbundið að eineltisaðgerðum innan framhaldsskóla. Rannsóknir 

benda á að þolendur eineltis í framhaldsskólum á Íslandi upplifi úrræðaleysi af hendi 

skólastofnana og þær aðgerðir sem unnar eru bera ekki tilskilinn árangur sem kemur best í ljós 

þegar litið er til hve fáir þolendur segja starfsfólki framhaldsskóla frá eineltinu og lifi því í 

sífelldri þögn og ótta.  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður greint frá þeirri rannsóknaraðferð sem var notuð. Gerð verður grein 

fyrir rannsóknarferlinu og framkvæmd þess. Þá verður rætt um réttlæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar og hvernig hagsmuna þátttakenda var gætt í samræmi við þær siðareglur sem 

gilda um vísindarannsóknir. Að lokum er samantekt á efni kaflans.  

 

3.1  Rannsóknaraðferð  

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að skoða hver upplifun og reynsla þolenda er af einelti í 

framhaldsskólum. Rannsóknarspurningin sem ég lagði upp með var: Hvaða áhrif hefur einelti 

á andlega líðan, námsárangur og daglegt líf þolenda eineltis í framhaldskólum? Til að leita 

svara við rannsóknarspurningunni varð eigindleg rannsóknaraðferð (qualitative research) 

fyrir valinu. Lichtman skilgreinir eigindlega aðferðafræði sem „the way to see the word“ 

(Lichtman, 2006: 5) eða leið til að sjá heiminn. Megintilgangur eigindlegra rannsóknaraðferða 

er að skoða og lýsa fyrirbæri eða fólki í daglegu lífi og beina sjónum þess að hversdagslegum 

atburðum og aðstæðum. Eigindleg aðferðarfræði byggir á því að rannsakandi geti lagt skilning 

í þá merkingu sem viðmælendur leggja fram hverju sinni og upplifun þeirra einstaklinga sem 

rannsakandi skoðar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003:222). Með því að heyra raddir þolenda 

eineltis með ólíkan bakgrunn ætti að vera hægt að leiða í ljós hvernig einelti birtist í 

framhaldsskólum, helstu afleiðingum og ábendingar um möguleg úrræði til að fyrirbyggja 

einelti innan skólastofnana.  

Í þessari rannsókn verða tekin hálfopin viðtöl (semi-structured interview) við 

þátttakendur. Helga Jónsdóttir (2003:73) bendir á að helsti tilgangur óstaðlaðra viðtala sé að 

skilja upplifun þátttakenda rannsóknarinnar, frá sjónarhóli þeirra. Hún tekur fram að 

rannsakandi ákveði umræðuefnið fyrirfram en ekki innihald samræðna. Þær fjalli um það sem 

þátttakendum er efst í huga eins og tilfinningar, hugsanir, væntingar og hegðun. Þar sem 

þátttakendur í rannsókninni voru sex einstaklingar, mátti gera ráð fyrir að viðtölin yrðu að 

einhverju leyti ólík.  

Til að styðja betur við rannsóknarspurninguna var stuðst við viðtalsramma með opnum 

spurningum í viðtölunum (sjá fylgiskjal 5). Með notkun viðtalsramma er spurningum ekki 

endilega svarað í ákveðinni röð og býður því viðtalið upp á sveigjanleika en gæta þarf að 
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umræðuefnið sé viðfangsefni rannsóknarinnar en stýri umræðum ekki umfram það (Helga 

Jónsdóttir, 2003:76). 

 

3.2  Val á úrtaki  

Einn meginþáttur í rannsóknarstarfi er að niðurstöður rannsókna á afmörkuðum hóp geti verið 

heimfærar yfir á stærri heild. Því er mikilvægt að velja gott úrtak (sample) þannig að hann 

gefi sem besta mynd af heildarhópnum (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003:51). 

Rannsókn þessi beindist að þolendum eineltis og reynslu þeirra af eineltinu. Úrtakið í þessari 

rannsókn var tilgangsúrtak, en það byggist á því að þátttakendur hafi dæmigerða reynslu af 

því fyrirbæri sem rannsaka á en þess verður samt að gæta að úrtakið verði ekki of einsleitt 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 252). Þau skilyrði fyrir þátttöku voru sett að viðmælendur 

væru nemendur í framhaldsskólum og hefðu orðið fyrir einelti í framhaldsskóla. Tekin voru 

ellefu viðtöl við sex nemendur. Um var að ræða fjórar konur og tvo karlmenn sem eru allir 

nemendur í framhaldsskólum. Við val á þátttakendum var farin sú leið að leita eftir aðstoð 

skólayfirvalda í framhaldsskólum. Haft var samband við skólastjórnendur og námsráðgjafa í 

sjö framhaldsskólum innan sem utan höfuðborgarsvæðis og þeim sent kynningarbréf um 

rannsóknina (sjá fylgiskjöl 6 og 8). Í samvinnu við námsráðgjafa sem tengilið rannsóknar var 

ákveðið hvernig best væri að finna mögulega þátttakendur. Námsráðgjafar höfðu samband við 

þá þolendur sem höfðu leitað til þeirra og þeim afhent kynningarbréf rannsóknar, í tveim 

framhaldsskólum var auglýst eftir þátttakendum.  Erfiðlega gekk að finna viðmælendur og 

sökum þess var leitað til mun fleiri framhaldsskóla en áætlað var í upphafi. Alls var leitað til 

tólf framhaldsskóla og af þeim voru átta skólastjórar sem gáfu samþykki sitt fyrir 

rannsókninni. Sjö nemendur úr fimm framhaldsskólum samþykktu að taka þátt í rannsókninni. 

Einn nemandi var innan við 18 ára aldur og sagði sig frá rannsókninni þar sem skrifleg beiðni 

foreldra var skilyrði fyrir þátttöku. Viðmælendur voru að lokum sex nemendur úr fjórum 

framhaldsskólum innan sem utan höfuðborgarsvæðis.  

 

3.3  Gagnasöfnun  

Áður en gagnasöfnun hófst kynnti ég mér fræðilegt efni, tengt viðfangsefninu til að vera sem 

best undirbúin undir viðtölin en mikilvægt er að lesa sem mest um efnið sem rannsaka á, því 

þannig eykst víðsýni rannsakenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:252).  
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Gagnasöfnun fór fram í febrúar og  mars. Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi 

þátttakenda og tóku viðtölin á bilinu 40 til 60 mínútur. Áhersla var lögð á að valda 

þátttakendum sem minnstum óþægindum og því fóru viðtölin fram á stað að þeirra vali, á 

skrifstofum námsráðgjafa og á fundarherbergjum framhaldsskóla þess nemenda sem við var 

rætt. Tímasetning var samkomulagsatriði milli mín og þeirra.  

Fyrir viðtölin fengu þátttakendur í hendurnar blað með öllum helstu upplýsingum um 

rannsóknina, tilgang  hennar og hvernig gögnin verða ýmist varðveitt eða þeim eytt (sjá 

fylgiskjal 3). Áður en hvert viðtal hófst skrifuðu rannsakandi og þátttakandi báðir undir 

samþykkisyfirlýsingu (sjá fylgiskjal 4). Þátttakendum var gerð grein fyrir að þeir gætu sleppt 

að svara einstökum spurningum eða ræða ákveðin málefni ef þeim þætti þau á einhvern hátt 

óþægileg. Að öðru leyti höfðu þátttakendur frelsi til að fara eigin leiðir í samræðunni, innan 

þess efnis sem rannsóknin snérist um. Til viðbótar þeim upplýsingum sem fram komu í 

viðtölunum var aldur viðkomandi skráð niður en þær upplýsingar ekki nýttar í 

greiningarferlinu sjálfu. Tekin voru  tvö viðtöl við fimm þátttakendur til að fá fram sem 

mestar upplýsingar en einn viðmælandinn treysti sér einungis í eitt viðtal. Viðtölin voru tekin 

sitthvorn daginn til að gefa þátttakenda möguleika á að ígrunda samtalsefni fyrra viðtals og 

koma með viðbætur eða nýjar upplýsingar fyrir seinna viðtal.  

Rannsóknarspurningin:  Hvaða áhrif hefur einelti á andlega líðan, námsárangur og 

daglegt líf þolenda eineltis í framhaldskólum?  var höfð að leiðarljósi í viðtölunum. 

 

3.4  Greining gagna  

Við úrvinnslu gagna voru spurningar úr viðtalsramma ásamt rannsóknarspurningunni notuð 

sem grunnur. Eftir að hverju viðtali lauk hlustaði rannsakandi á það nokkrum sinnum til að fá 

betri mynd á rannsóknargögnin og átta sig á því hver rauði þráðurinn væri í frásögn hvers og 

eins. Ekki var talið æskilegt að bíða með greiningu gagna uns öllum viðtölum var lokið, 

heldur var hvert viðtal nýtt við að móta spurningar enn frekar. Viðtölin voru síðan skrifuð í 

tölvu orðrétt en það er gert á mjög nákvæman hátt og eru öll orð, hljóð, hik og þagnir skráð 

nákvæmlega (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:255). Enginn utanaðkomandi aðstoð var fenginn 

við að ritvinna viðtölin en þá skilur rannsakandinn innihald þeirra ósjálfrátt mun betur en ella 

(Sigríður Halldórsdóttir, 2003:255). Þegar viðtalið var komið á ritaðan texta var farið mjög 

ýtarlega í gegnum hvert einstaklingsviðtal með því að lesa textann tvisvar til þrisvar sinnum 

yfir til að átta sig sem best á reynslu viðmælenda og fá betri yfirsýn. Þau gögn sem talin voru 

skipta mestu máli voru flokkuð eftir þemum og sett fram sem niðurstöður.  
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3.5  Réttmæti og áreiðanleiki gagna  

Réttmæti rannsóknarniðurstaðna byggir á því hversu vel rannsakenda tekst að setja 

niðurstöður fram á trúverðuglegan hátt. Rannsakandi þarf ávallt að meta á gagnrýnin hátt 

gæði gagnasöfnunar, gagnagreiningar og framsetningu niðurstaðna og vera meðvitaður um 

sína eigin reynslu og bakgrunn (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:259- 261).  Kvale (1996:145) 

bendir á að gæði viðtala í eigindlegum rannsóknum eigi meðal annars við þegar spyrjandinn 

fylgi svörunum eftir með því að fá nánari útskýringar á mikilvægum viðhorfum viðmælenda 

og leitist við að sannreyna túlkun sína á þeim.  

Til að auka trúverðugleika þessarar rannsóknar gerði ég grein fyrir ákvörðun  

fyrir vali rannsóknaraðferðar til að svara rannsóknarspurningu. Ég hef einnig lýst því hvernig 

staðið var að gagnasöfnun og greiningu gagna. Til að átta mig betur á eigin hugmyndum um 

efnið hélt ég rannsóknardagbók sem ég leitaði í fyrir hvert viðtal en einnig á öðrum tímum 

rannsóknarinnar. Við úrvinnslu gagna leitaði ég til viðkomandi einstaklings og bar helstu 

niðurstöður undir hann til að fá staðfestingu á að ég hefði skilið hans sjónarmið rétt. Var það 

gert með þeim hætti að helstu atriði sem lýstu reynslu þátttakenda á eineltinu voru send beint 

til nemenda og sannreynd þannig að það væri hans reynsla sem fram kom. Sú hætta er alltaf 

fyrir hendi að val á þemum mótist af fyrirframgefnum hugmyndum og að rannsakandi missi 

af því sem ekki er búist við að sjá (Sigríður Halldórsdóttir, 2003:252). Allir þátttakendur voru 

samþykkir því að tilvitnanir í orð þeirra mættu birtast sem niðurstöður rannsóknar og að 

rannsakandi hefði skilið þeirra sjónarmið rétt.  

Helga Jónsdóttir (2003:80) telur mikilvægt að rannsakandinn noti beinar tilvitnanir í 

rannsóknargöngin en með notkun beinna tilvitnanna í orð þátttakenda er lesandanum gert 

auðveldara að dæma hvort það sé sjónarmið þátttakenda sem komi fram. Við skráningu á 

rannsóknarniðurstöðum var þess gætt að rödd allra viðmælenda fengi að heyrast og voru 

notaðar beinar tilvitnanir í orð viðmælenda þannig að lesendur gætu séð hvað lægi að baki 

hvers þema.  

3.6  Takmarkanir rannsóknar  

Takmarkanir rannsóknarinnar eru þær að niðurstöður rannsóknar byggja á upplifun og frásögn 

þolenda eineltis, hæfileikum þeirra til að tjá líðan sína, jafnvel mjög sára reynslu og sínar allra 

dýpstu hugsanir. Það er ekki hægt að stjórna ytri áhrifum í slíkri rannsókn en mikilvægt að 

gera sér grein fyrir þeim áhrifum sem helst geta bjagað niðurstöður. Það getur verið 

takmarkandi þáttur í rannsókninni að gagnasöfnun byggir á samræðum tveggja einstaklinga 
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og rannsakandi stendur einn að gagnagreiningu og túlkar niðurstöður þannig að viss hætta er 

fyrir hendi að viðhorf hans liti frásögn samræðufélagans. Rannsakandi með aðra reynslu gæti 

nálgast viðfangsefnið frá öðru sjónarhorni og lýst á annan hátt sama fyrirbærinu (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003:260).  

Rannsakandi verður eftir fremsta megni að vera hlutlaus og leggja fyrirframgefnar 

hugmyndir til hliðar og forðast alla fordóma, sem getur haft áhrif á þróun viðtalsins og þar 

með á niðurstöður og réttmæti rannsóknar  (Shaughnessy, Zechmeister og Zwchmeister, 

2009:148). Þær hugmyndir sem ég hafði um viðfangsefnið fyrirfram eru m.a. byggðar á 

reynslu minni sem móðir barns sem var þolandi eineltis. Ég reyndi þó af fremsta megni að láta 

þessar forhugmyndir mínar ekki hafa áhrif á framkvæmd rannsóknarinnar og úrvinnslu gagna 

með því að afla mér aukna þekkingu á málefnum eineltis með lestri fræðilegs efnis. Að auki 

hélt ég rannsóknardagbók þar sem fyrirframgerðar hugmyndir, ákvarðanir sem teknar voru og 

viðbrögð við aðstæðum voru skráðar.  Það er þó aldrei hægt að komast hjá því að rannsóknin 

beri þess einhver merki.  

Úrtakið er vissulega lítið og þess vegna ekki hægt að alhæfa niðurstöður á stærri hóp 

einstaklinga sem hafa orðið fyrir einelti í framhaldsskólum en sameignlegir þættir sem koma 

fram hjá viðmælendum geta gefið vísbendingar um aðstæður annarra einstaklinga í sömu 

sporum.   

 

3.7  Siðfræði rannsóknar  
 

Ákveðnar siðareglur gilda um vísindarannsóknir og liggja fjórar höfuðreglur þeim til 

grundvallar, þær eru kenndar við sjálfræði, skaðleysi, velgjörðir og réttlæti. Sjálfræðisreglan 

kveður á um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði hennar, það leiðir af sér kröfu um 

upplýst og óþvingað samþykki þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2003:163). Í þessari 

rannsókn var öllum þátttakendum afhent kynningarbréf og þeim veitt nánari upplýsingar um 

rannsóknina bæði munnlega og skriflega (sjá fylgiskjal 3 ). Að auki var leitað eftir skriflegu 

upplýstu samþykki (sjá fylgiskjal 4) þátttakenda  áður en viðtal hófst.  Ítrekað var að 

viðmælendur gætu hætt þátttöku hvenær sem er og þeim frjálst að ræða ekki þau mál sem 

þeim þætti óþægileg.  

Leyfi siðanefnda þarf til að stunda rannsóknir á mönnum (Sigurður Kristinsson, 2003: 

174). Því var sótt um leyfi til vísindasiðanefndar (sjá fylgiskjal 1) og tilkynnt til 

persónuverndar um framkvæmd rannsóknar (sjá fylgiskjal 2). Einnig var fengið skriflegt leyfi 

hjá skólastjórum úrtaksskólanna. Allar upplýsingar sem fram koma í rannsókninni eru í 
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samræmi við ákvæði í lögum og reglugerðum þar um (Lög um persónuvernd og meðferð 

persónuupplýsinga, nr. 77/2000).  

Trúnaður við þátttakenda felur í sér að persónulegar upplýsingar sem geta leitt til þess 

að viðkomandi þekkist eru ekki birtar (Kvale, 1996:122). Við ritun rannsóknarniðurstaðna var 

þess vel gætt að upplýsingar sem mögulega gætu gefið til kynna hver viðkomandi væru ekki 

birtar, einungis væri vísað til hvort um er að ræða karl eða konu með tilbúnum nöfnum. 

Rannsóknargögn voru geymd í læstum hirslum sem rannsakandi hafði einn aðgang að og við 

úrvinnslu gagna í tölvu komu aðeins fram þátttökunúmer en ekki nöfn þátttakenda. Upptökum 

var eytt strax að loknu hljóðritun.  

 Skaðræðisreglan kveður um að rannsóknir megi ekki fela í sér ónauðsynlega áhættu 

fyrir þátttakenda (Sigurður Kristinsson, 2003:164).  Í rannsókn sem þessari þar sem gögn eru 

fengin með opnum viðtölum og þátttakendur lýsa persónulegri reynslu sinni á opinskáan hátt,  

geta upplýsingar reynst viðkvæmar fyrir þá sjálfa og hætta á að þátttakandi upplifi 

tilfinningalega vanlíðan. Í kynningarbréfi var þátttakendum bent á óháðan aðila sem þeir gætu 

haft samband við ef upp kæmi vanlíðan í kjölfar viðtalsins. Óháður aðili er sjálfstætt starfandi 

sálfræðingur (sjá fylgiskjal 7).  

Réttlætisreglan felur í sér spurninguna hvað þátttakendur skuli fá í skiptum fyrir 

framlag sitt til rannsókna (Sigurður Kristinsson, 2003:164). Ekki var um neinn fjárhagslegan 

ávinning að ræða af þátttöku í þessari rannsókn en ávinningur þátttakenda gat falist í nokkrum 

þáttum. Má þar nefna ávinning þátttakenda að fá að tjá sig um erfið málefni sem léttir á hjarta 

einstaklinga en margir sem lenda í erfiðum aðstæðum loka á þá reynslu og byrgja inni fremur 

en að tjá sig opinskátt.  

Velgjörðarreglan snýst um að láta gott af sér leiða, bæði gagnvart þátttakendum og í 

víðara samhengi. Helsti ávinningur af þessari rannsókn er fólginn í því að notendur höfðu 

tækifæri til að tjá reynslu sína og upplifun af einelti. Með auknum upplýsingum og umræðum 

um líðan þolenda og birtingarmyndum eineltis er verið að opna augu samfélagsins gagnvart 

þolendum sem ætti að skila sér í auknum skilningi og þekkingu á einelti.   

 Þessi rannsókn var samþykkt af vísindasiðanefnd (12-216-S1) og tilkynnt til 

persónuverndar (S6118/2013). Allir þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki áður en 

gagnaöflun fór fram.   
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3.8  Samantekt   

Eigindleg rannsóknaraðferð var notuð til að leita svara við rannsóknarspurningunni: Hvaða 

áhrif hefur einelti á andlega líðan, námsárangur og daglegt líf þolenda eineltis í 

framhaldskólum?  Greint var frá hvernig staðið var að vali á úrtaki, gagnasöfnun og greiningu 

gagna. Lýst var þáttum sem höfðu áhrif á réttmæti og áreiðanleika rannsóknarinnar ásamt því 

hvernig hagsmuna þátttakenda var gætt í samræmi við siðareglur um rannsóknir.  
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4 Niðurstöður 

Til að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hefur einelti á andlega líðan, námsárangur 

og daglegt líf þolenda eineltis í framhaldskólum?  var notuð eigindleg aðferð. Tekin voru 

viðtöl við tvo karlmenn og fjórar konur, samtals ellefu viðtöl. Við greiningu gagnanna komu 

fram ákveðin þemu sem ég fjalla sérstaklega um í þessum kafla. Að lokum er samantekt á 

niðurstöðum rannsóknarinnar. 

 

4.1  Birtingarmyndir eineltis í framhaldsskólum  

Af ummælum viðmælenda er einelti í framhaldsskólum mjög falið sem veldur starfsfólki 

framhaldsskóla erfiðleikum við að bera kennsl á og meðhöndla eineltismál. Viðmælendur 

töldu að tíðni eineltis í framhaldsskólum væri meira en talið er þar sem þolendur segi sjaldnast 

frá eineltinu.  

Eineltið birtist í margs konar myndum meðal þeirra framhaldsskólanema sem rætt var 

við en aðallega af andlegum og félagslegum toga. Rafrænt einelti var mjög algengt og hafði 

meirihluti þátttakenda orðið fyrir slíku. Fram kom hjá viðmælendum að gerendur gerðu sér 

ekki alltaf grein fyrir hegðun sinni og litu á einelti sem grín eða djók.  

4.1.1  Andlegt og félagslegt einelti. 

Allir þátttakendur töluðu um að hafa orðið fyrir andlegu og félagslegu einelti í ýmsum 

myndum m.a. í gegnum internetið, í formi neikvæðra athugasemda, sem hunsun og/eða 

útilokun af hendi skólasystkina. Anna hafði orðið fyrir einelti í ýmsu formi: ,,Í gegnum netið, í 

tímum, verið að ýta í mig í ganginum og segja við mig eitthvað á ganginum.‘‘ Kristín varð  

fyrir andlegu ofbeldi frá vinkonu sinni:  

Hún byrjaði alltaf að rakka mig niður, segja bara að ,,þú ert greinilega ekki 

meira virði en það að vera með honum‘‘ leggja mig svoleiðis í einelti. 

Bæði í skólanum og utan, face to face, í síma, í gegnum netið og Facebook 

og allt þetta. 

Munnlegar, miskunnarlausar og niðurlægjandi athugasemdir eru birtingarmyndir eineltis sem 

allir viðmælendur mínir höfðu upplifað frá skólasystkinum sínum. Jón fékk að heyra 

neikvæðar athugasemdir í byrjun flestra kennslustunda frá sínum samnemendum:     
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Þegar ég mæti þá koma þeir sem eru með mér í tímum með leiðinda skot, 

sem sagt eins og ,,nei ertu fyrst að mæta núna‘‘, meiri hlutinn af þessu eru 

orð, mjög leiðinleg orð til að draga mann niður. 

Viðmælendur þurftu að þola neikvæðar athugasemdir varðandi útlit sitt, húðlit og kynhneigð 

sína. Freyr var nýbúinn að segja frá kynhneigð sinni: ,,Þá var oft kallað á eftir mér hommi á 

göngunum, og ég var á þeim tíma kominn út úr skápnum, það var kallað  mig eitthvað á 

hverjum degi.‘‘  Fjóla hafði fengið neikvæðar athugasemdir frá strákum úr skólanum vegna 

hörundslit síns: ,,Strákur sem gaf sér leyfi að kalla mig negri.‘‘Lísa hafði upplifað svipaða 

reynslu af hendi stúlku:  

Ég hef lent í á balli að það kom einhver gella og sagði ,,þú ert geðveikt 

ljót‘‘ þá kom vinkona hennar og önnur stelpa sem eru eldri en ég og 

dúndraði mig upp við svona handþurrkur og sagði ,,þú ert ógeðsleg.‘‘  

Anna talaði um að gerendur gættu þess vel að kennarar heyrðu ekki ummæli þeirra en 

þó í það háum tón að samnemendur yrðu þess varir. Jón tók undir orð Önnu og sagði að 

neikvæðar athugasemdir birtust bæði í formi hvísls og svo upphátt þannig að samnemendur 

gætu heyrt. Viðmælendur töluðu um að mikið væri hvíslað og flissað í kennslustundum: 

Þessi frænka mín er alveg mega leiðinleg við mig og í tímum er hún 

stundum að horfa á mann og hvísla eitthvað til vinkonu sinnar við hliðina 

og horfa þær báðar á mig, það er augljóst og fara svo að hlægja (Lísa).   

Hunsun og höfnun af hálfu skólasystkina og félaga var áberandi og kom fram í máli 

allra viðmælenda eins og Jón lýsir því: ,,Það er bara látið eins og ég sé ekki þarna.‘‘  Freyr 

segir frá svipaðri reynslu: ,,Ég man að það var fólk sem útilokaði mig alveg.‘‘ Flestir 

viðmælendur lýstu husun og útilokun frá nemendahóp/um . Jón hafði orðið fyrir höfnun frá 

hóp nemenda sem voru áhugamenn um bíla: ,,Ég er mjög mikið fyrir bíla sko, svo mér finnst 

mjög leiðinlegt að vera hunsaður úr þeim hóp, það er bara út af bílnum mínum, bílinn minn 

er ekki nógu pörfict fyrir þá.‘‘  Fram kom hjá Fjólu: ,,Ég hef fundið og sest niður og ég er ekki 

velkomin, en þá færi ég mig bara og finn annan hóp.‘‘   

Viðmælendum höfðu upplifðu mikið slúður og baktal í  framhaldsskólunum, eins og 

fram kom hjá Lísu: ,,Það er alveg kjaftasögur og allt, ég var líka með strák sem var í rugli og 

eitthvað...  þá var ég sjúklega dæmd, fólk fór að hætta að umgangast mig og er ennþá eitthvað 

með stæla yfir því.‘‘ Viðmælendur töldu að tilgangur kjaftasagna sé m.a. að einangra 

nemendur frá samnemendum: ,,Það eru sumir sem koma fáránlega fram, mikið af lygasögum 

sem valda því að öðrum krökkum líkar illa við mann... tilgangurinn  með baktalinu sé að 

vinum mínum fækki ‘‘ (Jón), fleiri tóku í sama streng.  Fjóla hafði staðið upp gegn 
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nemendahópi sem hafði verið að tjá niðrandi hluti um hana við aðra og leggur áherslu á að 

aðrir þolendur skuli gera slíkt hið sama:  

Það hefur komið helling um mig... fólk er að fela eitthvað sem þau vilja ekki 

láta sitt skína í gegn, svo er fólk sem þorir ekki annað en að taka þátt í 

þessu, mér finnst að fólk eigi að gera meira eins og ég gerði standa upp, það 

er hægt að gefa skít í þetta lið. 

Viðmælendur töldu að nemendur gerðu sér ekki alltaf grein fyrir hegðun sinni og að 

þeir væru í raun að leggja aðra nemendur í einelti. Nemendur litu fremur á hegðun sína og 

annarra sem hvert annað djók eða grín. Kristín segir: 

Ég held að krakkar í dag séu ekkert svona að reyna að leggja í einelti séu 

bara að meina þetta í djóki. En svo eru þau virkilega að særa manneskjuna 

sem þau eru að segja þetta við en þau bara fatta það ekki.  

 Fjóla og Kristín töluðu um þekkingarleysi nemenda og kennara á birtingarmyndum eineltis 

sem olli því að fólk gerði sér ekki grein fyrir hegðun sinni og afleiðingum eineltis.  Kristín 

sagði: ,,Ég gerði mér ekki grein fyrir því fyrr en ég fór að tala  almennilega um þetta. Ég held 

að krakkar í dag á mínum aldri séu ekkert að fatta þetta og ekki kennararnir heldur.‘‘  

Freyr taldi að nemendur verði blindir á einelti og þeir geri sér ekki almennilega grein fyrir því 

að þeir séu að leggja líf manneskju í rúst.  Fjóla benti á að nauðsynlegt sé að fræða nemendur 

um einelti: 

Ég held þau viti ekki hvað slæmar afleiðingar þetta hefur, þess vegna vil 

ég koma í veg fyrir það að þau geti sagt ,,já ég vissi ekki að þetta væri 

svona‘‘ því við erum ekki að fræða fólkið um það.  

Þátttakendur rannsóknar höfðu upplifað andlegt og félagslegt einelti sem birtist í  

miskunnarlausum athugasemdum, hunsun eða útilokun frá samnemendum sínum. Nemendur 

töldu að þekkingarleysi nemenda og kennara á einelti sé ein helsta ástæða þess að litið sé á 

eineltishegðun sem hvert annað grín eða djók.  

4.1.2  Rafrænt einelti  

Allir viðmælendur nefndu að samskiptatækni væri mikið notuð við einelti, svo sem spjallrásir 

á internetinu á borð við Facebook og Formspring. Meirihluti þolenda höfðu orðið fyrir slíku 

einelti í einhverri mynd. Freyr hafði fengið ljóta tölvupósta og athugasemdir á Facebook : 

,,Fékk einhverjar uppnefningar ertu hommi, ertu hálfviti og ég var ekki kominn út úr skápnum 

þá.‘‘ Fram kom hjá Önnu um spjallrásir: ,,Þá er það svona að þú getur skrifað um annað fólk 

á Facebook, það er þá þeir sem skrifa þar til fólks eins og þú ert leiðinleg, þú ert asni.‘‘ 
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Athugasemdir sem Fjóla fékk á Facebook voru á m.a. á þessari leið: ,,Ég skil ekki þessa gellu 

hún er bara helvítis mella og gerir bara drama úr öllu.‘‘ 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í rafrænt einelti í gegnum internetið og 

birtingarmyndir þess nefndu þeir niðrandi athugasemdir á síðu einstaklings og um myndir sem 

viðkomandi var á. Lísa sagði: 

Það var aðallega verið að skjóta á mann, fullt af myndum og svona, þetta 

eru skot sem eru særandi og það taka allir undir það, með því að like það, 

það er alltaf sama fólkið sem er að like þetta.  

Anna og Fjóla höfðu orðið fyrir því að myndir af þeim voru settar inn á spjallsíðurnar 

Facebook og Ringlureið án vitundar né samþykkis þeirra. Þær töluðu um að allt efni sem sett 

er inn á internetið fari ekkert líkt og Fjóla lýsir:  

Þegar myndin birtist á netið þá var hún bara alls staðar. Ég var að rífressa 

á hverjum einustu mínútu, ég var alveg límd við skjáinn og leið svo illa 

af því að ég vissi að það var verið að baktala mig alveg ógeðslega mikið 

á netinu og allt sem er á netinu fer ekkert. 

Fjóla benti á að tekin séu upp myndbandssýningar á skólaskemmtunum af nemendum og þörf 

sé á lagasetningu þar sem viðkomandi þyrfti að gefa sitt leyfi fyrir birtingu: 

Það er sumt sem ætti ekki að vera leyfilegt ef eitthvað er í 

framhaldsskólum, eins og upptökutæki og annað á böllum... mér finnst 

þurfa að vera lög sem koma í veg fyrir svona skandall því þetta gerist á 

skólaböllum og í raun í veru ber skólinn ábyrgð á því hvað kemur fyrir 

og hvað gerist, svo þeir þurfa líka að hafa einhver takmörk gagnvart því 

hvað er birt.  

Viðmælendur töldu að gerendur birtu mun neikvæðari athugasemdir í gegnum 

spjallrásir á internetinu en ef þeir væru í beinum persónulegum samskiptum við þolendur eins 

og fram kemur hjá Fjólu: ,,Fólk þorir miklu meira að segja en í gegnum eigin persónu... þau 

eru miklu harðari fyrir framan skjáinn en nokkurn tímann í eigin persónu.‘‘ Kristín sagði að 

sín reynsla væri að gerendur væru mun andstyggilegri í gegnum tölvu þar sem hún gæti ekki 

horft á gerandann og sagt eitthvað á móti. Fram kemur hjá Frey: ,,Krakkar halda að þeir geti 

sagt hvað sem er í gegnum netið og enginn særist, því það þarf ekki að confronta það.‘‘  

Viðmælendur upplifðu varnarleysi gagnvart einelti á netinu og erfitt sé að fjarlægja 

það efni sem komið er inn á internetið. Fjóla segist hafa fundið fyrir miklu úrræðaleysi: 

,,Maður getur voða lítið gert, þegar það kemur á netinu.‘‘ Anna lýsir einnig úrræðaleysi 

þolenda gagnvart rafrænu einelti:  
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Það er hægt að loka á þannig að viðkomandi veit ekkert af myndinni og 

getur ekki séð hana, nema ef hann fer til vinar síns og skoðar hana þar á 

Facebook hjá þeim en sér hana ekki hjá sér. Þú getur skrifað eitthvað ljótt 

um einhvern einstakling og hann getur ekki séð það. Þú getur falið það 

fyrir mömmu þinni og pabba og þannig að þeir geti ekki séð það. 

Anna benti á að það sé hægt að tilkynna einelti á Facebook og láta henda gerandanum út af 

spjallsíðunni en það séu fáir nemendur sem hafi þekkingu á því.  

Viðmælendur voru allir á sama máli um að skortur væri á fræðslu um netnotkun og 

notkun spjallrásar í grunn- og framhaldsskólum. Flestir viðmælendur höfðu ekki fengið neina 

fræðslu eða orðið varir við umræður um rafrænt einelti en töldu það mikilvægan þátt í 

baráttunni gegn einelti eins og fram kemur  hjá Önnu: ,,Þyrfti að vera fræðsla fyrir yngri 

kynslóðina  sem er að koma í fjölbraut um Facebook, hvað er hægt að gera á facebook og 

hvað er hægt að koma í veg fyrir einelti og svoleiðis.‘‘ Fjóla sagði að þeir einstaklingar sem 

verða fyrir rafrænu einelti þurfi að bregðast við t.d  með því að skipta um Facebook  og/eða 

loka á það fólk sem er að koma fram á neikvæðan hátt.  

Rafrænt einelti er mikið notað í eineltismálum og þar helst spjallrásir á 

veraldarvefnum líkt og Facebook og Formspring. Þolendur upplifðu mikið varnarleysi 

gagnvart því einelti sem fram fór á internetinu og töldu að skortur væri á fræðslu um rafrænt 

einelti í framhaldsskólum.  

 

4.2  Afleiðingar eineltis  

Afleiðingar eineltis hjá viðmælendum birtust í slökum námsárangri, fjarvistum úr skóla, 

félagslegri einangrun, sálrænni vanlíðan líkt og kvíða, hræðslu, þunglyndi, félagsfælni og 

sjálfsvígshugsunum. Viðmælendur upplifðu líkamlega verki sem lýstu sér í svefnerfiðleikum, 

streitu og minni matarlyst.  

4.2.1  Áhrif á námsárangur og skólagöngu 

Allir þátttakendur sögðu að eineltið hefði haft neikvæð áhrif á námsárangur og skólagöngu, 

þar sem þeir sýndu slaka mætingu sem leiddi til skráningar úr áföngum og lægri einkanna.  

Einn viðmælandi hafði hætt í þeim skóla þar sem eineltið hafði farið fram og hinir höfðu 

hugleitt það að hætta. Jón lýsti afleiðingum eineltis á skólagöngu sína á þann veg:   
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Ég nenni ekki í skólann til að umgangast þetta fólk. Það hefur margoft 

komið í hugann að hætta í skólanum, en ég hef alltaf haldið áfram fyrir 

því, til þess að reyna að ná einhverju upp sem ég er þegar búinn að falla í.   

Lísa upplifði mikla vanlíðan í skólanum: ,,Mér líður stundum svo illa að ég get ekki farið í 

skólann  og mér líður bara ömurlega í skólanum. Ég hef mig bara ekki í neitt.‘‘  

Eineltið hafði haft neikvæð áhrif á námsárangur viðmælenda eins og Lísa tjáði um: 

,,Mér gengur ekki vel í skólanum, mann langar bara ekkert til að læra, maður verður bara svo 

þunglyndur, ég hef mig bara ekkert í það. ‘‘ Freyr mætti vel í skólann þrátt fyrir eineltið en 

námsárangurinn hafði verið slakur að hans sögn: ,,Fór til námsráðgjafa og í einhvern 

stærðfræðilykill sem sýnir hvar maður er staddur í stærðfræði og ég kunni voðalega lítið fyrir 

ofan sjötta bekk í stærðfræði.‘‘ 

4.2.2  Félagsleg líðan  og samskipti við nemendur  

Einelti hefur neikvæð áhrif á félagslega líðan og samskipti við samnemendur ef litið er til orða 

viðmælenda. Þeir höfðu einangrað sig félagslega frá jafningjum líkt og fram kom hjá Jóni: 

,,Ég meira forðast það að vera í miklum félagsskap og vill meira vera einn.‘‘  Kristín lýsti 

svipaðri reynslu: ,,Fyrst fór ég í bara útilokun, ég útilokaði mig var bara með fjölskyldunni 

minni.‘‘  

Skortur á trausti var þáttur sem var einkennandi hjá öllum viðmælendum mínum eða 

eins og Kristín sagði: ,,Ég á rosalega erfitt með að treysta öðrum, hún braut alveg rosalega 

traustið mitt. Ég treysti voðalega fáum eitthvað almennilega sko.‘‘ Freyr benti á að eineltið 

hafi gert hann tortrygginn gagnvart fólki og hann ætti erfitt með að treysta öðrum. Freyr 

sagðist finna fyrir mikilli reiði gagnvart fólki sem hafði neikvæð áhrif á samskipti hans við 

kærastann: ,,Ég hvæsti á hann óvart og svo líður mér svo illa eftir á. Ég finn þessa reiði úr 

grunnskólanum, þetta er nákvæmlega sama reiðin.‘‘ 

4.2.3  Sálræn líðan  

Eineltið hafði mikil áhrif á sálræna líðan viðmælenda sem birtist í óöryggi, hræðslu, kvíða, 

þunglyndi, depurð og sjálfsvígshugsunum. Kristín fjallaði um sálrænar afleiðingar eineltis á 

þann veg: ,,Núna er ég með rosalegan kvíða, þunglyndi og félagsfælni‘‘. Anna lýsti líðan 

sinni á meðan á eineltinu stóð: ,,Svo á meðan á þessu stendur líður mér ekkert vel, ég vil að 

þetta hætti, mér finnst ekkert þægilegt að það sé verið að segja eitthvað við mig, segja að ég 

sé asnaleg.‘‘  
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Hræðsla og óöryggi var einkennandi hjá flestum viðmælendanna. Kristín og Fjóla eiga við 

félagsfælni að etja vegna sífelldrar hræðslu við að verða fyrir ofbeldi frá öðrum 

einstaklingum. Kristín segir svo frá: 

Ég er langoftast bara heima hjá mér, nema ef ég er með einhverjum þá fer  

ég alveg út, þá er allt í lagi, til dæmis um helgar ég myndi aldrei detta í 

hug að fara ein út um helgar á kvöldin niður í bæ eða eitthvað, get ekki 

farið niður í bæ og skemmt mér eitthvað edrú. Ég get það ekki, 

félagsfælnin fer þá alveg í klessu sko.  

Eineltið hafði ýtt undir hræðslu Fjólu sem hafði alvarlegar afleiðingar fyrir líf hennar:  

Ef eitthvað er þá finnst ég með mörgu eineltismálunum orðið 

félagsfælnari... maður á stundum góðar  vikur en stundum bara mánuði í 

mínus og  ég fer ekkert út... þetta er ekki bara skólinn, líka við fjölskyldu 

mína, fara í afmæli, segja hæ við einhvern, jafnvel að svara einhverjum 

pósti á netinu.   

Fjóla bætir við:  

Margir sem hafa lent í einhverju og einelti sérstaklega, þá er maður 

upptekinn af sjálfum sér, er fólk að horfa á mig, að vera að dæma mig, ég 

fer alveg í þannig situation og get ekki höndlað þetta og stundum get ég 

ekki farið í Kringluna því ég bara hugsa um að fólk sé að horfa á mig 

hvað ég sé feit og ógeðsleg. 

Kvíði og óöryggi fyrir skólanum kemur fram hjá flestum viðmælendum. Lísa hafði fundið 

fyrir miklu óöryggi  í skólanum: ,,Maður er geðveikt óánægður með sjálfan sig, ég er mjög 

óörugg með sjálfan mig.‘‘ Kristín hafði upplifað mikinn kvíða í framhaldsskólanum:  

Ef ég labba ein í gegnum matsalinn þá þarf ég helst alltaf að vera með 

símann minn á mér eða eitthvað, ég get ekki bara labbað í gegnum  

matsalinn og horft beint fram. Ég get það ekki, mér finnst allir vera að 

horfa á mig og dæma mig.  

Lísa hafði upplifað ámóta tilfinningar í matsal skólans: 

Ég er aldrei inní matsal, bara óöryggi  eins og allir séu að horfa á mig, 

manni finnst þetta alltaf... þetta er ákveðin fyrirlitning, maður veit samt 

ekki þau fara að hlægja að manni og kvísla eitthvað... finnst eins og allir 

séu að tala um mig.  
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Jón lýsti vanlíðan sinni þegar hann hugsar um eineltið:  ,,Þá fer ég í mikið kvíðakast, þá bara 

langar mig að brjóta eitthvað, eða langar að rífa heila byggingu niður... ég man eftir eitt 

skipti sem ég varð reiður útaf af svona dæmi, þá kýldi ég járnkarl.‘‘  

Viðmælendur töluðu um ákveðin varnarviðbrögð sem þeir höfðu komið sér upp til að 

takast á við eineltið m.a nefndu þolendur ,,grímu‘‘ til að láta líta út að allt væri í lagi.  Fjóla 

setti upp grímu til að fela líðan sína eins og hún lýsir hér: ,,Ég er með þessa grímu, trúðurinn 

að brosa, trúðurinn er að alveg að slaka á þá veit ég að ég geti þetta ekki, ég verð að fela 

mig.‘‘Annar viðmælandi talaði líka um að setja upp þessa grímu: ,,Ég viðurkenni það að ég 

hef alveg verið með þessa grímu stundum‘‘(Freyr).  

4.2.4  Líkamleg líðan  

Þegar spurt var um áhrif eineltis á líkamlega líðan kom fram hjá nokkrum þátttakendum að 

þættir eins og svefnleysi, anorexía og streita hefðu hrjáð þá. Eineltið hefur haft neikvæð áhrif 

á líkamlega heilsu Kristínar eins og hún lýsti: 

Ég fæ rosalega mikið svona í magann. Ég er með rosalegt bakflæði svo 

það hefur áhrif á það líka og matarlyst. Ef ég veit að það er eitthvað að fara 

að gerast þá er ég voðalega kvíðin en ef það er bara venjulegur skóladagur 

þá næ ég alveg að sofa í svona sex til sjö tíma. Annars verð ég bara 

andvaka til klukkan fimm eða sex og vakna klukkan átta.  

Freyr hefur átt erfitt með svefn vegna martraða sem byrjuðu að koma fram þegar hann fór að 

rifja upp það einelti sem hann hafði orðið fyrir: ,,Ég fékk martraðir um það að þessi 

skólastjóri hefði verið að kalla mig bara þú ert einskis virði og ég bara vaknaði upp 

hágrátandi.‘‘    

Tvær konur skýrðu frá því að þeir hefðu þjáðst af anorexíu og búlimíu sem eru 

átröskunarsjúkdómar  frá því þær voru ungar og töldu það stafa m.a vegna eineltisismála. Þær 

voru farnar að trúa því að allt það neikvæða sem hefði verið sagt við þær væri rétt og það var 

orðið hluti af sjálfsmynd þeirra:   

Manni finnst maður svo óöruggur með sig... þegar ég var orðinn fimmtíu 

og þrjú kíló þá fór ég að æla matnum sem er stórhættulegt. Það var 

enginn að segja við mig að ég væri feit, en mér fannst það samt, mér 

fannst samt eins og það væri verið að skjóta inn á mann, eins og einhver 

sagði við mig í djóki ,,þú ert geðveikt feit‘‘ ég vissi að fólkið væri að 

djóka en samt var ég farinn að trúa þessu (Lísa). 
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Fram kom hjá Fjólu:  

Það var allt neikvætt sem þau sögðu, meira segja þegar maður var veikur 

og var 38 kíló þá var maður kallaður feitur og ég var hætt á túr og með 

enginn brjóst en ég var samt feit og stundum sagt,  já þú borðar bara sand 

og hor, ógeðið þitt. 

4.2.5  Sjálfsvígshugsanir  

Fjögur af viðmælendunum höfðu íhugað sjálfsvíg á meðan á eineltinu stóð og ein gerði tilraun 

til þess. Kristín hafði hugsað um að svipta sig lífi  eins og hún lýsir hér: ,,Það fékk mig alltaf 

eitthvað til að hætta við, eitthvað sem ég náði að hugsa um sem fékk mig til að hætta við og  

slaka aðeins á. En ég hugsaði alveg um það.‘‘ Lísa hafði einnig íhugað sjálfsvíg: ,,Stundum 

ekki daglega en kemur þegar maður fer að hugsa, mér finnst allt vera svo ómögulegt ef 

eitthvað fer úrskeiðis, ég hugsa bara að það væri einfaldast... ég hef alveg pælt í því að fara 

að reyna það.‘‘  

Sömu tilfinningar hafa komið upp hjá Frey: 

Ég hef hugsað það, en ég hugsa svo að þá myndi þau vinna, svo hugsa ég 

hverjum hjálpar það ekki neinum, ég hef svo oft séð á netinu að 

sjálfsmorð er skammtímalausn við langtímavandamáli, þessi setning er 

mjög sterk því mér finnst þetta langtíma vandamál og krefst 

langtímalausna.  

Fjóla sagðist hafa reynt að svipta sig lífi þegar hún var í grunnskóla: 

Ég var ekki með fíkniefnavandamál, ekki að drekka, það var bara svo 

mikið eineltismál, týpíst eineltis case. Mér finnst í raun og veru einelti 

vera morð af því að þetta er virkilega að eyðileggja manneskjuna að 

innan, þetta eru margra ára ljót orð, þetta eru fastar minningar, atburðir, 

jafnvel líkamlegt ofbeldi. 

Afleiðingar eineltis hefur haft alvarleg áhrif á daglegt líf viðmælenda. Þátttakendur upplifðu 

mikla vanlíðan bæði á líkama og sál sem lýsa sér í kvíða, depurð, svefntruflunum, hræðslu og 

sjálfsvígshugsunum. Stöðug hræðsla og ótti gagnvart hegðun samnemenda kemur skýrt fram 

hjá þolendum sem hefur leitt til félagslegrar einangrunar, fjarvist úr skóla og sem alvarlegast 

er íhugana um sjálfsvíg.  
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4.4  Þolendur og gerendur    

Þegar spurt var út í þolendur eineltis og hvort viðmælendur höfðu orðið varir við einhver 

sameiginleg einkenni meðal þeirra kemur fram hjá Jóni: ,,Það sést svona pínu í augunum hjá 

þeim, þeir svona eru voða mikið að líta undan þá líður þeim mjög illa‘‘. Jón lýsir vini sínum 

sem hafði orðið fyrir einelti í framhaldsskóla: ,,Einn félagi minn á vistinni, hann er þannig að 

honum er alveg sama þótt hann geri sig að algjörum fífli... ég sá það á honum að honum leið 

illa, og honum var alveg sama um allt.‘‘ 

Kristín taldi að þolendur væru oftast einstaklingar sem hefðu lélegt sjálfstraust, slaka 

sjálfsmynd og sjálfsímynd. Kristín bætir því við að léleg sjálfsmynd og sjálfstraust hafi orðið 

til þess að auðvelt hafi verið fyrir aðra að leggja sig í einelti: 

Ég þorði aldrei að segja nei við hana því ég var orðinn frekar hrædd við 

hana og sagði alltaf já við öllu sem hún sagði og öllu sem hún gerði. 

Auðveldara fyrir hana að gera alltaf meira og meira. Ég er ekkert með 

voða góða sjálfsmynd, gott sjálfsálit fyrir, ég held að það hafi spilað líka 

inn í. 

Viðmælendur töldu að þeir nemendur sem á einhvern hátt væru öðruvísi eða skáru sig 

úr væru í áhættuhóp með að verða fyrir einelti. Freyr er samkynhneigður og telur hann að 

kynhneigð sín hafi ýtt undir eineltið: ,,Bara að vera öðruvísi, vera ekki í þessum litla kassa 

sem fólk  vill að maður sé í, þá er gert at í því, þess vegna vil ég í dag vera lengst fyrir utan 

þennan kassa.‘‘ Þrír af viðmælendum mínum eru greindir með athyglisbrest og ofvirkni en 

fram hjá þeim kemur að nemendur með ADHD væri ákveðinn áhættuhópur gagnvart 

einelti:,,Þú veist að þetta er stór áhættuhópur vegna þess að maður er með svo mikinn 

athyglisbrest. Þegar maður er ofvirkur með athyglisbrest þá er maður alltaf að gera eitthvað, 

sumir fýla það ekki‘‘ (Lísa).  

 Fram kemur hjá viðmælendum að kynþáttur, kynhneigð og geðraskanir séu 

áhættuþættir gagnvart einelti. Það að skera sig á einhvern hátt úr fjöldanum auki líkur á að 

verða þolandi eineltis. 

 

4.4.1  Þolendur og grunnskólinn 

Allir viðmælendur mínir höfðu orðið fyrir einelti í grunnskóla. Þrír af viðmælendunum 

voru þolendur eineltis alla sína grunnskólagöngu: ,,Ég hef verið í þrem sitthvorum skólanum, 

því ég hef verið að flytja bara og ég hef verið lögð í einelti í öllum skólunum, öllum 

þrem‘‘(Anna).  Freyr var lagður í einelti í 12 til 13 ár: ,,Alla mína grunnskólagöngu og ég 
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þurfti að skipta einu sinni um skóla út af því, fara úr skóla sem var í götunni minni í skóla sem 

var í hinum enda bæjarins út af kennaranum og krökkunum.‘‘  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í munninn á milli birtingarmyndar eineltis í 

grunnskóla og framhaldsskóla kom fram að birtingarmyndir eineltis í framhaldsskólum eru 

meira af andlegum og félagslegum toga en í grunnskóla. ,,Það var miklu meira svona líkamleg 

stríðni, svona að taka dótið manns, eitthvað svoleiðis... miklu meira eitthvað andlegt hérna, 

heldur en að einhver sé að taka dótið manns, eitthvað líkamlegt eitthvað ‘‘(Kristín). Fjóla 

kemur inn á að einstaklingar sem verða fyrir einelti í framhaldsskóla séu yfirleitt líka búnir að 

lenda í einelti í grunnskóla, hún orðar það svo: ,,Það er ekki hægt að hoppa beint í einelti í 

framhaldsskóla af því að það þarf fyrst að byrja í grunninum frá a til ö.‘‘ 

 

4.4.2  Þögn þolenda 

Viðmælendum fannst greinilega erfitt að viðurkenna stöðu sína og földu eineltið vel: ,,Ég var 

ekki að segja frá því og faldið það svo voðalega vel, ég sagði engum frá því. Ég var ekki að 

sýna það að mér leið illa‘‘ (Kristín). Flestir viðmælendur höfðu sagt foreldrum frá eineltinu 

en fáir tjáð kennurum eða skólastjórnendum frá stöðunni. Freyr hafði alltaf sagt frá eineltinu 

alla skólagöngu sína bæði foreldrum og kennurum: ,,Ég er með svo mikla réttlætiskennd í 

lífinu yfir höfuð, gagnvart mér og líka öðrum... sagði umsjónarkennara mínum frá eineltinu í 

framhaldsskólanum og forvarnarfulltrúanum‘‘. Sömu sögu var að segja um Önnu en hún 

sagði kennurum frá eineltinu í von um að það myndi ekki endurtaka sig.  

Þegar spurt var út í ástæður þagmælsku þeirra gagnvart eineltinu komu fram skýringar 

eins og hræðsla, skömm og þekkingarleysi á einelti. Kristín og Lísa höfðu ekki gert sér fulla 

grein fyrir að þær væru þolendur eineltis: ,,Ég vildi ekki segja frá þessu því mér fannst þetta 

væri eðlileg hegðun frá 17, 18 ára gamalli stelpu. Þetta væri ekki einelti, ég tók ekki eftir því 

að þetta væri eitthvað einelti beint. Tók þessu sem sjálfsögðum hlut‘‘ (Kristín).  

Lísu fannst hegðun annarra gagnvart sér ekki vera í formi eineltis eða eins og hún lýsir því:  

Manni finnst þetta ekkert vera einelti því ég á vini og ég á mér alveg 

helling félagslíf... það er bara svo furðulegt að maður lítur ekki sjálfur á 

þetta sem einelti... þolendur líta ekki á þetta sem einelti, mér var bara sagt 

að þetta væri einelti.  

Kristín fann fyrir hræðslu við að segja frá eineltinu og óttaðist að gerandinn myndi hefna sín: 

,,Ég var rosalega hrædd um að hún myndi koma við mig og segja ,,hvað varst þú að segja um 

mig, og hvað varst þú að ljúga um mig.‘‘ Anna og Kristín treystu ekki kennurum fyrir 
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eineltinu þar sem þær höfðu heyrt að nemendur fengu upplýsingar um eineltismál frá 

starfsmönnum framhaldsskóla.  Lísa fann einnig fyrir hræðslu við að segja frá: 

Maður verður svo stressaður, maður verður svo hræddur að það fattist að 

það ég hafi verið að kvarta, þess vegna grátbað ég mömmu og pabba að 

gera það ekki... fólk verði þá bara meira á móti manni og fer að halda að 

maður sé geðveikt barnalegur. 

Fjóla talaði um að fólk væri hrætt við að segja frá m.a. vegna slúðursagna, dómhörku annarra 

og svo séu margir haldnir fordómum, það að vera umtalaðir. Fjóla hafði upplifað hræðslu við 

að segja frá: 

Ég hafði ekki alveg tökin á því að koma og  segja  þetta er að gerast 

manneskja sem hefur lent í einelti oftast nær þá á hún til að lifa í 

hræðslunni og oftast eru þessir einstaklingar meðvirkir líka, einhvern 

veginn verða fórnarlambið, þótt þeir ætli sér það ekki, þá bara gerist það.  

Anna og Freyr töluðu um skömm sem fylgdi því að segja frá: ,,Hver mundi ekki skammast sín 

fyrir þetta... hjá mér var aldrei skömm, ég hugsaði bara þetta er þeim að kenna, þau eru að 

gera þetta, en það er mjög sjaldgæft viðhorf ‘‘ (Freyr).  

Fram kemur í samtölum við viðmælendur að meirihluti þeirra höfðu ekki sagt 

kennurum eða stjórnendum  frá eineltinu og nefndu ástæður líkt og hræðsla, skömm og 

þekkingarleysi á einelti.  

4.4.3  Viðbrögð þolenda gagnvart einelti 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í leiðir til að takast á við eineltið komu fram nokkrir 

varnarhættir og þar á meðal útilokun. Jón reyndi að útiloka þau neikvæðu orð og 

athugasemdir sem hann fékk í kennslustundunum: ,,Ekki hlusta á þau, hunsa þau, það er alla 

vega það sem ég geri. Það er aðalmálið að hunsa þau... ég læt það bara orðin frá þeim falla 

og hleypi því ekki of nálægt.‘‘ Freyr lýsir því hvernig hann byrjaði að útiloka eineltið: ,,Ég 

loka bara svo mikið á það. Ég er svona hægt og rólega að reyna að  rifja það upp... ég búinn 

að gleyma eða blokkera það úr minninu‘‘. Svipaðar lýsingar komu fram hjá Önnu:  

 ,, Ég ætla að láta þetta fara fram hjá mér eins og ég heyrði það ekki. Ég ætlaði ekki að segja 

neitt, ég ætlaði ekki að horfa á þær og láta eins og ég sæi þær ekki‘‘. Fjóla ákvað að vera ekki 

í þeim kringumstæðum þar sem einelti gæti mögulega átt sér stað og leggur til að aðrir 

þolendur geri slíkt hið sama: ,,Það eina sem hefur virkað fyrir mig hér í framhaldsskólanum 

að vera ekki í þessum kringumstæðum...  leitaðu til einhvers annars það er til alls konar fólk í 

skólanum.‘‘ Kristín hætti að tala við gerandann og reyndi að útiloka hana og allt sem hún 
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sagði: ,,Því við erum í sama skóla, og erum í sama vinahóp þá er það rosalega erfitt en ég 

reyndi.‘‘ Anna sagðist hafa reynt að leiða eineltið hjá sér og hafa munninn lokaðan: ,,Því ef þú 

svarar oft á móti þá ert það þú sem lendir í veseni, ekki manneskjan sem byrjaði. Loka á 

þetta. ‘‘  

Anna sagði að eineltið hefði breytt sér og hún væri í dag mun sterkari einstaklingur en 

hún hafði verið í grunnskóla: ,,Get alveg talað fyrir sjálfan mig og ef mér líkar ekki eitthvað 

þá get ég talað á móti og sagt eitthvað‘‘. Eineltið hafði einnig breytt Frey sem persónu og 

sagði hann það hafa mótað sig:  

Ég er mjög réttlætissinnaður og sjálfstæður, þetta hefur þroskað mig 

mikið... ég væri ekki sá sem ég er í dag ef ég hefði ekki lent í þessu, mér 

er orðið svo sama um hvernig fólki finnst um mig, ég kem til dyranna 

eins og ég er klæddur, það er eitt af því sem hef mótað mig, ég segi mína 

skoðun.  

4.4.4  Gerendur eineltis  

Þegar viðmælendur voru spurðir út í hvort gerendur hefðu einhver sameiginleg einkenni komu 

fram lýsingar líkt og mikið sjálfsálit þar sem þeir töldu sig yfir aðra hafna og vinsældir.  Lísa 

lýsir gerendum á eftirfarandi hátt: ,,Þetta eru allt krakkar sem eru vinsælir, svona snobbað 

fólk... svolítið svona krakkar sem eru að reyna að vera alltaf númer eitt og hafa því einhvern 

til að líta niður á‘‘. Fjóla lýsir því hvernig gerandinn nær að fá aðra nemendur til að taka þátt 

í einelti: 

Stundum er bara ein manneskja skemmda eplið í raun og veru og um leið 

og hún tengist fólkinu þá er hún með króka hérna og þá standa allir með, 

þeir sem eru næst henni og svo aðeins fjær, það þorir enginn að gera 

neitt... einhvern veginn þá lamast hópurinn og verður eins og róbót, þegar 

ég var lögð í einelti þá get ég ekki alltaf sagt hver var foringinn í þessu.  

Freyr lýsir hegðun gerenda á svipaðan hátt:  

Það var alltaf einn foringi og svo nokkrir sem stóðu fyrir aftan og ég hef 

tekið eftir þessu í dag, þessi eini og hinir svona bak við hann, aftur á móti 

fékk hann alltaf sama stuðningurinn sem leiddi til eineltis. 

Nokkrir viðmælendur töldu að gerendur þyrftu einnig á aðstoð að halda líkt og þolendur eða 

eins og Freyr tók fram: ,,Ég held að þeir þurfi að vissu marki á meiri aðstoð að halda.‘‘ Anna 

taldi að gerendur ættu við einhverja andlega erfiðleika að stríða eða byggi við erfiðar 

heimilisaðstæður: 
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Ég held að aðallega sé að þau sem eru að leggja í einelti þurfi á aðstoð að 

halda, einhver vandamál heima, þeim er strítt... það hlýtur að vera 

eitthvað að svo þeir taki eina manneskju fyrir sem hefur ekki gert þeim 

neitt. Það hlýtur að vera eitthvað sem liggur þar á bak við. 

Fjóla kom inn á að einn af gerendunum í sínu tilviki hafi reynt að svipta sig eigin lífi og 

mikilvægt sé að þeim sé rétt aðstoð við lausn sinna mála.  

4.4.5  Munur milli kynja 

Þegar spurt var út í kynjamun í einelti kom fram að strákar beiti fremur beinu einelti og 

stúlkur fremur óbeinu. Anna lýsti því svo:  

Það er munur á strákum og stelpum. Stelpur þora ekki í þig, að hreyta í 

þig, strákar eru meira í því, en stelpur eru meira í andlegu. Ég veit að 

strákar eru meira að ýta þér út í horn. 

Kristín sagði að stúlkur væru meira að búa til sögur og drama en strákar, þeir beiti frekar 

líkamlegu ofbeldi. Anna tekur undir orð Kristínar um slúðursagnir meðal stúlkna: ,,Slúður 

segja eitthvað á bak við mann, vera í einhverjum hóp og láta berast milli hópa og maður 

heyrir það sjálfur, það er ekkert gaman.‘‘ Fjóla hafði þetta um stúlkur og einelti að segja: ,,Af 

því að þetta er sama kynið, við erum allar útlitsdýrkendur og mér finnst þær vita alveg 

hvernig þú ert, við konur við þekkjum hvort aðra og við vitum hvaða punkta þær geta ráðist á, 

konur eru konur verstar.‘‘ Fjóla hafði lent í mun meira einelti af hendi stráka en stúlkna og 

taldi mikinn mun vera þar á milli ef litið væri til birtingarmynda eineltis, þar sem strákar væru 

mun grófari í orðum og athugasemdum en stúlkur.  Freyr talar um að strákar séu ekki síður að 

baktala en stúlkur: ,,Það er mikil  goðsögn að strákar séu alltaf lemjandi og stelpur alltaf 

baktalandi, strákar eru meira í því að baktala.‘‘ 

Fram kemur hjá viðmælendum að stúlkur beiti fremur óbeinu einelti en strákar sem 

lýsir sér helst í kjaftasögum og slúðri.  

4.4.6  Mögulegar ástæður eineltis  

Þegar spurt var um mögulegar ástæður eineltis töldu Lísa og Anna engar sérstakar ástæður 

liggja þar að baki eða eins og Anna sagði: ,,Enga hugmynd um hvernig þetta byrjaði, og af 

hverju ég, ég hef ekki sagt neitt eða gert neitt við þessa stelpu, hún bara byrjaði.‘‘ Lísu fannst 

mjög slæmt að vita ekki hvar ástæður eineltis lægju: ,,Ég skil þetta ekki ég er ein af þessum, 

ég meina ég fékk ifone frá mömmu og pabba, fæ alveg föt, mér finnst bara svo furðulegt hvað, 
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af hverju, svo leiðinlegt að vita ekki af hverju.‘‘ Kristín taldi mögulegar ástæður fyrir eineltinu 

stafa af stjórnsemi og afbrýðisemi gerenda: 

Það sem hún var að gera við mig var meira svona rosalega mikil 

stjórnsemi og afbrýðisemi sem spilaði þar inn í og svo þurfti hún að nota  

stjórnsemina út af mér af því að hún fékk ekki að stjórna neinu heima hjá 

sér.  Þar var henni stjórnað.  

Viðmælendur bentu á að lélegt sjálfsálit og minnimáttarkennd hjá gerendum ýtir undir einelti 

,,ég held að fólk leggi í einelti vegna þess að það er í vörn og óánægt með sjálfan sig‘‘(Freyr). 

Freyr bendir á að gerendur leggi aðra í einelti til að vera ekki lagðir í einelti af öðrum 

nemendum. Jón hafði heyrt um að nemendahópar krefjist þess af nemendum að leggja aðra í 

einelti til þess að fá inngöngu inn í klíku ,,þú þarf að vinna þér það inn, að geta komist inn í 

hópana og þannig, sýna að þú getir haft stjórnina á hlutunum sem sagt, getir staðið fyrir 

þínu.‘‘   

Í viðtölum kemur fram mat viðmælenda á ástæðum eineltis og það kunni að vera 

vegna lélegu sjálfsáliti, minnimáttarkennd, afbrigiðssemi og stjórnsemi gerenda. 

 

4.5  Stuðningur annarra  

Hjá viðmælendum skipaði stuðningur annarra einstaklinga stóran sess í að það dró úr 

eineltinu. Lísa og Kristín lýstu ástæðum þess að eineltið sem þær urðu fyrir í 

framhaldsskólanum hætti. ,,Ég held að ég sé aðeins öruggari með mig, svo á ég líka fleiri vini 

núna,  ég held að sé vegna þess að ég á góða vini sem standa upp með mér, góða  foreldra og 

fjölskyldu.‘‘(Lísa).  Anna hefur haft góðan stuðning á bak við sig sem hefur stutt hana í 

eineltinu:  ,,Það er fólk á bak við mig sem stendur með mér og ef þetta heldur áfram þá gerir 

það eitthvað í málunum. Ég stend ekki ein í þessu.‘‘  Kristín og Anna höfðu fengið góðan 

stuðning af hálfu kærasta sinna. Kristín lýsir stuðningi kærastans svona: ,,Þessi kærasti minn 

hjálpaði mér alveg rosalega í að vera ekki að taka þetta allt rosalega inn á mig, hefði ég verið 

ein þá hefði ég, ég veit ekki hvað ég hefði gert. Hann hjálpaði mér rosalega.‘‘  Lísa segir 

stuðning vinkvenna sinna skapa öryggi bæði í skólanum og utan hans: 

Eins og vinkona mín, við erum mjög nánar vinkonur og hún sagði að hún 

myndi alveg standa upp fyrir mér, einnig önnur mjög góð vinkona mín, 

hún stendur geðveik vel með mér eins og ef einhver er með leiðinleg 

komment á Facebook þá fer hún strax og stendur með mér. 
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Þegar spurt var út í viðbrögð og stuðning foreldra koma fram jákvæð viðhorf 

viðmælenda gagnvart viðbrögðum foreldra og þeir höfðu reynt að gera sitt besta til að stöðva 

eineltið. Fram kom hjá Frey að: ,,Foreldar mínir hjálpuðu mér eins og þeir gátu, þau gátu 

eiginlega ekkert hjálpað mér að vissu leyti því þau gátu ekki alltaf verið til staðar og ég held  

það hafi verið rosalega erfitt fyrir foreldra mína.‘‘  Kristín  sagði að stuðningur af hendi 

móður sinnar og föður hafa hjálpað mikið til og hafi ýtt undir að hún leitaði sér aðstoðar hjá 

námsráðgjafanum. Sömu sögu var að segja af viðbrögðum foreldra Lísu en þau töluðu við 

skólastjórann sem leiddi til þess að Lísa fékk aðstoð hjá námsráðgjafa skólans. Anna sagði 

foreldrum sínum frá eineltinu og:  

Þau sögu mér að seifa myndina og ef þetta héldi áfram að tilkynna 

lögreglunni og ég myndi annað hvort láta reka hana úr skólanum því 

þetta á ekki að vera leyfilegt, eins og að taka myndir í skólanum og setja 

inn á netið.  

Viðmælendur töldu að samnmendur séu fremur hlutlausir en þeir séu að hjálpa 

þolendum þegar kemur að eineltismálum. Anna lýsti viðbrögðum samnemenda sinna á 

þennan hátt: 

Þeir eru frekar hlutlausir heldur en að hjálpa. Það er misjafnt hjá 

krökkum hvort þeir vilja vera með eða hjálpa einstaklingnum. Þeir vita 

ekki hvað þeir eiga að gera, sumir ætla sér að hjálpa en vita ekki hvað 

þeir eiga að gera.  

Jón telur að samnemendur sínir og kennarar líti á þessar neikvæðu athugasemdir sem einungis 

fíflagang og stríðni hjá gerendunum fremur en að um einelti sé að ræða og séu því ekki að 

hafa mikil afskipti af einelti.   

Þegar litið er til ofangreindra orða sérst vel að stuðningur vina og fjölskyldu er sá 

þáttur sem viðmælendur telja að hafi einna mest hjálpað til við að draga úr því einelti sem þau 

urðu fyrir.  

 

4.6  Viðhorf skóla til eineltismála  

Þegar spurt var um upplifun viðmælenda af viðhorfum og viðleitni skóla til eineltismála komu 

fram ólík svör viðmælenda, sumir voru mjög ánægðir með viðhorf  framhaldsskóla og 

kennara gagnvart eineltinu eins og Kristín: 

Það er tekið rosalega vel á þessu hérna en ég veit að ef mér líður ekki vel 

í tímum þá get ég sagt kennurum frá því og það er mikið betra að vera 
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búin að því fyrirfram og látið þá vita. Þau taka mjög vel við því og segja 

bara ok þetta er allt í lagi og þá fæ ég bara heimanámið fyrr  og fæ 

tölvupóst um það sem ég þarf að gera heima og svoleiðis.  

Flestir viðmælendur lýstu viðhorfum og viðleitni kennara og stjórnenda í framhaldsskólum til 

aðgerða gegn eineltis á jákvæðan hátt en sumir höfðu upplifað afskiptaleysi og úrræðaleysi frá 

kennurum. Lísu fannst viðbrögð framhaldsskólakennara gagnvart einelti einkennast af 

afskiptaleysi og þeir þyrftu að fylgst betur með samskiptum nemenda í kennslustundum, líkt 

og hún segir frá: ,,Þeir voru ekkert að kippa sér upp við þetta þannig. Ég held þeir séu ekki að 

spá mikið í því.‘‘ Freyr hafði leitað aðstoðar og stuðnings hjá forvarnarfulltrúa 

framhaldsskólans vegna eineltis en hann brást við með því að segjast ekki geta gert neitt í 

málinu. Freyr lýsir líðan sinni eftir viðtalið við forvarnarfulltrúann þannig: ,,Ég var rosalega 

hjálparlaus, svona vonsvikin að þeir hafi ekki gert neitt, að þetta skuli hafa gengið svona.‘‘  

Fram kom jákvæðni gagnvart námsráðgjöfum framhaldsskólanna. Lísa hafði þetta að 

segja um þeirra þjónustu: ,,Mér finnst gott að tala við námsráðgjafann, hún hefur hjálpað mér 

rosalega, það er mjög gott að tala við hana.‘‘ Kristín lýsti einnig jákvæðri reynslu: 

,,Sálfræðingurinn og námsráðgjafinn eru búinn að gera rosalega mikið fyrir mig núna, eru 

rosalega mikið að hjálpa mér.‘‘ Kristín bætti við síðar: ,,Það er hugsað ótrúlega vel um mann 

hérna og ef maður er með eitthvert vandamál þá bara segir maður frá því og það er alveg 

tekið á því um leið. Það  var ekki liðin vika og ég var komin til sálfræðings.‘‘  

  

4.6.1  Hvernig tekið er á einelti í framhaldsskólum 

 Flestir viðmælendum upplifðu jákvæða viðleitni hjá framhaldsskólum að gera eitthvað í þeim 

eineltismálum sem upp koma en framhaldskóla skorti heildstæðar aðgerðir gegn einelti. Fjóla 

sagðist vera búinn að taka eftir jákvæðum breytingum í sínum framhaldsskóla, til að mynda 

væri búið að styrkja félagslíf meðal nemenda sem hafði verið takmarkað. Fjóla telur þó að 

framhaldsskóla vanti heildarmynd á aðgerðum gegn einelti. Fjóla bætir við: ,,Mér finnst að 

það ætti bara að vera lög og ef það er ekki farið eftir þeim lögum þá sé hægt að kæra 

skólann. Það er bara svo ógeðslegt hvað var leyft og annað.‘‘ Anna benti á að meira sé rætt 

um einelti í framhaldsskólum en grunnskólum og tekið sé harðara á þeim málum sem upp 

koma ,,mér finnst að það sé gengið í málið strax hérna í fjölbraut.‘‘ Anna sagði að 

kennararnir sem tóku eftir eineltinu í kennslustundunum  höfðu haft samband við 

námsráðgjafa og ákveðið hefði verið að henda gerandanum út úr kennslustund ef hann sýndi 

slíka hegðun aftur. Kristín sagði námsráðgjafanum frá eineltinu og segir að fylgst væri með 
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gerandanum í framhaldinu: ,,Það er alveg fylgst með henni og hún hefur námsráðgjafa sem 

hún fer alveg til, það er ekki sami námsráðgjafinn og ég er með. Þær ætla síðan að ræða 

eitthvað saman um hana.‘‘  Freyr ræddi eineltið við umsjónarkennarann: ,,Hún tók þessu 

alveg inná sig og talað við einhvern sem talaði við einhvern annan, það fór samt ekki það 

langt og hún sagði við mig ef það héldi áfram þá átti ég að láta hana vita.‘‘ 

Viðmælendur telja að kennarar og aðrir starfsmenn skólastofnana skorti þekkingu á 

einelti sem geti haft áhrif á viðbrögð þeirra.  Fram kom í máli Kristínar: ,,Ég held að krakkar í 

dag á mínum aldri séu ekkert að fatta þetta og ekki kennararnir heldur.‘‘ Jón telur að 

kennarar séu ekki að spá í hvort um einelti sé að ræða eða eins og hann sagði: ,,Þeir pæli í því 

að þetta sé fíflagangur í strákunum og séu svona að stríða.‘‘  

Mat hluta viðmælenda var jákvæður vilji framhaldsskóla að taka á eineltinu en 

kennurum og nemendum skorti þekkingu á birtingarmyndum eineltis.  

 

4.7  Fyrirbyggjandi aðgerðir gegn einelti í framhaldsskólum  

Í öllum viðtölunum kom skýrt fram að mikill skortur væri á fræðslu um birtingarmyndir 

eineltis eða viðbrögð gagnvart því,  bæði meðal nemenda og kennara. Viðmælendur höfðu 

lítið orðið varir við eineltisáætlanir eða aðgerðir gegn einelti hjá þeim framhaldsskólum sem 

þau stunda nám í. Fram kemur hjá Jóni að hann hafi orðið einu sinni eða tvisvar vitni að 

fræðslu um einelti síðan hann byrjaði í framhaldsskólanum. Anna segir að einhver fræðsla 

hafi átt sér stað í áfanga um lífsleikni og valnámskeið á opnum dögum: ,,Eitthvað svona að 

það sé ljótt að leggja í einelti og eitthvað svoleiðis, svo hefur verið á opnum dögum námskeið 

um einelti.‘‘ Lísa minnist þess að sýnd hafi verið mynd um einelti í einni kennslustund í ensku 

,,myndin sýndi að ólíklegasta fólki geti liðið illa‘‘ en bætir svo við ,,við höfum ekki einu sinni 

tekið eineltiskönnun eða þannig.‘‘ Fjóla sagðist ekki hafa fengið mikla fræðslu hvorki í 

framhaldsskólanum né í grunnskólanum en hún telur að það þurfi að kenna og fræða 

nemendur um einelti og bendir á að nýta námsbækur til fræðslu: 

Mér finnst það ætti að vera til námsbækur í grunnskóla eða í 

framhaldsskóla, til dæmis þessi bók er fyrir þennan árgang og þessi fyrr 

annan, það er misgróft og hvaða afleiðingar, þetta verður grófara með 

tímanum svo það þarf auðvitað að með tímanum að kenna börnum hvað 

er rétt og hvað er rangt, það þarf að kenna fólki. 
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Kristín sagðist muna eftir því að einn kennarinn í framhaldsskólanum hafi hvatt nemendur til 

að segja frá ef einhver vandamál kæmu upp og láta kennarann vita af því og að hennar sögn 

er: ,,Það eina sem einhver kennari hefur minnst á svona.‘‘ 

Viðmælendum var mikið í mun að unnið yrði markvisst forvarnar- og meðferðarstarf 

og það yrði rætt innan skólanna hvaða áhrif einelti hefði á þolendur.  Fræðsla fyrir alla, 

nemendur og kennara kom fram í máli allra viðmælenda líkt: 

Hafa fræðslu, fræða krakkana um hvernig þetta getur, sérstaklega hvað 

þetta hefur áhrif á fólk fyrir framtíðina að gera og tala um hvernig þeim 

getur liðið þegar gerendur eru að leggja í einelti, og hvaða áhrif þetta 

hefur á hann sem bara manneskju... Það ætti að koma fram hvernig áhrif 

þetta hefur á fólk upp á framtíðina, það mun taka mig langan tíma að 

byggja þetta upp það sem þessi stelpa reif niður. Mér finnst að fólk ætti 

að vita hvað þetta gæti gerst og hvaða afleiðingar þetta getur haft á 

einstaklinga (Kristín).  

Kristín taldi að gerendur þyrftu á fræðslu að halda svo þeir myndu átta sig betur á hegðun 

sinni og afleiðingum hennar:  

Finnst mér ætti að koma einhvers konar fræðsla um, dæmi um einelti þar 

sem þeir myndu taka það til sín og fatta þá, já þessi heldur kannski að ég 

sé að leggja hann í einelti en ég er kannski bara að djóka, ég held að þau 

fatti það ekki.  

Fjóla benti á að reynslusögur sé leið sem gæti skilað góðum árangri: 

Mér finnst að það ætti að vera verkefni með því að fá einstaklinga úr 

regnbogabörnum... fá reynslusögur frá fólki á mínum aldri og koma með  

sitt frá undirmeðvitundinni ef fólk treystir sér til þess, það sem er erfiðast 

væri en finnst nauðsynlegt að gera er að fá gerenda.  

Freyr kom inn á að hægt væri að hafa forvarnanámskeið í lífsleikni um einelti: ,,Hafa einn 

lífsleikni áfanga þegar maður er sextán ára og annan þegar þú ert 19 ára.‘‘ Freyr bætti við 

að þær þær leiðir sem nýttar séu til fræðslu séu ekki að skila árangri að hans mati: ,,Það að 

halda einhverja fundi í matsal til dæmis er enginn að fylgjast með, það er leiðinleg staðreynd 

en það er staðreynd.‘‘ Freyr hefur þessi orð um eineltismyndbönd sem aðgengileg eru: 

,,Eineltismyndbönd sem hafa verið framleidd eru ekkert svo hipp og kúl og þá nennir enginn 

að skoða þau.‘‘   
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Fjóla sagði að fáir þolendur stigi fram og  því þurfi yfirvöld að upplýsa fólk um einelti 

og gefa þolendum skilaboð sem: ,,Segja þeim að koma svo það sé hægt að gera eitthvað.‘‘  

Yfirvöld þurfi að bjóða þjónustu fyrir þolendur og upplýsingar  um hvert þeir ættu að leita til:  

Sérstaklega að láta vita hvaða manneskjur væri hægt að tala við um þetta, 

því það eru alveg einhverjir sem hafa lent í einhverju en vita ekki hvert 

þeir eigi að leita til eða farið, eða hvert þeir geta snúið sér í þessu (Fjóla).  

Viðmælendur lögðu áherslu á að starfsfólk þyrfti að fylgjast betur með hegðun og samskiptum 

nemenda innan veggja framhaldsskólanna eða eins og Fjóla sagði: 

Fylgjast meira með, gangaverðirnir að pæla meira í umhverfinu hjá 

fólkinu hvernig fólk er í göngunum, samskiptin og að koma í veg fyrir 

með því aðfá fólk til að vinna saman... mér finnst það þurfi meira aðhald, 

ég er að segja að þið þurfið að fylgjast meira með. 

Anna og Kristín voru á sömu skoðun og Fjóla: ,,Ef þeir sjá eitthvað gerast sem er tengt 

einelti, þá eigi að taka einstaklinginn bara  til hliðar og segja honum að þetta sé ekki leyfilegt 

í skólanum... aðalmálið að fylgjast með og tala við manneskjuna‘‘(Anna).  Skortur á trausti 

milli nemenda og kennara er þáttur sem fram kom í viðtölunum.  Þátttakendur bentu á leiðir 

til að skapa meira traust innan skólastofanna en þær voru að taka harðar á þeim eineltismálum 

sem upp koma, þétta nemendahópinn og gera þá samstíga t.d með því að auka samvinnu og 

hópavinnu.  

4.7.1  Samvinna og hópavinna  

Samvinna og hópavinna eru kennsluaðferðir sem viðmælendur bentu á sem fyrirbyggjandi 

aðgerð gegn einelti þar sem samvinna eflir starfsandann og skapi tækifæri fyrir nemendur að 

kynnast. Kristín hafði góða reynslu af samvinnunámi: 

Ef það er  hópavinna þá bið ég kennararann að um að planta mér með 

einhverjum sem er einn líka eða henda mér bara inn í einhvern hóp, þá í  

rauninni skiptir ekki máli þá kynnist maður alltaf einhverjum nýjum og 

maður er með sömu áhugamál þá kannski fer maður að spjalla og 

eitthvað þannig. 

Fjóla hafði einnig góða reynslu af samvinnunámi m.a. í spænsku eins og hún lýsti: ,,Báðir 

spænskukennararnir komu til okkar og töluðu við okkur í hóp, einn kennarinn kom með bolta, 

hérna við erum að fara að kynnast.‘‘ Fjóla bætir við að það sé mikilvægt að mynda hópa strax 

í fyrstu kennslustundunum: 
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Því um leið og þeir fara seinna því það er alveg kvíði að tala við nýtt 

fólk, það er alveg óþægilegt... fyrsta tímann eða fyrstu fimm tímana og 

ekki búið að vera neitt hópverkefni þá kannski leit manneskjan vitlaust á 

mann eða asnalega á mann og maður túlkar allt öðruvísi... þá er 

manneskjan alveg ,,ég þori ekki eða gera neitt.‘‘ 

Freyr telur þægilegra að kennarinn raði saman í hópa heldur en að nemendur sjái um það 

sjálfir: ,,Því þá þarf ég ekki að lenda í einhverju vandræðalegu og velja einhvern eða 

afgangar saman... ég hef kynnst mörgu fólki í gegnum hópanám.‘‘   

4.7.2  Skilaboð til annarra þolenda eineltis  

Hjá öllum viðmælendum mínum voru mikilvægustu skilaboðin til annarra þolenda að segja 

frá eineltinu líkt og fram kom hjá Kristínu og Frey. Kristín taldi mikilvægast að:  

Segja frá. Það fyrsta sem ég myndi gera er að segja frá. Það er ótrúlega 

erfitt að hafa þetta inní sér og þú finnst eins og þú getir ekki talað við 

neinn. En það er alltaf einhver sem þú getur talað við. 

 Freyr tók í sama streng: ,,Segðu frá, talaðu um þetta, getur ekki haldið þessu inn í og einn 

daginn bara springur þú.‘‘ Lísa telur einnig mikilvægast að tjá um eineltið og standa með 

sjálfri sér, eða eins og hún sagði: ,,Segja frá því hvernig þér líður, ræða við námsráðgjafa, 

þeir hjálpa. Standa upp fyrir sjálfum sér og segja frá, fá hjálp, það er alveg til góðir vinir 

þarna úti, bara lífið heldur áfram.‘‘ Fjóla leggur einnig áherslu á nemendur segi frá: 

Bara það að segja frá á einhvern hátt, þú verður líka að velja það hvernig 

þú vilt segja frá, þú getur sagt það í persónu, þú getur farið upp í skóla og 

sagt ,,ég þarf að segja ykkur svolítið‘‘. Þú velur þína leið, þegar þú ert 

búinn að taka þetta skref þá ertu búinn að fara í gegnum þessa hræðslu 

sem fylgir því. Um leið og þú ferð að standa upp fyrir sjálfum þér, þá 

líður þér miklu betur, þú horfir á þig öðruvísi í speglinum og þú getur  

sagt  við sjálfan mig ,,vá hvað ég er stolt af mér.‘‘ 

Kristín bendir á að það sé lítið hægt að gera í eineltismálum ef þolendur þora ekki að stíga 

fram og segja frá. Freyr bendir á að: ,,Það er ekkert að gerast neitt ef það er ekki sagt frá. 

‘‘Fjóla talaði um að mikilvægt sé að varpa þessari þungu byrgði frá sér og koma orðum og 

líðan sinni af eineltinu niður á blað: 

Bara að skrifa um þetta, sögurnar sem eru í hausnum á sér þá ertu búinn 

að sjá myndina þetta er ekki lengur bara allt í hausnum á þér. Þú getur 
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þetta líka, ef ég get það og fleiri sem koma fram, þá geta fleiri gert það 

og við getum stoppað þetta.  

Fjóla bendir þolendum á að finna sér annan félagsskap og reyna að forðast þær aðstæður sem 

geta valdið þeim vanlíðan:  

Reyna að leita eitthvað annað, ekki vera viljandi að vera með þeim sem 

eru að gera þér slæmt ekki vilja vera það, ekki vera partur af því, hvað 

gefur það þér í lífinu annað hvort verður þú ein af þeim og ef þú verður 

það ekki þá ertu í sömu stöðu alltaf, að verða fyrir því, fyrir eineltinu.  

Freyr sagði að mikilvægt væri fyrir þolendur að reyna að takast á við einelti og svara fyrir sig 

og segja við gerendur: ,,Ég fíla ekki hvernig þú ert að koma fram við mig, ég hef oft sagt það 

við þetta fólk.‘‘ Fjóla taldi að númer eitt, tvo og þrjú sé fyrir þolendur að vinna í sínum málum 

og sjálfum sér: 

Annars heldur þetta áfram frá því í grunnskóla upp í framhaldsskóla, háskóla kannski 

hver veit, vinnustað hvar sem þú ferð skiptir ekki máli, nema þú vinnur í þér af því að 

fólk sem verður fyrir einelti er að fá  svona eigin varnarkerfi og þá oft verður það 

svona lamað, þorir ekki að segja neitt en hefur  margt að segja. 

Í viðtölum kom fram að skortur væri á fræðslu og umræður um einelti í 

framhaldsskólum. Viðmælendur töldu að eineltisfræðsla væri mikilvægasta leiðin til að 

fyrirbyggja einelti. Þátttakendur lögðu áherslu á að þolendur segðu einhverjum frá eineltinu 

og leituðu sér aðstoðar.  

4.8  Staðan í dag og horft til framtíðar  

Jákvæðni var í huga þátttakenda þegar þeir voru spurðir út í stöðuna í dag og framtíðina. 

Þátttakendur ætluðu ekki að láta eineltið stöðva framtíðarplön sín eins og áframhaldandi nám, 

líkt og fram kom hjá Önnu: ,,Ég er ákveðinn í því að útskrifast og ætla í háskóla, ég ætla ekki 

að láta þetta stoppa mig í lífinu, ég á gott líf og lifi lífinu eins og það sé enginn annar dagur.‘‘ 

Freyr sagðist vera búinn að yfirstíga einelti og áhrif þess hefði gert sig að sterkari einstaklingi 

eins og hann lýsti: ,,Þetta eru bara nokkur ár sem maður þarf að ganga í gegnum,sem gerir 

mann miklu sterkari fyrir vikið og sterkari skáp gagnvart því að taka gagnrýni.‘‘ Fjóla sagði 

að sú vanlíðan sem fylgdi eineltinu myndi seint hverfa: ,,Þetta tekur alveg ógeðslega langan 

tíma og maður fær alveg sting og verk fyrir brjóstið ef maður hugsar um sum atvik.‘‘  
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4.9  Samantekt á niðurstöðum 

Viðmælendur lýsa birtingarmyndum eineltis sem fyrst og fremst af andlegum og félagslegum 

toga en það sé mjög falið þar sem þolendur séu lítið að koma fram og segja frá því. Höfnun, 

hunsun og baktal eru algengar birtingarmyndir eineltis ásamt miskunnarlausum og niðrandi 

athugasemdum í formi orða. Fram kom að rafræn samskiptatækni á borð við spjallsíður líkt og 

Facebook og Formspring séu notaðar sem miðill í eineltismálum.  

Þátttakendur lýstu kvíða, hræðslu og depurð ásamt erfiðleikum í námi. Alvarlegt er 

hve margir þátttakendur höfðu hugsað um að svipta sig eigin lífi vegna eineltis. Þolendum 

þótti viðbrögð framhaldsskólans  gagnvart einelti vera jákvæð en þó skorti ákveðin úrræði og 

þekkingu á birtingarmyndum eineltis í framhaldsskólum. 

Viðmælendur bentu á ýmsar leiðir fyrir framhaldskóla til að taka á og fyrirbyggja 

einelti m.a. nýta kennslubækur til fræðslu, fá fram reynslusögur þolenda og gerenda, halda 

forvarnarnámskeið og setja fram eineltisáætlanir bæði fyrir starfsmenn og nemendur.  

Skilaboð til annarra þolenda væri að segja frá eineltinu og leita sér aðstoðar. 
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5  Umræður 

Í þessari rannsókn hefur verið leitast við að varpa ljósi á fyrirliggjandi þekkingu og dýpka 

skilning á birtingarmyndum eineltis í framhaldsskólum. Skoðuð var persónuleg upplifun sex 

framhaldsskólanema af einelti til að svara rannsóknarspurningunni: Hvaða áhrif hefur einelti 

á andlega líðan, námsárangur og daglegt líf þolenda eineltis í framhaldskólum?   

5.1 Umræða um niðurstöður  

Viðhorf og  reynsla þátttakenda  voru um margt sambærilegar við það sem áður hefur komið 

fram í rannsóknum á einelti í framhaldsskólum. Meginniðurstöður sýna að einelti á sér stað í 

framhaldsskólum landsins en er falið og lítt ávarpað og því getur verið erfitt fyrir starfsmenn 

menntastofnana að bera kennsl á það. Eineltið sem þátttakendur lýsa er oftar af andlegum og 

félagslegum toga en líkamlegt einelti kemur lítið sem ekkert við sögu. Birtingarmyndir 

eineltis eru helst í formi hunsunar, útilokunar, í neikvæðum og miskunnarlausum 

athugasemdum og baktali. Rafrænt einelti kemur fram hjá flestum viðmælendum og er 

internetið mikið notað í eineltismálum. Þolendur upplifðu andlega og líkamlega vanlíðan sem 

lýsti sér í kvíða, hræðslu, óöryggi, sjálfsvígshugusunum, svefnerfiðleikum, streitu og 

átröskunum. Mat viðmælenda er að kennurum og nemendum skortir þekkingu á 

birtingarmyndum eineltis. Viðmælendur benda á að gera þurfi heildstæða stefnu í 

eineltismálum og auka fræðslu um einelti og sér í lagi um rafænt einelti í framhaldsskólum 

landsins.  

Hér á eftir verður fjallað nánar um einstaka þætti í samhengi við niðurstöður annarra 

rannsókna og fræðilegt efni og þannig færð rök fyrir mikilvægi þeirra. 

 

5.2  Birtingarmyndir eineltis í framhaldsskólum 

Niðurstöður sýna að einelti í framhaldsskólum birtist helst sem andlegt og félagslegt ofbeldi. 

Hunsun og útilokun úr samfélagi jafningja, munnlegar miskunnarlausar athugasemdir, illt 

umtal og hótanir eru helstu birtingarmyndir eineltis í framhaldsskólum. Viðmælendur höfðu 

ekki orðið fyrir líkamlegu einelti í framhaldsskóla. Þessar niðurstöður eru í samræmi við fyrri 

rannsóknir sem sýna að með hækkandi aldri nemenda eykst andlegt og félagslegt einelti en 

dregur úr líkamlegu (Chapell,  o.fl., 2006:639; Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, o.fl., 
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2007:25). Atburðir sem falla undir skilgreiningar á kynferðislegri áreitni komu ekki fram í 

sögum þolenda.  

Áberandi var í viðtölum hve mikið  sé um baktal og slúður í framhaldsskólum. 

Viðmælendur töldu að tilgangur þess væri að útiloka þá frá samnemendum sem olli 

félagslegri einangrun og einmannaleika. Rannsóknir sýna að slúður um aðra nemendur er eitt 

algengasta birtingarform eineltis meðal stúlkna ásamt útilokun. Þar sem stúlkur mynda hópa 

og baktala aðra nemendur á þann veg að viðkomandi heyri til (Owens, o.fl., 2000:74 -76; 

Olweus, 1993:9). Samkvæmt viðmælendum mínum tjáðu gerendur neikvæðar athugasemdir í 

það háum tón að samnemendur heyrðu en gættu þess vel að kennarar yrðu þess ekki varir.  

Áberandi var hve rafræn tækni er mikið notuð í eineltismálum, þar eru spjallrásir á 

internetinu mest áberandi má þar nefna Facebook og Ringulreið. Flest allir viðmælendur 

höfðu orðið fyrir rafrænu einelti í einhverri mynd. Niðrandi og miskunnarlausar athugasemdir 

um viðkomandi voru settar á netsíðu þolenda ásamt ljósmyndum og upptökum af þeim sem 

teknar voru innan framhaldsskóla eða á skemmtunum sem voru á vegum skóla. Viðmælendur 

upplifðu mikið varnarleysi gagnvart rafrænu einelti þar sem erfitt er að fjarlægja eða eyða því 

efni sem komið er inn á internetið.  Hafa bæði erlendar og innlendar rannsóknir sýnt fram á 

sambærilegar niðurstöður (Wang, o.fl., 2009; Schneider o.fl., 2012; Arnheiður Gígja 

Guðmundsdóttir, o.fl., 2007:25). Niðurstöður rannsóknar Helgu Lindar Pálsdóttur (2012:70 -

71) sýnir að vefurinn Formspring.me og SMS smáskilaboð eru einna helst vettvangur rafræns 

eineltis sem eru ekki í samræmi við rannsókn þessa. Lítið sem ekkert er minnst á SMS 

skilaboð en Facebook er sá vettvangur sem helst var minnst á í rafrænu einelti. Þrátt fyrir að 

gerendur þurfi að tilgreina nafn sitt á Facebook og samþykkja vinabeiðni dregur það ekki úr 

líkum á einelti. Með rafrænni tækni á borð við spjallsíður getur gerandi sent skilaboð eða 

myndir til fjölda áheyrenda en þátttakendur höfðu upplifað að samnemendur samþykktu 

niðrandi og miskunnarlausar athugasemdir um sig með því að ,,like‘‘ ummælin. Með slíkri 

hegðun eru einstaklingar að samþykka og ýta undir eineltishegðun gerenda. Þátttakendur 

töldu að nemendur tjáðu mun neikvæðari athugasemdir um viðkomandi í gegnum tölvu en í 

beinum samskiptum, þar sem viðkomandi gæti leynt nafni sínu.  

Í viðtölunum kom skýrt fram að skortur væri á fræðslu um netnotkun og notkun 

spjallrása í grunn- og framhaldsskólum. Flestir viðmælendur höfðu fengið takmarkaða fræðslu 

og lítið orðið varir við umræður um rafrænt einelti en töldu það mikilvægan þátt í baráttunni 

gegn einelti. Þolendur bentu  á að þeir einstaklingar sem yrðu fyrir rafrænu einelti þyrftu að 

bregðast við t.d. með því að skipta um Facebook eða loka spjallsíðum sínum. Niðurstöður 

þessar eru hliðstæðar niðurstöðum Helgu Lindar Pálsdóttur (2012: 65-69) en þar töldu 
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þátttakendur að besta leiðin til að takast á við rafrænt einelti væri að loka þeim síðum sem 

eineltið færi fram og segja frá eineltinu. 

5.3  Afleiðingar eineltis  

Niðurstöður leiða í ljós að afleiðingar eineltisins eru alvarlegar og afdrifaríkar fyrir þá 

þolendur sem rætt var við. Þeir lýstu sálrænum þáttum líkt og kvíða, þunglyndi, félagsfælni, 

litlu sjálfstrausti og sjálfsvígshugsunum. Er það einnig í samræmi við niðurstöður annarra 

rannsókna (Gruber og Fineran, 2008:9; Schneider, o.fl., 2012:176;Sampson,  2002:12; 

Newman, o.fl., 2005:348; Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, o.fl.,2010: 26). Samkvæmt 

Schneider og félaga (2012:171) er andleg heilsa þeirra þolenda sem upplifa bæði rafrænt 

einelti og einelti í skólum verri en þeirra sem verða fyrir öðru hvoru. Þeir nemendur eru í 

áhættuhóp með að þjást af þunglyndi, kvíða og hugsana um sjálfsvíg.  

Í viðtölum kemur fram að eineltið hafi neikvæð áhrif á námsárangur og skólagöngu 

viðmælenda. Afleiðingar eineltis birtist í fjarvistum úr skóla sem m.a. leiddi til útskráningar 

úr áföngum og lægri einkanna, sem er hliðstætt fyrri rannsóknum (Sampson, 2002:12;  

Spriggs,o.fl., 2007:289). Flestir viðmælendur höfðu leitt hugað að því að hætta í þeim 

framhaldsskóla sem eineltið hafði farið fram og hafði einn viðmælandi skipt um 

framhaldsskóla vegna eineltis sem er hliðstætt því sem fram kom í rannsókn Arnheiðar Gígju 

Guðmundsdóttur og félaga (2007:20). Í þeirri rannsókn höfðu allir þolendur hugleitt að hætta í 

sínum skóla og nokkrir hætt. Berkowith og Benbenishty (2012:71) telja að fjarvistir úr skóla 

stafi vegna hræðslu þolenda við gerandann og ofbeldið sem fylgir eineltinu. Þolendur finni 

fyrir óöryggi innan skólaveggjanna sem stafi ekki síður af þeirri tilfinningu og upplifun að 

félagslegur stuðningur af hálfu nemenda og kennara sé ekki til staðar. Viðmælendur mínir 

fundu fyrir kvíða og óöryggi í skólanum sem stafaði helst af hræðslu við viðbrögð og viðhorf 

annarra nemenda gagnvart þeim. Tilfinning um að samnemendur væru að baktala eða dæma 

þá kom skýrt fram hjá þátttakendum.  Þrátt fyrir vanlíðan viðmælenda ætluðu þau sér að klára 

sitt nám og reyndu eftir mesta megni að útiloka eineltið og gerendur.   

Sumir viðmælendur áttu við félagsfælni að etja sem birtist í mikilli hræðslu við að vera 

innan um aðra einstaklinga. Viðmælendur áttu í erfiðleikum með að vera einir utan heimilis 

og þá helst þar sem fjöldi fólks var saman komið t.d í verslunarkeðjum vegna ótta við ofbeldi. 

Hræðslan var ekki takmörkuð við geranda eineltis heldur hafði yfirfærst á samfélagið í heild 

sinni. Félagsfælni tilheyrir flokki kvíðaraskana og einkennist af miklum og þrálátum ótta í 

einum eða fleiri aðstæðum þar sem félagsleg samskipti eiga sér stað og viðkomandi stendur 

frammi fyrir mögulegri gagnrýni annars fólks. Fólk með félagsfælni er gjarnt á að forðast þær 
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aðstæður sem það óttast og  kvíði og vanlíðan í aðstæðum veldur truflun á daglegu lífi og 

félagslegum samskiptum. (American  Psychiatric Association, 2000). Varnarviðbrögð þolenda 

gagnvart eineltinu var að draga sig úr aðstæðum og einangra sig frá jafningjum. Viðmælendur 

töluðu um að setja upp ákveðna ,, grímu‘‘ til að leyna líðan sinni og tilfinningum. Owen‘s og 

félagar (2000:79) benda á að þolendur eineltis reyni að afneita eineltinu með því að leyna 

líðan sinni. Það valdi svo enn meiri vanlíðan sem getur komið fram í kvíða, hræðslu, lágu 

sjálfsáliti og þunglyndi.  

Átakalegt var að heyra frásögn fimm viðmælenda um sjálfsvígshugsanir og tilraunir til 

sjáflsvígs. Daglegur kvíði og hræðsla viðmælenda við einelti hafði ýtt undir hugsanir um að 

einfaldast væri að ljúka því lífi sem þau lifðu. Þær niðurstöður eru ekki í samræmi við 

rannsókn Kaltiala-Heino og félaga (1999), sem fundu ekki nein tengsl á milli eineltis og 

sjálfsvígs. Aðrar rannsóknir bæði innlendar og erlendar hafa sýnt að einelti auki hættu á 

sjálfsvígshugsunum og jafnvel sjálfsvígum (McMahona, o.fl., 2012:490; Rigby og Slee, 

1999:119; Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, o.fl., 2007:2). Rigby og Slee (1999:123- 28) 

telja að þunglyndi og kvíði meðal þolenda séu áhættuþættir sem ýti undir sjálfsvígshugsanir 

og/eða tilraunir. Höfnun og hunsun frá jafningjum ýtir ekki síður undir sjálfsvígshugsanir þar 

sem þolendur upplifa að félagslegan stuðning er ekki að finna. 

Langvarandi hræðsla og kvíði getur ýtt undir líkamlega vanlíðan en eineltið hafði 

neikvæð áhrif á líkamlega líðan þátttakenda, sem lýsti sér í svefnerfiðleikum, streitu og minni 

matarlyst sem samræmist niðurstöðum annarra rannsókna (Lien, o.fl., 2009:4; Natvig,o.fl., 

2001: 365).  Áhugavert var að tvær af viðmælendum þjáðust af átröskunarsjúkdómunum 

anorexíu og búlimíu  en engar rannsóknir fundust um afleiðingar eineltis í tengslum við 

átröskunarsjúkdóma. Stúlkurnar nefndu að þær neikvæðu athugasemdir sem sneru að útliti 

þeirra sem féllu af hendi skólasystkina hefðu áhrif á að þær fóru að takmarka mataræði sitt. 

Stúlkurnar trúðu því neikvæða sem þær heyrðu um útlit sitt og sjálfsmynd þeirra brotnað 

niður með tímanum en rannsóknir sýna að langvarandi einelti dragi úr sjálfstrausti 

einstaklinga og valdi því að sjálfsmynd þeirra brenglast (Allison,o.fl.,  2009:1166; Sharp og 

Smith, 1995/2000:11). 

Rannsóknir hafa sýnt að þolendur og gerendur eineltis séu líklegri að taka þátt í 

áhættuhegðun en aðrir nemendur s.s. reykingar og aðra vímuefnaneyslu (Nansel, o.fl., 

2001:2098; Radliff, o.fl., 2012:569). Það samræmist ekki niðurstöðum lýsingu viðmælenda 

þar sem þeir áttu ekki við vímuefnavanda að etja og neyttu takmarkað magn vímuefna.  
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5.4  Gerendur og þolendur eineltis  

Þátttakendur töldu að gerendur sýni eineltishegðun í þeim tilgangi að afla sér vinsælda meðal 

samnemenda og eins hefðu þættir eins og stjórnsemi og afbrýðisemi áhrif á hegðun hans. 

Lélegt sjálfsálit gerenda og minnimáttarkennd gagnvart öðrum einstaklingum kom fram, þar 

sem óöryggi og óánægja einstaklinga ýtti undir eineltishegðun. Gerendur reyndu að bjarga sér 

frá því að verða fórnarlömb eineltis með því að taka þátt í slíkri hegðun. Þetta kemur heim og 

saman við niðurstöður rannsóknar Thornberg og Knutsen (2011:183) og Lam og Liu 

(2007:61) en þar kemur fram að gerendur leggi aðra í einelti til að öðlast vinsældir og/eða 

vald eða til að forða sér undan félagslegri útskúfun og einelti. Varnarviðbrögð gerenda felist í 

að leggja aðra einstaklinga í einelti til að öðlast betri líðan eða aukið sjálfsálit og sjálfstraust. 

Thornberg og Knutsen telja að andsnúnar tilfinningar gerenda séu drifnar áfram af 

afbrýðisemi og innri reiði sem getur stafað af slakri félagslegri stöðu þeirri m.a. vegna 

heimilisdeilna, hjónaskilnaða, misnotkunar, ofbeldis eða skorts á umhyggju heima fyrir. Það 

er í samræmi við niðurstöður rannsóknar minnar þar sem viðmælendur töldu gerendur eiga 

við andlega erfiðleika að etja og/eða búi við erfiðar heimilisaðstæður.  Því þyrftu gerendur 

eineltis á aðstoð að halda og það sé mikilvægt að hlúa að þessum einstaklingum ekki síður en 

þolendum.   

Þátttakendur lýstu kynjamun í einelti, stúlkurnar töldu að strákar beittu fremur beinu 

einelti sem lýsti sér í grófum orðum og athöfnum sem voru sýnilegar, en stúlkur væru gjarnari 

á að beita óbeinu einelti sem var meira í formi sögusagna sem barst á milli nemenda. Strákar 

sem gerendur reyndu að niðurlægja þolendur með grófu tali og þá sér í lagi við stúlkur. 

Viðmælendur töluðu um að kynin þekktu svo vel hvort annað að stúlkur vissu nákvæmlega á 

hvaða punkta þær gætu ýtt hjá kynsystrum sínum og komið þar að t.d. neikvæðum 

athugasemdum um útlit sem er hliðstætt niðurstöðum annarra rannsókna (Randall, 1997; 

Owens,o.fl.,2000). Stúlkur reyna að brjóta niður sjálfstraust annarra með neikvæðri gagnrýni 

á klæðnað, persónuleika og útlit viðkomandi einstaklings og með notkun slúðurs og 

kjaftasagna. Fram kemur hjá karlkyns viðmælanda að strákar væru ekki síður að baktala en 

stúlkur og það væri gömul goðsögn að strákar beittu aðeins líkamlegu einelti og stúlkur 

andlegu. Líklega má telja að með auknu rafrænu einelti sé einelti að verða meira af andlegum- 

og félagslegum toga en áður fyrr. Með notkun internetsins geta gerendur leynt nafni og kyni 

og því getur verið erfitt að kanna mun milli kynja.  
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Í viðtölum kom fram að þolendur skortir sjálfstraust og búi við slaka sjálfsmynd sem 

er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna (Thornberg og Knutsen, 2011:184; Owens, 

o.fl, 2000:372; Olweus, 1993:56- 57). Guðjón Ólafsson (1995:23) bendir  á að þolendur kenni  

jafnvel sjálfum sér um eineltið, því er mikilvægt að byggja upp sjálfstraust og sjálfsmynd 

þessarar einstaklinga. 

Viðmælendur töldu að þeir nemendur sem á einhvern hátt væru ,,öðruvísi‘‘ væru í 

áhættuhóp með að verða fyrir einelti. Þrír af viðmælendum mínum eru greindir með 

athyglisbrest og ofvirkni en þeir telja að nemendur með ADHD sé ákveðinn áhættuhópur 

þegar kemur að einelti. Einn viðmælandi minn er samkynhneigður en hann telur að kynhneigð 

sín hafi ýtt undir eineltið. Engin rannsókn fannst sem fjallaði um tengsl ADHD og einelti.  

Samkvæmt eigindlegri rannsókn Thornberg og Knutsen (2011:183) var ein algengasta ástæða 

eineltis af hálfu þolenda sú að þeir töldu sig  á einhvern hátt öðruvísi, skrítnir eða 

afbrigðilegir.  

Viðmælendur mínir brugðust við eineltinu á nokkra vegu en flestir höfðu reynt að 

útiloka neikvæðar athugasemdir og hegðun gerenda, einnig höfðu viðmælendur forðast 

gerendur og þær aðstæður þar sem einelti gæti mögulega átt sér stað. Þessi varnarviðbrögð 

þolenda höfðu neikvæð áhrif á skólagöngu þeirra sem kom fram í fjarvistum úr 

kennslustundum og slakri þátttöku í félagslífi framhaldsskólans. Frísen og félagar (2012: 985)  

telja að þolendur þrói með sér ákveðna varnir til að takast á við einelti t.d. með því að biðja 

gerenda að hætta eineltinu, reyna að berjast á móti eða útiloka eineltið. Niðurstöður rannsókna 

sýna að eldri þolendur eru líklegri til að útiloka eineltið með því að forðast aðstæður eða 

hunsa gerandann. Ástæður geta legið í því að eldri nemendur búi yfir meiri sjálfsöryggi eða 

betri tækifærum til að halda gerandanum í fjarlægð (Smith, o.fl., 2003:180).  

Ein af ástæðum þess hve erfitt er að bera kennsl á eineltið er þögn þolenda gagnvart 

eineltinu. Viðmælendum fannst erfitt að viðurkenna stöðu sína og reyndu að fela eineltið bæði 

fyrir samnemendum og starfsmönnum framhaldsskóla. Sumir af viðmælendum höfðu ekki 

gert sér fulla grein fyrir að þær væru þolendur eineltis sem er í samræmi við niðurstöður 

Salmivalli og félaga (1996).  Þar segir að meiri hluta þolenda líti ekki á sjálfa sig sem 

fórnarlömb eineltis en afneitun er algengur varnarháttur þegar ofbeldi á í hlut.  

Þagmælska viðmælenda stafði af hræðslu, skömm og þekkingarleysi á einelti. 

Viðmælendur voru hræddir við að segja frá þar sem gerandinn gæti komist að því, en nokkrir 

viðmælendur höfðu upplifað hótanir af hendi gerenda. Skortur á trausti til kennara kom einnig 

fram en viðmælendur treystu ekki kennaranum við að halda orðum þeirra leyndum fyrir 

foreldrum sínum eða gerandanum sjálfum. Viðmælendur fundu fyrir skömm fyrir að hafa 
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orðið fyrir einelti og töldu að aðrir einstaklingar myndu dæma þá sem ,,klöguskjóður‘‘. Þessar 

niðurstöður eru hliðstæðar því sem kemur fram í fyrri rannsóknum (Garpelin , 2004:737; 

Olivers og Canappa, 2007:80). Ástæður þagmælsku þolenda stafar helst af hræðslu við að 

vera álitin ,,uppljóstari‘‘ og viðbrögð og hegðun kennara yrði til þess að aðstæður yrðu verri, 

þar sem þeir treystu ekki kennurum að halda eineltinu leyndu. Mikilvægur þáttur til að 

fyrirbyggja einelti er gæði samskipta milli nemenda og kennara þeirra. Erfitt er þó að mæla 

slíkt samband en vilji nemenda til að segja frá og hæfni kennara að hlusta virðist vera 

mikilvægur þáttur í að gera skólastofnanir að öruggum stað fyrir nemendur.  

Tveir þolendur höfðu sagt kennurum í framhaldsskólanum frá eineltinu en flestir 

höfðu tjáð foreldrum sínum sem er hliðstætt rannsókn Sharp og Smith (1995/2000:14) sem 

telja að þolendur séu mun líklegri til að segja foreldum og vinum frá en starfsfólki skóla. 

Fram kemur í rannsókn Oliver og Canappa (2007:77-79) að þolendur höfðu í flestum tilfellum 

sagt foreldrum frá eineltinu og mátu mikils tilfinningalegan stuðning þeirra.  

 

5.5  Stuðningur og viðhorf annarra til eineltis  

Stuðningur annarra skipaði stóran sess í að mikið dró úr eineltinu og því jafnvel lauk. 

Viðmælendum fannst stuðningur annarra, bæði af hendi vina og foreldra hafði hjálpað þeim 

mikið til að takast á við eineltið og berjast gegn gerandanum. Stuðningur annarra skapi þannig 

öryggi bæði innan skólans sem utan. Foreldrar þolenda reyndu að gera sitt til að stöðva 

eineltið og leita hjálpar fyrir barn sitt t.d með því að hafa samband við skólastjórnendur og 

námsráðgjafa. Þessar niðurstöður eru ekki í samræmi við rannsókn Frisén og félaga 

(2012:986) en þar kemur fram að fáir þolendur töldu að eineltið hafi hætt vegna stuðnings 

jafningja. Þeir töldu að helstu ástæður þess að eineltinu hefði lokið væri vegna stuðnings 

starfsmanna skóla, flutnings í annan framhaldsskóla og/eða þolandi breytti hegðun sinni. Í 

rannsókn Olivers og Canappa (2007:77-79) kemur fram hjá þolendum eineltis að vinir veiti 

þýðingarmikinn stuðning og ráðleggingar. Vinahópur er mikilvægur liður í að fyrirbyggja 

einelti og að hjálpa nemendum að takast á við einelti. Ólíkt kennurum og öðrum fullorðnum 

einstaklingum eru vinir í þeirri aðstöðu að verða fyrr vitni að einelti, bæði í skólanum og utan 

hans og geta veitt stuðning. Þolendur sem upplifa stuðning hvort sem er af hendi foreldra, 

vina eða kennara eru ólíklegri að reyna eða hugsa um sjálfsvíg. Þar hefur stuðningur foreldra 

mest að segja (Rigby og Slee, 1999:123). 

Í viðtölum kemur fram að samnemendur séu fremur hlutlausir í eineltismálum og geri 

fátt til að hjálpa þolendum. Þeir líti á hegðun gerandans sem einhvern fíflagang og stríðni 
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fremur en einelti. Nemendur sem verða varir við einelti geta haft mikil áhrif bæði á jákvæðan 

og  neikvæðan hátt (Salmivalli, o.fl., 1996:478). Rannsóknir sýna að flestir nemendur hafi 

neikvætt viðhorf til eineltis og vilji koma þolendum til hjálpar. Því er mikilvægt að vinna með 

þessum nemendum til að koma í veg fyrir að einelti verði ríkjandi hegðun innan 

menntastofnana (Sharp og Smith, 1995/2000:14). 

Flestir viðmælendur  lýstu jákvæðri viðleitni til aðgerða kennara og stjórnenda gegn 

einelti. Sumir töldu þó að kennarar mættu taka harðar á gerendum og hafa meiri afskipti af 

samskiptum nemenda. Fjórir viðmælendanna voru í ráðgjöf hjá námsráðgjafa og einn er í 

meðferð hjá sálfræðingi á vegum skólans,  kom fram mikil jákvæðni gagnvart því samstarfi. Í 

rannsókn Oliver og Canappa (2007:81) telja þolendur að viðtöl við ráðgjafa hafi gefið góða 

raun til að draga úr tilfinningalegri streitu og til að öðlast aukið sjálfsálit og sjálfsvirðingu sem 

er sterkt afl til að þolandinn þori að rísa upp gegn eineltinu og/eða til að segja frá því.   

Þátttakendur töldu að framhaldsskólar séu jákvæðir í aðgerðum gegn einelti en standi 

frammi fyrir hálfgerðu úrræðaleysi. Það vanti heildarmynd af því hvernig skólinn skuli taka á 

og fyrirbyggja einelti. Þorlákur Helgason (2005) bendir á að framhaldsskólar hafi algjörlega 

orðið útundan í þeirri eineltisumræðu og vinnu að eineltisáætlunum sem fram hefur farið í 

grunnskólum landsins á síðastliðnum árum. Skortur hefur verið á eineltisfræðslu fyrir kennara 

í kennaranámi og í undirbúningi starfsmenntunar sinnar (Guðjón Ólafsson, 1996:34). Nýlega 

hefur verið sett í lög að framhaldsskólar beri skilda til að bregðast við einelti sem og öðru 

ofbeldi innan skólans (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Viðmælendur benda á að eineltisfræðslu sé ábótavant bæði fyrir nemendur og 

starfsmenn skólastofnana. Þekkingarleysi kennara og nemenda á birtingarmyndum eineltis 

valdi því að einstaklingar geri sér ekki alltaf grein fyrir eineltinu og líti á eineltishegðun sem 

hvert annað djók eða grín. Það er í samræmi við rannsókn Thomson og Gunter (2008:190) þar 

sem meirihluti nemenda telur að kennarar hunsi eða hafi ekki þekkingu á birtingarmyndum 

eineltis. Þeir séu ekki tilbúnir til að grípa inní aðstæður og ef þeir reyndu að taka á einelti 

væru þeir óhæfir til að gera eitthvað sem skilaði árangri. Guðjón Ólafsson (1996:33-41) segir 

að mikilvægt sé að koma á reglubundinni fræðslu um einelti fyrir foreldra og kennara til að 

fyrirbyggja og stöðva einelti. Kennarar þurfi að nýta öll tækifæri til að koma skilaboðum til 

nemenda um að einelti sé óásættanleg hegðun og sé ekki liðin, bekkjartímar og umræðufundir 

með nemendum séu góð leið til þess.  

 

 



64 

 

5.6  Aðgerðir gegn einelti í framhaldsskólum  

Áhugavert var að sjá hve sterkar skoðanir viðmælendur höfðu á því hvaða fyrirbyggjandi 

aðgerðir gegn einelti gætu skilað skilvirkum árangri í framhaldsskólum. Nemendurnir bentu á 

að fræðsla fyrir nemendur og kennara væri sú leið sem gæfi bestan árangur til að fyrirbyggja 

einelti, ekki síst fyrir gerendur  svo þeir gætu áttað sig betur á hegðun sinni. Skortur væri á 

fræðslu og upplýsingum fyrir þolendur eineltis, hvert þeir ættu að leita sér aðstoða og hvaða 

úrræði væri í boði fyrir þá. Tvær af viðmælendum töldu sig ekki hafa nægar upplýsingar um 

hvert þær ættu að leita til vegna eineltis.  

Forvarnarnámskeið um einelti í lífsleikni var leið sem viðmælendur bentu á og þörf sé 

á öðrum slíkum áfanga á þriðja ári, til þess væri hægt að nýta ýmis konar námsefni til 

stuðnings. Reynslusögur var þáttur sem þátttakendur sögðu að gæti skilað góðum árangri, fá 

bæði gerendur og þolendur eineltis til að stíga fram og segja reynslu sína. Viðmælendur komu 

inn á að þær leiðir sem notaðar eru til fræðslu um einelti í dag séu ekki að skila tilgreindum 

árangri þar sem nemendur sýni bæði eineltisfundum og eineltismyndböndum takmarkaða 

athygli.   

Viðmælendur lögðu áherslu á að starfsfólk framhaldsskóla þurfi að fylgjast betur með 

hegðun og samskiptum nemenda innan veggja framhaldsskólanna og senda gerendum þau 

skilaboð að einelti sé hegðun sem er ekki leyfð. Byggja þurfi upp meira traust milli nemenda 

og kennara til að þolendur þori að segja frá aðstæðum sínum og leita sér hjálpar. Erlendar 

viðtalsrannsóknir við framhaldsskólanemendur leiða í ljós að kennarar og aðrir starfsmenn 

þurfi að taka vel eftir því sem gerist í skólaumhverfinu og hafa meiri afskipti af eineltimálum. 

Kennarar þurfi að eiga alvarleg samtöl við þá einstaklinga sem þar eiga í hlut og veita þolanda 

aðstoð og ráðleggingar til að auðvelda honum að takast á við aðstæður sínar (Crothers, o.fl., 

2006:482; Frisén, o.fl., 2010). Erlendar rannsóknir sýna að bestum árangri sé náð ef allir 

starfsmenn taki þátt í eineltisaðgerðum. Þær aðgerðir þurfi aðfela í sér ákveðnar afleiðingar 

fyrir gerendur, þjálfun kennara og foreldra, aukið eftirlit, umræðufundi innan skóla, 

myndbandssýningar sem snúa að einelti, upplýsingar og fræðslu fyrir foreldra og samvinnu 

meðal jafningja (Vreeman og Carroll, 2007:79-82; Ttofi og Farrington, 2009:13). 

Guðjón Ólafsson (1995) leggur til að kennarar stuðli að aukinni samvinnu nemenda en 

slík kennsluaðferð sé góð leið til að auka félagsþroska nemenda á öllum aldri. Samvinna og 

hópavinna voru þær kennsluaðferðir sem viðmælendur mínir höfðu jákvæða reynslu af og 

töldu að gæti dregið úr eineltishegðun. Samvinna nemenda efli starfsandann og skapi tækifæri 

fyrir nemendur til að kynnast. Mikilvægt sé fyrir kennara að mynda nemendahópa strax í 
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fyrstu kennslustundum svo nemendur finni síður fyrir kvíða og hræðslu gagnvart samstarfi við 

aðra nemendur. Viðmælendur bentu á að kennarar raði í hópa svo nemendur lendi ekki í þeim 

aðstæðum að verða þeir síðustu sem fara í nemendahóp og upplifi sig sem einhvern afgang. 

 

5.7  Skilaboð til annarra þolenda 

Niðurstöður sýna að mikilvægustu skilaboð viðmælenda til annarra þolenda væri að segja frá 

eineltinu. Viðmælendur fannst erfitt að geta ekki tjáð reynslu sína og upplifun við neinn. Þeir 

benda á að alltaf séu einhverjir til staðar og með því að opna sig og segja frá bæti líðan. 

Viðmælendur hvetja þolendur til að standa upp fyrir sjálfan sig og leita sér aðstoðar fagmanna 

því annars geti eineltið haldið áfram í háskóla eða inn á vinnustaði seinna meir. Niðurstöður 

hér eru hliðstæðar niðurstöðum annarra rannsókna þar sem þátttakendur telja að þolendur 

þurfi að vinna í sínum málum og læra að standa með sjálfum sér til að geta tekist á við eineltið  

(Olivers og Canappa , 2007:77; Frisén og félagar, 2012: 986- 87). Nemendur sem verða fyrir 

einelti á öllum skólastigum búi yfir lélegri björgum en aðrir nemendur sem valdi því að þeir 

eiga erfitt með að berjast gegn eineltinu og eru í aukinni hættu á að verða fyrir einelti seinna 

meir á vinnustað ( Smith, o.fl., 2003:175). 

 Fram kemur að sú vanlíðan sem fylgir eineltinu muni seint hverfa en þrátt fyrir það 

séu þeir ákveðnir í að láta eineltið ekki buga sig og stefna ótrauðir áfram inn í framtíðina.  

 

5.8  Samantekt 

Vísbendingar eru um að niðurstöður úr rannsókninni séu svipaðar niðurstöðum úr 

erlendum rannsóknum sem gerðar hafa verið á einelti í framhaldsskólum. Einelti hefur 

alvarlegar afleiðingar fyrir þá einstaklinga sem fyrir því verða. Viðmælendur áttu við sálrænar 

afleiðingar að etja líkt og kvíða, hræðslu, félagsfælni, depurð og lélegt sjálfsálit. Afleiðingar 

þessar eru áhættuþættir sjálfsvígs en fram kom að fimm af sex viðmælendum höfðu hugsað 

um að svipta sig lífi. Byggja þarf upp sjálfsmynd þolenda og er þar mikilvægur stuðningur 

annarra einstaklinga.  

Birtingarmyndir eineltis í framhaldsskólum birtast helst af andlegum og félagslegum 

toga líkt og fyrri rannsóknir hafa sýnt fram á. Þekking á birtingarmyndir eineltis eru forsendur 

þess að hægt sé að vinna gegn og fyrirbyggja einelti. Því er fræðsla um einelti lykilþáttur fyrir 

nemendur og starfsmenn framhaldsskóla. Lítið er um opinberar eineltisáætlanir og stefnur 

sem gerðar eru til að fyrirbyggja og vinna úr eineltismálum í framhaldsskólum. Á síðasta ári 
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var sett ný ákvæði af Menntamálaráðuneytinu þar sem segir að framhaldsskólar beri nú skyldu 

til að setja fram stefnu um hvernig eigi að fyrirbyggja og bregðast við einelti, með þeim 

lagabreytingum er von að tíðni eineltis í framhaldsskólum lækki. Fram komu hugmyndir um  

hvernig koma megi í veg fyrir einelti og taka á slíkum málum má þar nefna aukin fræðsla, 

forvarnarnámskeið, reynslusögur gerenda og þolenda eineltis, aukin samvinna og hópavinna 

nemenda, nýtingu námsgagna til fræðslu, aukið eftirlit í skólum og sýnilegar upplýsingar um 

einelti í framhaldsskólum. 
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6  Notagildi rannsóknarinnar og framtíðarrannsóknir  

 

Einelti í framhaldsskólum hefur lítið verið rannsakað hér á landi, aðeins ein rannsókn hefur 

kannað birtingarmyndir og afleiðingar eineltis í framhaldsskólum, var hún gerð árið 2007.  

Ætla megi að einhverjar breytingar hafi orðið á síðustu sex árum og þá sér í lagi vegna 

tækniframfara og rafrænna samskipta sem gerir einstaklingum kleift að beita einelti með 

notkun  tölvu og síma. Möguleikar á rafrænu einelti hefur aukist síðustu ár þar sem varla er til 

það ungmenni sem ekki hefur aðgang að tölvu með tengingu að interneti og/eða GSM síma. 

Nú eru margir GSM símar komnir með internet tengingu svo gerendur geta beitt einelti hvar 

og hvenær sem er, sem veldur þolendum varnarleysi gagnvart rafrænu einelti. Þessi rannsókn 

gefur til kynna að rafræn tækni sé mikið notað í einelti og er það helst spjallrásir líkt og 

Facebook og Ringulreið. Mikilvægt er að fræða nemendur um birtingarmyndir og afleiðingar 

rafræns eineltis en fram kom mikill skortur á slíkri fræðslu. Setja mætti fram sýnilegar 

upplýsingar innan skóla t.d í formi veggjaspjalda um afleiðingar og birtingarmyndir eineltis 

og sér í lagi um rafrænt einelti. Tengja mætti hönnun veggjspjalda, bæklinga og fl. við hinar 

ýmsu námsleiðir í framhaldsskólum t.d við myndlist, kvikmyndagerð og flestar bóklegar 

greinar.  

Rannsóknin gefur einnig til kynna að þeir nemendur sem á einhvern hátt skera sig úr 

fjöldanum virðast vera í áhættuhóp að verða fyrir einelti þar sem helmingur viðmælenda voru 

með ADHD greiningu. Viðmælendur töldu einnig að kynhneigð og kynþáttur hefðu ýtt undir 

eineltið. Þessir þættir hafa ekki fengið hljómgrunn hér á landi í tengslum við einelti í 

framhaldsskólum  en með aukinni fjölbreytileika nemenda í framhaldsskólum þarf að gefa 

nemendahópum líkt og samkynhneigðum, einstaklingum af ólíkum kynþáttum og 

einstaklingum með geðröskun aukna athygli í tengslum við einelti.   

Rannsóknin sýnir helstu birtingarmyndir eineltis í framhaldsskólum og afleiðingar 

þess á þá einstaklinga sem fyrir því verða. Þekking á birtingarmyndum og afleiðingum eineltis 

geta gefið starfsmönnum framhaldsskóla vísbendingar um eineltismál. Með því að þekkja vel 

til málefnis eineltis eru aukna líkur á að eineltismál komist á yfirborðið og þolendum sé rétt 

hjálparhönd. Því miður er niðurstaða flestra alþjóðlegra rannsókna og einnig þessarar 

rannsóknar að eineltisfræðslu sé óbótavant sem valdi því að starfsmenn og nemendur í 

framhaldsskólum skortir þekkingu á birtingarmyndum eineltis og viðbrögðum gegn því. Því 

er fræðsla og umræður um einelti mikilvægur þáttur í framhaldsskólum til að draga úr einelti. 
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Kennarar geta nýtt kennslustundir til að ræða um ofbeldi líkt og einelti og má þá benda á 

fjölda eineltismyndbanda sem hefur verið gefið út bæði hér á landi og erlendis. Einnig er mælt 

með því að mörkuð sé skýr stefna og ferli um hvernig eigi að fyrirbyggja og taka á einelti. 

Rannsóknir sýna að einelti er fyrir hendi í einhverri mynd í flestum skipulagsheildum.Stefna 

og ferli um hvernig tekið er á einelti geta verið mjög gagnleg og gefa ákveðin skilaboð til 

starfsmanna. Þeir sem lenda í einelti vita að þeir munu verða teknir alvarlega, ef þeir kvarta, 

og minni hætta er á að eineltið verði viðvarandi. 

Engin rannsókn hefur hér á landi kannað hjá þolendum eineltis hvaða eineltisaðgerðir 

séu að skila skilvirkum árangri og hvaða leiðir geti stuðlað að forvörnum gegn einelti. 

Viðmælendur bentu á leiðir og aðferðir til að vinna gegn einelti í framhaldsskólum en þar bar 

helst á góma eftirfarandi leiðir: 

 Forvarnarnámskeið um einelti. 

 Fræðsla um einelti í lífsleikni, einn áfanga á fyrstu önn og annan á þriðja ári. 

 Reynslusögur þar sem þolendur og gerendur segðu frá upplifun sinni og 

reynslu af einelti. 

 Samvinna og hópavinna nemenda. 

 Aukið eftirlit innan veggja framhaldsskóla.  

 Hönnun námsefna til fræðslu á einelti fyrir nemendur á framhaldsskólastigi.  

 Gerð heildstæðrar eineltisáætlunar sem sé öllum kynnt og sýnileg.  

 Opnar umræður um einelti í kennslustundum. 

 Staðfæra eineltiskannanir sem nýttar eru í grunnskólum.  

Margar af ofangreindu leiðum eru notaðar í dag, t.d eineltiskannanir sem eru lagðir fyrir 

nemendur í flestum grunnskólum landsins.  Að mati höfundar væri möguleiki að staðla 

eineltiskannanir fyrir nemendur í framhaldsskólum en með þeim sérst líðan nemenda og 

samskipti þeirra við aðra samnemendur. Þegar litið er til reynslusagna má benda á að 

samtökin Regnbogabörn hafa staðið fyrir fyrirlestrum þolenda eineltis. Fram kom að þær 

leiðir sem nýttar væru í dag til eineltisfræðslu væru ekki að fanga athygli nemenda og ná því 

ekki þeim árangri sem þeim er ætlað. Höfundur leggur til að framhaldsskólar stuðli að virkni 

nemenda til hönnunar efnis til forvarnar gegn einelti má þar nefna gerð veggspjalda, 

bæklinga, stuttmyndar og nýta má graffíska hönnun og leiklist Með því er unnið að 

samtengingu mikilvægs málefnis við námsgreinar og um leið skapa athygli nemenda á einelti.  

Niðurstaða rannsókna sem þessarar getur gefið góðar vísbendingar til starfmanna 

framhaldsskóla um mikilvægi þess að komið sé fram af virðingu við alla nemendur  
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og mikilvægi þess að hafa skýra stefnu um hvernig tekið er á einelti svo að ekki fari milli 

mála hvað sé talin ásættanleg hegðun og hvað ekki. Að lokum vil ég benda mikilvægi 

rannsóknar þar sem orð þolenda eineltis fá að njóta sín og verða öðrum þolendum hvatning til 

að segja frá eineltinu og leita sér aðstoðar. 

Von mín er að niðurstöður þessarar rannsóknar verði hvatning til frekari rannsókna á 

einelti í framhaldsskólum og hvetji skólastofnanir til að gera heildstæða áætlun um forvarnar- 

viðbragðsáætlun í anda þess sem gert hefur verið í grunnskólum og á mörgum vinnustöðum. 

Ekki síst vona ég að rannsóknin skilji eftir aukna þekkingu á birtingarmyndum eineltis og 

afleiðingar þess fyrir alla þegna samfélagsins, einelti er málaflokkur sem kemur okkur öllum 

við.  

Tillögur um framtíðarrannsóknir 

Meðan á vinnu þessarar rannsóknar stóð vöknuðu ýmsar spurningar sem áhugavert væri að 

leita svara við og gætu gefið hugmyndir að frekari rannsóknum á þessu sviði, til dæmis: 

• Skoða þyrfti hvert sé raunverulegt umfang og tíðni eineltis í framhaldsskólum 

landsins. 

• Kanna hve mikil fræðsla fari fram um einelti innan framhaldsskóla og hvaða 

aðferðir séu helst nýttar til að fyrirbyggja einelti í framhaldsskólum. Með því 

er hægt að athuga hvaða leiðir séu að skila árangri í baráttunni gegn einelti.  

• Hvaða aðgerðir má finna gegn rafrænu einelti í framhaldsskólum og koma 

þeim inn í eineltisáætlanir bæði í grunn- og framhaldsskólum. 

• Þátttakendur rannsóknar voru af ólíkum kynþáttum og kynhneigð. Rannsaka 

mætti betur hvort þættir líkt og kynþáttur, kynhneigð og menning séu 

áhættuþættir varðandi einelti, þar sem Ísland er orðið að fjölmenningarlegu 

samfélagi.  
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Fylgiskjal 3 - Kynningarbréf þátttakenda  

 

 

 

Hvammstangi, janúar 2013 

 

Kynningarbréf 

 

Kæri, þátttakandi.  

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni og jafnframt að kynna fyrir þér rannsókn 

sem Margrét Hrönn Björnsdóttir er að vinna að. Rannsóknin er lokaverkefni í meistaranámi í 

kennslufræðum við Háskólann á Akureyri og er unnin undir leiðsögn Ársæls Más Arnarsonar 

prófessor við Háskólann á Akureyri.  

 

Rannsóknin ber heitið Reynsla og upplifun þolenda af einelti í framhaldsskóla.  

Ábyrgðarmaður rannsóknarinnar er  

Ársæll Már Arnarsson 

Starfsheiti:Prófessor við Háskólann á Akureyri  

Sími: 4608662 

Tölvufang: aarnarsson@unak.is 

Aðrir rannsakendur: 

Margrét Hrönn Björnsdóttir.  

Sími 6910974/4524102  

Tölvufang: ha080345@unak.is 

 

Aðferðafræðilegur ráðgjafi  

Nafn: Andrea Hjálmsdóttir  

Starfsheiti: Lektor við félagsvísindadeild við Háskólann á Akureyri  

Sími: 460- 8656 

Tölvufang: andrea@unak.is 
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Megintilgangur rannsóknar er að dýpka þekkingu og skilning á upplifun nemenda í 

framhaldskólum sem orðið hafa fyrir einelti í framhaldskóla og hvaða áhrif einelti hefur á 

líkamlega og andlega líðan þeirra sem og námsárangur. Markmið er einnig að fá innsýn í 

þeirra skoðun á því hvernig tekið sé á einelti í framhaldskóla og möguleg úrræði til að 

fyrirbyggja að einelti eigi sér stað. 

Gengið er út frá því að rannsóknin hafi mikilvæga þýðingu fyrir bæði starfsfólk og 

nemendur í framhaldsskólum þar sem skortur er á þekkingu á birtingarmyndum og 

afleiðingum eineltis í framhaldsskólum.  Rannsóknin mun því geta víkkað sjóndeildarhring 

nemenda og starfsfólk og aukið möguleika á að finna leiðir til að sporna við einelti.  

Úrtak rannsóknarinnar er tilgangsúrtak (einstaklingar sem vitað er að hafa þá 

reynslu sem ætlunin er að rannsaka og eru taldir geta tjáð sig um viðfangsefnið).  Fjöldi 

þátttakenda verður á bilinu 8 til 12. Allir þeir sem taka þátt eru nemendur í framhaldsskólum 

sem hafa orðið fyrir einelti í framhaldsskólum.  

 Gagnasöfnun fer fram í samræðum á milli rannsakanda og þátttakenda, 

samræðurnar eru teknar upp á stafrænan diktafón og síðan ritaðar inn á tölvu af rannsakanda. 

Rannsakandi mun sjá um alla vinnu við framkvæmd rannsóknarinnar og hann og 

ábyrgðarmaður munu einir hafa aðgang að gögnum sem safnað verður. Eftir að 

úrvinnslu gagna er lokið mun rannsakandi þurrka út allar upptökur með samtölum. 

Útprentuð gögn verða geymd í læstri hirslu sem rannsakandi og ábyrgðarmaður einir 

hafa aðgang að. Við úrvinnslu gagna verður leitast við að tryggja að upplýsingar 

verði ekki greinanlegar eftir persónum, stofnunum, eða öðru því sem dregið gæti úr trúnaði 

við þátttakendur. Rannsakandi er bundinn trúnaði við þátttakendur um allt sem hann kann að 

sjá og heyra við upplýsingasöfnun. Öllum gögnum rannsóknar verður eytt að rannsókn 

lokinni.  

 

Hvað felst í þátttökunni 

Þau skilyrði sem þátttakandi þarf að uppfylla er að hafa orðið fyrir einelti í framhaldsskólum.  

Þátttakandi í rannsókninni þarf að geta rifjað upp reynslu sína af eineltinu og  hugsanlegum 

afleiðingum af því og vera reiðubúinn til að ræða þá reynslu. Gert er ráð fyrir 60-90 mínútna 

samræðum í senn og 1-2  samræðum við hvern þátttakenda, en fjöldi samræðna miðast við að 

ná mettun í umfjöllunarefninu, þ.e. þegar komnar eru fullnægjandi upplýsingar og ekki lengur 

ný þemu. Staður og stund hverra samræðna er undir þátttakenda komið, hvar og hvenær 

hann kýs að það fari fram. Þó sé æskilegt að staðsetning sé þar sem þátttakandi og 

rannsakandi geti spjallað saman þar sem utanaðkomandi áreiti sé sem minnst.  
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Rannsakandi mun sjá um að taka viðtölin en mun njóta stuðnings og aðstoðar Andreu S. 

Hjálmsdóttur lektors við Háskólann á Akureyri sem aðferðafræðilegs ráðgjafa.  

Tímarammi rannsóknar en áætlað er að rannsóknin hefjist í janúar 2013.    

Gagnasöfnun og gagnagreining á tímabilinu febrúar til mars 2013 og  ritun rannsóknarskýrslu 

á tímabilinu janúar til maí 2013 

 

Fyrirkomulag rannsóknar  

Námsráðgjafi þess framhaldsskóla sem þú sækir mun vera milliliður í þessari rannsókn. Hann 

mun hafa samband við þig að fyrra bragði og afhenda þér þetta kynningarblað. Viljir þú gefa 

kost á þér til þátttöku í þessari rannsókn ertu vinsamlegast beðinn um að hafa samband við 

Margréti í síma 6910974 eða biðja námsráðgjafa þinn að hafa samband í sama síma. Þá munt 

þú fá frekari upplýsingar og síðan verður ákveðinn staður og stund til að hittast, sem mun 

henta þér sem best.  

 

Trúnaður /persónuvernd 

 Áhersla verður lögð á rétt þátttakenda, að þeir verði ekki fyrir skaða, að þeir viti hvað 

rannsóknin felur í sér, rétt þeirra til sjálfsákvörðunar, að geta neitað að svara spurningum eða 

hætt við þátttöku hvenær sem þátttakandi vill. Öll gögn  sem frá þeim hafa komið verða 

fjarlægð úr rannsóknargögnum.  Lögð er áhersla á rétt þátttakenda til einkalífs og trúnaðar, 

dulnefni verða notuð við úrvinnslu og birtingu gagna. Engin nöfn eru nefnd, hvorki á 

persónum, stofnunum né stöðum. Algjör nafnleynd er frumskilyrði í rannsókninni og engum 

er lýst á þann hátt að hægt sé að rekja til viðkomandi persóna. Upplýsingar frá þér verða 

aðeins merktar þátttökunúmeri og mun nafn þitt eingöngu koma fram á samþykkisyfirlýsingu 

og á blaði sem inniheldur einnig þátttökunúmer. Allar kröfur samkvæmt Vísindasiðanefnd 

verða uppfylltar. Gagnasöfnun verður ekki hafin nema þátttakandi hafi farið ýtarleg yfir öll 

gögn um rannsóknina og gefið skriflegt samþykki sitt fyrir þátttöku í rannsókninni. Fyllsta 

trúnaðar verður gætt varðandi allar upplýsingar sem í rannsókninni verður aflað. Farið verður 

með persónuupplýsingar og skráningu þeirra í samræmi við lög nr. 77/2000 um persónuvernd 

og meðferð persónuupplýsinga. 

 

Réttur þinn  

 Þú hefur rétt til að hafna þátttöku algjörlega eða hætta þátttöku hvenær sem er,  

án útskýringa eða eftirmála. Eins er þér heimilt að ráða algjörlega hvaða spurningum þú kýst 

að svara og hvaða upplýsingar þú veitir. 
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Ávinningur/áhætta  

Enginn beinn ávinningur er af þátttöku í þessari rannsókn en þó má segja að  

með því að taka þátt fáir þú tækifæri til að koma á framfæri upplýsingum sem  

eru mikilvægar til að auka þekkingu á einelti í framhaldskólum og skilning samfélagsins á 

þolendum eineltis. Þátttaka felur ekki í sér neina sjáanlega áhættu þótt mögulega 

gæti komið þátttakenda í uppnám að ræða þessa reynslu. Ef þátttakendur upplifa 

vanlíðan við upprifjun minninga um reynslu sína munu þeir eiga kost á að leita til sálfræðings 

að nafni Hjalti Jónsson í síma 821-6807 eða á netfangið hjonsson@vma.is þeim að 

kostnaðarlausu.  

Til að koma í veg fyrir of mikið álag velur þú þér þann tíma sem hentar til viðtals og getur 

sjálf/ur stjórnað lengd viðtals.  

Möguleiki á að niðurstöður rannsóknar verða birtar í tímaritum en allar niðurstöður verða 

gerðar ópersónugreinanlegar.  

 

Samþykki og leyfi 

Þessi rannsóknaráætlun hefur verið samþykkt af Vísindasiðanefnd og tilkynnt 

til Persónuverndar samkvæmt lögum. 

 

Ef óskað er eftir nánari upplýsingar er þér velkomið að hringja í ábyrgðarmann hennar, Ársæl 

Má Arnarsson (s.8463223 ) eða rannsakenda, Margréti Hrönn Björnsdóttur (s. 6910974).  

 

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta þátttöku 

í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Hafnarhúsinu, Tryggvagötu 17, 101 

Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444.  

 

Með bestu kveðju, 

 

_____________________________________ 

Ábyrgðarmaður: Ársæll Már Arnarsson,  sími  

 

_____________________________________ 

Rannsakandi:Margrét Hrönn Björnsdóttir, sími, 691097 
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Fylgiskjal 4 - Samþykkisyfirlýsing þátttakenda  

 

 

 

Samþykkisyfirlýsing 

 

Heiti rannsóknar: Reynsla og upplifun þolenda af einelti í framhaldsskóla. 

 

Ég staðfesti hér með að ég hef lesið kynningarbréf varðandi rannsókn á einelti í 

framhaldsskólum sem ber nafnið Reynsla og upplifun þolenda af einelti í framhaldsskóla  og 

samþykki að taka þátt í henni.   

 Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem 

mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  Ég hef af fúsum og frjálsum 

vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni.   Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa 

samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa.  

Samþykki viðmælanda                                                        dagsetning ______________ 

  ________________________________                                 

Samþykki foreldra /forráðamanns                                   dagsetning ______________                   

__________________________________ 

 

Undirskrift ábyrgðarmanns                                              dagsetning ______________                                

___________________________________   

 

 Undirskrift rannsóknaraðila                                         dagsetning ______________                                

___________________________________   

     

Ef þú hefur spurningar um rétt þinn sem þátttakandi í vísindarannsókn eða vilt hætta 

þátttöku í rannsókninni getur þú snúið þér til Vísindasiðanefndar, Vegmúla 3, 108 

Reykjavík. Sími: 551-7100, fax: 551-1444. 
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Fylgiskjal 5 - Viðtalsrammi rannsóknar  

 

 

Viðtalsrammi 

1) Kyn þátttakenda 

2) Aldur (-/+18) 

3) Algengi eineltis 

4) Birtingarmyndir eineltis 

5) Hvar einelti eigi sér stað 

6) Hverjir eru gerendur 

7) Mögulegar ástæður eineltis  

8) Viðhorf kennara og viðbrögð við einelti  

9) Viðhorf stjórnenda og viðbrögð við einelti  

10)  Hvernig hægt sé að fyrirbyggja einelti 

11)  Eineltisáætlanir í framhaldskólum 

12)  Áhrif eineltis á andlega og líkamlega líðan  

13)  Áhrif eineltis á námsframvindu 

14)  Áhrif eineltis á félagslega líðan 
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Fylgiskjal 6 - Kynningarbréf námsráðgjafa  

 

 

Kynningarbréf  

 

Kæri námsráðgjafi. 

Vegna meistararitgerðar minnar í kennslufræðum við Háskólann á Akureyri vil ég biðja þig 

um aðstoð við framkvæmd rannsóknarinnar. Megintilgangur rannsóknar þessar er að dýpka 

þekkingu og skilning á upplifun nemenda í framhaldskólum sem orðið hafa fyrir einelti í 

framhaldskóla og hvaða áhrif einelti hefur á líkamlega og andlega líðan þeirra og 

námsárangur þeirra. Markmið er einnig að fá innsýn í þeirra skoðun á því hvernig tekið sé á 

einelti í framhaldskóla og möguleg úrræði til að fyrirbyggja að einelti eigi sér stað.  

  Rannsóknaraðferð verður eigindleg aðferðarfræði og byggir á 10 – 12 

einstaklingsviðtölum við nemendur í framhaldskólum sem orðið hafa fyrir einelti. Því vil ég 

biðja þig um að hjálpa mér að finna þá einstaklinga sem orðið hafa fyrir einelti í 

framhaldsskólum  og afhenda þeim kynningarbréf um rannsóknina. Haft verður samband við 

fleiri námsráðgjafa þar sem mikilvægt er að fá þátttakendur úr fleiri skólum, þ.a.l. er ekki þörf 

á fleiri en fjórum þátttakendum úr hverjum skóla fyrir sig.  Viðtölin verða framkvæmd af 

rannsakanda.  

Ástæða fyrir rannsókn minni er að einelti í framhaldskólum hefur lítið verið rannsakað 

hér á landi þrátt fyrir aukna umræður um einelti í samfélaginu, því tel ég mikilvægt að rödd 

þolenda fái að heyrast. Skortur er á þekkingu meðal samfélagsins á birtingarmyndum eineltis í 

framhaldskólum og áhrif eineltis á líkamlega og andlega líðan þolenda. Með þessari rannsókn 

er von um að fram komi þekking sem geti auðveldað starfsfólki og öðrum nemendum að bera 

kennsl á eineltið. Von er að rannsókn þessi geti opnað augu samfélagsins fyrir alvarleika þess 

sem einelti skapar bæði fyrir þolendur og samfélagið í heild sinni. 

 Ef meiri upplýsinga er þörf bendi ég að hafa samband við rannsakanda Margrét Hrönn 

Björnsdóttur í síma 6910974 eða í gegnum netfangið ha080345@unak.is eða við leiðbeinanda 

minn Ársæll Má Arnarsson prófessor við Háskólann á Akureyri í síma  

eða í gegnum netfangið aarnarsson@unak.is 
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Fylgiskjal 7 - Samstarfsyfirlýsing óháða aðila rannsóknar   

 

     Hvammstangi , janúar 2013 

 

Samstarfsyfirlýsing 

Tilgangur þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni og jafnframt að kynna fyrir þér rannsókn 

sem Margrét Hrönn Björnsdóttir er að vinna að. Rannsóknin er lokaverkefni í meistaranámi í 

kennslufræðum við Háskólann á Akureyri og er unnin undir leiðsögn Ársæls Más Arnarsonar 

prófessor við Háskólann á Akureyri.  

 

Heiti rannsóknar: Reynsla og upplifun þolenda af einelti í framhaldsskóla. 

Megintilgangur rannsóknar þessar er að dýpka þekkingu og skilning á upplifun nemenda í 

framhaldskólum sem orðið hafa fyrir einelti í framhaldskóla og hvaða áhrif einelti hefur á 

líkamlega og andlega líðan þeirra og námsárangur þeirra. Markmið er einnig að fá innsýn í 

þeirra skoðun á því hvernig tekið sé á einelti í framhaldskóla og möguleg úrræði til að 

fyrirbyggja að einelti eigi sér stað. Rannsóknaraðferð verður eigindleg aðferðarfræði og 

byggir á 14 – 16 einstaklingsviðtölum við nemendur í framhaldskólum sem orðið hafa fyrir 

einelti.  

Þátttaka þín í rannsókninni felur í sér að vera óháður aðili rannsóknar sem er tilbúinn að 

hjálpa og aðstoða þá þátttakendur sem mögulega líður illa vegna viðtalsins þar sem 

viðfangsefnið er mjög viðkvæmt. Þátttaka felst í að veita þátttakendum viðtal og/eða 

áfallahjálp þeim að kostnaðarlausu.   

Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem 

mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós.  Ég hef af fúsum og frjálsum 

vilja ákveðið að taka þátt í rannsókninni.   Mér er ljóst, að þó ég hafi skrifað undir þessa 

samstarfsyfirlýsingu, get ég stöðvað þátttöku mína hvenær sem er án útskýringa.  

Með kærri þökk,  

Margrét Hrönn Björnsdóttir. Sími, 6910974/4524102  og netfangið ha080345@unak.is  
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 Undirskrift samstarfsaðila 

_________________________________                         dagsetning ______________ 

 

Undirskrift ábyrgðarmanns  

 _________________________________                          dagsetning ______________ 
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Fylgiskjal 8 -  Samþykkisyfirlýsings skólastjórnenda   

    

Samþykkisyfirlýsing 

 

Heiti rannsóknar: Reynsla og upplifun þolenda af einelti í framhaldsskóla. 

 

Ég óska hér eftir samþykki þíns sem skólasmeistara framhaldsskóla að fá að taka viðtöl við 

nemendur við skólann sem orðið hafa fyrir einelti. Einnig við ég biðja um leyfi fyrir að njóta 

aðstoðar námsráðgjafa skólans í þeim tilgangi að vera milliliður rannsóknarinnar. Það starf 

felur í sér að námsráðgjafi afhendir þeim nemendum sem orðið hafa fyrir einelti í 

framhaldsskólum  kynningarbréf  varðandi rannsóknina og óskar eftir samþykki þeirra. 

 

Ég staðfesti hér með að ég hef lesið kynningarbréf varðandi rannsókn á einelti í 

framhaldsskólum sem ber nafnið Reynsla og upplifun þolenda af einelti í framhaldsskóla  og 

samþykki að veita mitt leyfi til rannsóknar.    

 Ég staðfesti hér með undirskrift minni að ég hef lesið upplýsingarnar um rannsóknina sem 

mér voru afhentar, hef fengið tækifæri til að spyrja spurninga um rannsóknina og fengið 

fullnægjandi svör og útskýringar á atriðum sem mér voru óljós. 

 

Með kærri kveðju, Margrét Hrönn Björnsdóttir. 

 Undirskrift skólameistara 

___________________________                                     dagsetning ______________ 

Nafn framhaldsskóla 

___________________________    

Undirskrift ábyrgðarmanns                                                dagsetning ______________ 

___________________________ 
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