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Ágrip  

Einelti er töluvert rannsakað efni en einelti í garð hinsegin nemenda hefur hlotið minni 

umfjöllun á Íslandi og hefur það lítið sem ekkert verið rannsakað. Markmiðið með þessu 

verkefni er að rýna í þá tegund eineltis, afleiðingar þess og hlutverk skóla gagnvart því. Til 

að svara þessum spurningum var notast við ritrýndar tímaritsgreinar ásamt ýmsu öðru 

efni. Einelti í garð hinsegin nemenda er að vera lagður í einelti vegna kynhneigðar eða 

kynvitundar og þrífst þar sem kynhneigðarhroki finnst. Niðurstöður benda til þess að 

hinsegin nemendur séu hátt í 30% líklegri en gagnkynhneigðir til þess að verða fyrir 

einelti. Afleiðingar þessa eineltis eru margvíslegar svo sem verri andleg heilsa og lakara 

námsgengi. Íslenskar niðurstöður benda til þess að hinsegin nemendur séu 5-6 sinnum 

líklegri en jafnaldrar þeirra til þess að hugleiða sjálfsvíg endurtekið. Eitt af hlutverkum 

skóla er að takast á við einelti ásamt því að fjalla um málefni tengd hinsegin nemendum. 

Fræðsla um hinsegin málefni er mikilvæg bæði fyrir kennara og nemendur og getur hún 

orðið til þess að auka virðingu og draga úr fordómum. Niðurstöður benda til þess að 

skoða þurfi hag hinsegin nemenda enn betur og eru rannsóknir á einelti í garð þeirra ein 

leið til þess. 
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 Formáli 

Þessi ritgerð var skrifuð vorið 2013 sem 14 eininga lokaverkefni til BA-prófs í uppeldis- og 

menntunarfræði. Leiðsögukennara mínum Eyrúnu Maríu Rúnarsdóttur þakka ég fyrir 

leiðsögn, góð ráð og ábendingar við úrvinnslu verkefnisins. Auk þess vill ég þakka bæði 

Önnu Guðrúnu Halldórsdóttur og Gunnhildi Völu Valsdóttur fyrir yfirlestur á verkefninu. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

_________________________________  



  

 

6 

1. Inngangur 

Aukin vitundarvakning um einelti hefur átt sér stað undanfarin ár og hefur það skilað 

bættri þekkingu og úrræðum gegn því. Þrátt fyrir það virðist einelti vera lífsseigur vandi í 

íslensku samfélagi. Skólar á Íslandi hafa tekið þessu alvarlega og starfa þeir flestir eftir 

ákveðnum eineltisáætlunum með það að markmiði að vinna bug á vandanum. Einelti 

finnst á öllum stigum þjóðfélagsins og geta börn, fullorðnir og aldraðir orðið fyrir því. Einn 

þeirra hópa sem virðist sérstaklega viðkvæmur sem þolendur eineltis eru hinsegin 

nemendur og hefur það glögglega komið fram í erlendum rannsóknum (sjá t.d. McNamee, 

Lloyd og Schubot, 2008). Einelti gegn hinsegin nemendum hefur ekki verið skoðað nema 

mjög takmarkað hér á landi. Þó hafa íslenskar rannsóknir sýnt fram á að samkynhneigðir 

nemendur eru í meiri hættu en aðrir jafnaldrar til þess að upplifa eigin lífsánægju lakar, 

vera með verri andlega heilsu og þeir eru einnig líklegri til þess að hafa endurtekið reynt 

að enda eigið líf (Ársæll M. Arnarsson, 2013; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, Þóroddur 

Bjarnason, Ársæll M. Arnarsson og Andrea Hjálmsdóttir, 2010; Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 

Einar B. Þorsteinsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Þessar niðurstöður gefa til kynna að 

þrátt fyrir góða réttarstöðu samkynhneigðra á Íslandi þá upplifi þessi tiltekni jaðarhópur 

líf sitt verr en aðrir. Þess vegna er þörf á fleiri rannsóknum á hag hinsegin einstaklinga í 

íslensku samfélagi og beina ætti rannsóknum á einelti í garð hinsegin nemenda.  

 Markmiðið er að beina sjónum að einelti í garð hinsegin nemenda. Þetta er 

ákveðin tegund af einelti sem beinist sérstaklega að þeim sem eru eða teljast vera 

hinsegin. Hinsegin fólk er ákveðið regnhlífarhugtak yfir ólíka hópa sem ekki eru 

gagnkynhneigðir. Í þessum skrifum er mestmegnis fjallað um samkynhneigða, 

tvíkynhneigða, gagnkynhneigða og einnig aðeins um transnemendur. Með einelti er oftast 

átt við endurtekið áreiti sem framið er af einum eða fleirum sem hefur neikvæðar 

afleiðingar fyrir þolandann. Styrkleikamunur milli geranda og þolanda þarf að vera til 

staðar svo þetta kallist einelti (Sjöfn Kristjánsdóttir o.fl., 2011). Einelti í garð hinsegin 

nemenda verður til í umhverfi þar sem ekki hefur verið risið upp gegn kynhneigðarhroka 

og niðrandi ummælum, athöfnum og öðru sem beint er gegn hinsegin fólki. Þetta er gert 
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bæði ljóst eða leynt til að upphefja eina tegund kynhneigðar (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 

2003). Mikilvægt er að skólar séu meðvitaðir um þessa tegund af einelti og þarf 

kennaramenntun að vera í samræmi við það. Fræðsla um hinsegin málefni þarf að eiga sér 

stað innan skólanna til þess að mæta ólíkum nemendahópi og koma í veg fyrir fordóma.

   

Lagt er upp með eftirfarandi rannsóknarspurningar:     

  Hvað er einelti og einelti í garð hinsegin fólks?     

  Hverjar eru helstu afleiðingar eineltis á hinsegin nemendur?  

  Hvert er hlutverk skóla þegar kemur að einelti í garð hinsegin nemenda?  

Eftir inngang verður byrjað á því að fjalla almennt um einelti og farið nánar í hinar ýmsu 

birtingarmyndir þess. Síðan verður einelti í garð hinsegin einstaklinga skilgreint, rýnt í 

kynhneigðarhroka og tengingu þess við einelti. Fjallað er um afleiðingar þess að verða 

fyrir hinsegin einelti á andlega heilsu og námsgengi nemenda. Þá er fjallað um einelti í 

víðara samhengi þar sem skoðað er hvernig lög og aðalnámskrár skóla fjalla um einelti og 

hinsegin nemendur. Þar sem kennarar gegna mikilvægu hlutverki hvað varðar einelti þá 

verður sagt frá tveimur rannsóknum sem fjalla um menntun kennaranema í þessum 

málaflokki. Að lokum er gerð grein fyrir þeirri fræðslu sem á sér stað í skólum og 

mikilvægi hennar.  
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2. Einelti 

Til að sporna við einelti er þörf á því að skilja þann verknað sem á sér stað. Því er 

nauðsynlegt að fjalla um þær skilgreiningar sem til eru um einelti og einelti í garð hinsegin 

einstaklinga, þannig að sameiginlegur skilningur sé til staðar. Þá er einnig mikilvægt að 

hugtakabinda gerandi og þolandi í eineltismálum.  

2.1 Hvað er einelti? 

Einn af frumkvöðlum í rannsóknum á einelti er Dan Olweus. Hann hefur stundað 

rannsóknir á þessu sviði frá árinu 1971. Olweus segir að einelti sé til staðar þegar 

,,nemandi verður fyrir síendurteknu áreiti, af hendi einstaklings eða hóps, sem hefur í för 

með sér neikvæðar afleiðingar fyrir nemandann.“ (Sjöfn Kristjánsdóttir o.fl., 2011, bls. 12). 

Olweus segir líka að valdamismunur þurfi að vera til staðar milli geranda og þolenda. Það 

kallast ekki einelti ef jafn sterkir einstaklingar kljást (Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 

1993).           

 Smith og Sharp (1994) hafa lagt áherslu á misbeitingu valds í skilgreiningum sínum 

á einelti. Þau segja að valdamunur sé ætíð til staðar í hópum, af völdum styrks eða 

stærðar, hæfni, styrks persónuleikans og viðurkenningar á valdamisræmi. Guðjón 

Ólafsson (1996) segir einelti vera þegar einhver er tekinn fyrir og píndur hvort sem það er 

andlega eða líkamlega. Áreitið þarf að vera endurtekið og vara í einhvern tíma. Eineltið 

getur verið af hendi eins eða fleiri. Þær Page og Page (2003) hafa skilgreint einelti sem 

ofbeldi sem á sér stað yfir ákveðið tímabil og hefur alvarlegar afleiðingar fyrir þolenda. 

Þær gera greinarmun á einelti og venjulegri stríðni, rifrildi og slagsmálum (Sjöfn 

Kristjánsdóttir o.fl., 2011). Í grein Vöndu Sigurgeirsdóttur og Sif Einarsdóttur (2004) vitna 

þær í orð Guðjóns Ólafssonar þar sem hann telur að tilfinningar einstaklings sem verður 

fyrir áreitinu hafi mikið að segja um hvort einelti eigi sér stað eða ekki. Þegar fórnarlambi 

eineltis er byrjað að líða illa og jafnvel bugast þá telst það einelti. Það er því nokkuð ljóst 

að til eru margar skilgreiningar á einelti en rannsakendur virðast þó vera sammála um það 

að einelti sé meira en almenn stríðni, að í því felist valdamunur og að um endurtekna 
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hegðun sé að ræða.         

 Einelti er langvarandi áreiti í garð þolenda. Huga þarf að því þegar meta á hvort 

ákveðin hegðun sé einelti hvort um sé að ræða eitt atvik eða endurtekna hegðun. Ákveðið 

valdaójafnvægi þarf að vera til staðar og er það ekki talið einelti ef tveir jafningjar kljást. Í 

skilgreiningum fræðimanna á einelti er misjafnt hvort áreitið þurfi að vara lengi og hversu 

oft það þurfi að eiga sér stað til að það flokkist undir einelti (Ross, 2003). Ekki er til nein 

skilgreining á einelti meðal barna í íslenskri löggjöf. Í Ábyrgð og aðgerðir- niðurstöður 

þverfræðilegrar rannsóknar á einelti meðal barna á Íslandi leggja höfundar til að einelti 

verði skilgreint í íslenskri löggjöf á eftirfarandi hátt: 

…endurtekna ámælisverða háttsemi af hálfu eins eða fleiri saman, þ.e. hegðun, athöfn 

eða athafnaleysi, sem er til þess fallin að meiða, niðurlægja, gera lítið úr, móðga, særa, 

mismuna, ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem hún beinist að. Þetta á m.a. við um 

skilaboð eða aðrar upplýsingar sem miðlað er í síma eða með rafrænum hætti. Hér er 

þó almennt ekki átt við samskipti eða skoðanaskipti milli jafningja (Hrefna Friðriksdóttir 

o.fl., 2011, bls. 38). 

Með þessu vilja þau búa til sameiginlegan skilning á hugtakinu. Sem getur leitt til 

samhæfðari vinnubragða og eflt rannsóknir á þessu sviði. Í skilgreiningunni er komið inn á 

lykilatriði sem þurfa að einkenna einelti (Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 2011). Allir verða 

einhvern tímann fyrir stríðni eða eru skildir út undan en það er ekki alltaf einelti. Þó 

skilgreiningum beri saman um ákveðin atriði eru önnur sem ekki fæst samstaða um. Til 

dæmis hversu oft áreitið þarf að eiga sér stað og hversu lengi það þarf að standa yfir svo 

hægt sé að kalla það einelti. Þetta ber að hafa í huga við lestur fræðigreina á þessu sviði. 

Ofangreind tillaga er líkleg til þess að vinna gegn því. Einelti á sér ekki einungis stað í 

grunnskólum heldur einnig í leikskólum, háskólum, á vinnumarkaði og fleiri stöðum. Í 

næsta kafla verður fjallað um algengi eineltis í íslenskum skólum.     

2.2 Hversu algengt er einelti? 

Þegar skoðaðar eru tölur um einelti þarf að hafa í huga að skilgreiningar á einelti eru 

mismunandi. Því eru ólíkar spurningar lagðar fyrir úrtakið eftir því hvaða skilgreining er 

notuð. Er það meðal annars ein af ástæðum þess að tölur um tíðni eineltis eru ekki ávallt 

samhljóða (Sjöfn Kristjánsdóttir, 2011).        



  

 

10 

 Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason (2009) unnu úr íslenskum gögnum úr 

landskönnuninni Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC1) til að kanna algengi eineltis hjá 

stelpum og strákum í 6., 8. og 10. bekk. Þeir notuðu skilgreiningu Solbergs og Olweus um 

einelti til þess að finna út hvort nemendur eru þolendur, gerendur eða bæði. Alls svöruðu 

11.813 nemendur spurningalistanum en hann var lagður fyrir árið 2006. Í ljós kom að 

8,8% af úrtakinu sögðust vera þolendur eineltis, gerendur eða bæði. Eftir því sem börn 

verða eldri fækkar þolendum en gerendum fjölgar. Strákar voru tvöfalt líklegri en stúlkur 

til þess að tengjast einelti á einhvern hátt (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 

2009).           

 Um það bil fjórum árum síðar var aftur lagður fyrir spurningalisti í 6., 8. og 10. bekk 

og tóku alls 11.561 nemendur þátt. Lítil breyting var á heildaralgengi eineltis á milli ára en 

8,9% þátttakenda töldu sig verða fyrir einelti, vera gerendur eða bæði. Í ljós kom að 

nemendum sem leggja í einelti hafði fækkað en þolendum hafði fjölgað, úr 4,2% árið 2006 

í 5,3% árið 2009/2010. Strákar voru líklegri en stelpur til þess að leggja í einelti bæði árið 

2006 og 2010. Niðurstöður bentu til þess að þolendum eineltis fækki eftir því sem börn 

verða eldri. Árið 2010 töldu 8,3% stráka í 6. bekk sig vera þolendur eineltis miðað við 3,0% 

stráka í 10. bekk. Hjá stúlkum var hlutfallið 7,3% í 6. bekk og 3,0% í 10. bekk (Ársæll M. 

Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012).       

 Í nýútgefinni skýrslu á vegum UNICEF um réttindi barna á Íslandi er meðal annars 

fjallað um einelti. Þar er notast við gögn sem Skólapúlsinn vann úr fyrir UNICEF um tengsl 

eineltis við líðan og sjálfsálit grunnskólabarna. Gögnin eru frá árunum 2009 til 2012 og tók 

61 skóli þátt. Niðurstöður Skólapúlsins sýna að dregið hefur úr einelti í flestum skólum. Í 

aðeins fimm skólum mældist töluverð neikvæð þróun þegar skoðuð var hlutfallsleg 

skipting heildarþróunar frá 2009-2012. Einelti var algengast hjá nemendum í 6. bekk eða 

12% og fór svo niður í 7% í 10. bekk. Þessar niðurstöður eru í samræmi við rannsókn 

Ársæls og Þórodds hér á undan um að algengi eineltis minnki eftir því sem börn verða 

eldri. Meðal annars kom í ljós að stúlkur eru líklegri en drengir til þess að verða fyrir miklu 

                                                      
1
 Hér eftir verður þessi skammstöfun notuð þegar fjallað er um rannsóknir í alþjóðlega rannsóknarhópsins 

sem stendur að HBSC könnunum. 
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einelti eða um 10% stúlkna en 7% drengja. Helmingur allra drengja sögðust aldrei vera 

lagðir í einelti meðan 35% stúlkna sögðu það sama (Lovísa Arnardóttir, 2013). Þessar 

niðurstöður eru í ósamræmi við rannsókn Ársæls og Þórodds (2012) en þar eru strákar 

líklegri en stelpur til þess að verða fyrir miklu einelti. Jafnframt voru strákar líklegri en 

stelpur til að tengjast einelti á einhvern hátt. Aðferðafræðilegur munur er á milli þessara 

rannsókna og því getur verið erfitt að bera þær saman.     

 Ísland virðist hafa staðið sig ágætlega þegar kemur að baráttunni gegn einelti. Í 

samanburði könnunar á vegum HBSC í 41 landi þar sem 204.534 börn á aldrinum 11, 13 

og 15 ára svöruðu kom fram mismikið einelti eftir löndum (Currie o.fl., 2008). Ef litið er 

yfir heildina þá er reynist einelti fátíðast á Íslandi en í öllum öðrum löndum sem tóku þátt 

í rannsókninni og bent er á að þakka beri þeirri miklu baráttu sem hefur átt sér stað gegn 

einelti hér á landi (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Mikilvægt er að 

fagna árangri Íslands í baráttunni gegn einelti en hún virðist skila góðum árangri í 

samanburði við önnur lönd.         

 Þessar niðurstöður benda til þess að algengi eineltis hafi minnkað undanfarin ár. 

Þó sýna niðurstöður Ársæls og Þórodds að heildaralgengi eineltis sé svipað 2006 og 2010. 

Mikil fækkun er á nemendum sem verða fyrir einelti eftir því sem þeir verða eldri. 

Samkvæmt Skólapúlsinum hefur einelti minnkað undanfarin þrjú ár í öllum skólum að 

undanskildum fimm sem tóku þátt. Einelti mælist minna á Íslandi miðað við mörg önnur 

lönd. Ekki má þó sofna á verðinum, því hvert tilvik er einu tilviki of mikið.  

2.3 Birtingarmyndir eineltis 

Einelti getur birst á marga vegu og er það ein tegund árásargjarnrar hegðunar. 

Nauðsynlegt er að vera vakandi fyrir mismunandi birtingarmyndum eineltis, svo hægt sé 

að bregðast við því.          

 Beint einelti er oftast hægt að sjá eða heyra. Það getur falið í sér líkamlegt áreiti. Í 

því felst meðal annars að slá, sparka, hrinda og kýla (Smith og Sharp, 1994; Smith, 2004). 

Beint einelti felur einnig í sér þegar niðrandi orð eða athugasemdir eru látnar falla um 

viðkomandi eða einhvern tengdan honum og er það oft kallað munnlegt einelti. Kennarar 

og aðrir sem starfa með börnum og ungmennum eiga auðveldast með að greina beint 

einelti. Þetta eru sýnilegar aðgerðir og má oft sjá ummerki um þau eins og marbletti, sár, 
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rifin föt og fleira (Guðjón Ólafsson, 1996).       

 Óbeint einelti er félagslegt eða andlegt áreiti. Með því er átt við að þolandi er 

skilinn útundan, hundsaður eða fær ekki aðgang að neinum hóp (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Það getur verið erfitt að greina slíkt einelti því það á sér ekki alltaf stað fyrir framan aðra 

og er oft þriðji aðili sem tekur þátt í því. Crick og Grotpeter (1995) hafa skilgreint þetta 

form af einelti sem hegðun sem ætlað er á markvissan hátt að skaða vináttu eða 

tilfinningar með því að útskúfa einstaklinginn úr jafningjahópnum. Með þessu er verið að 

ráðast á félagsleg tengsl viðkomandi, einstaklingnum er hafnað og hann einangraður frá 

jafningjahópnum með því að koma í veg fyrir að hann geti eignast vini (Smith, 2004).  

 Rafrænt einelti er eitt birtingarform árasargjarnrar hegðunar sem hefur fengið 

mikla athygli undanfarin ár og er talið vera hinn nýi vinur gerandans (Rivers, 2011). 

Rafrænt einelti getur átt sér stað á heimasíðum, spjallþráðum, í tölvupósti, 

smáskilaboðum og í öðru rafrænu samskiptaformum. Þarna geta gerendur eineltis notað 

miðla til að niðurlægja aðra, stríða og fleira. Sem dæmi geta þolendur rafræns eineltis 

orðið fyrir því að settar eru niðurlægjandi myndir af þeim inn á vefinn eða að skrifuð eru 

andstyggileg ummæli um þá inn á bloggsíður og í smáskilaboðum (Rivers, 2011; SAFT, ed). 

 Einstaklingar sem leggja aðra í einelti geta notfært sér þessa tækni til þess að 

áreita þolendur sína. Li (2007) rannsakaði rafrænt einelti á 177 nemendum í 7. bekk í 

Kanada. Í ljós kom að óvenjulega hátt hlutfall nemenda hafði orðið fyrir einelti eða um 

54% af úrtakinu og fjórðungur af þeim höfðu orðið fyrir rafrænu einelti. Þeir 31,8% 

nemendur sem urðu fyrir þessu einelti sögðu að það hafi verið framkvæmt af 

bekkjarfélögum og um 40,9% höfðu enga hugmynd hver hafði framið verknaðinn. Í ljós 

kom að stúlkur voru bæði líklegri til þess að verða fyrir rafrænu einelti eða í 60% tilvika og 

líklegri til þess að nota rafrænt samskiptaform til þess að leggja í einelti. Rannsókn sem 

gerð var af Ybarra og Mitchell (2007) sýndi fram á að strákar og stelpur væru jafn líkleg til 

þess að beita rafrænu einelti. Svo virðist sem rafrænt einelti aukist með aldrinum á 

meðan beint og óbeint einelti minnkar (Ybarra og Mitchell, 2007). Í sænskri rannsókn frá 

2012 kemur fram að stelpur eru líklegri til þess að verða fyrir rafrænu einelti og að fleiri 

strákar séu gerendur (Låftman, Modin og Östberg, 2013). Það er því ljóst að rannsóknum 

ber ekki saman um kynjamun í rafrænu einelti.      
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 Í sænsku rannsókninni sem getið var um hér að framan kom einnig í ljós að þeir 

sem verða fyrir rafrænu einelti eru líklegri til þess að eiga við heilsufarsleg vandamál að 

etja en aðrir. Telja höfundar eina skýringuna á því vera að þolendur vita ekki hverjir 

framkvæma verknaðinn. Nafnleyndin virðist auka á óöryggi þeirra sem verða fyrir 

eineltinu. Þeir sem leggja í rafrænt einelti eru einnig líklegri til þess að nota aðrar gerðir af 

einelti eins og beint einelti. Áður en tæknin kom höfðu börn og unglingar sem verða fyrir 

einelti öruggt skjól heima hjá sér. Það öryggi fer þó stöðugt minnkandi með tilkomu 

tækninnar þar sem rafrænt einelti á sér ekki einungis stað á skólatíma heldur einnig heima 

fyrir. Það verður því sífellt erfiðara fyrir þolendur eineltis að finna sér griðarstað (Låftman 

o.fl., 2013).           

 Rafrænt einelti getur haft langvarandi afleiðingar því efni eða ummæli sem sett 

eru á veraldarvefinn er ekki hægt að afturkalla þar sem netheimurinn er opinn og 

aðgengilegur vettvangur. Það sem einu sinni hefur verið birt á veraldarvefnum er 

rekjanlegt. Því er nauðsynlegt að fræða börn og ungmenni um rafrænt einelti, kenna þeim 

að umgangast tækni og fræða þau um afleiðingar þess. Samtökin SAFT (Samfélag, 

fjölskylda og tækni) hafa gefið út fræðsluefni um rafrænt einelti sem skólar landins hafa 

aðgang að (SAFT, ed).         

 Talið hefur verið að strákar séu líklegri til að leggja í einelti heldur en stelpur. 

Ákveðinn kynjamunur er til staðar ef skoðaðar eru mismunandi birtingarmyndir eineltis. 

Beinu einelti er oftar beitt af strákum og óbeinu frekar af stelpum. Ross (2003) telur að 

möguleiki sé á því að stelpur líti ekki á það sem einelti að dreifa slúðri eða útiloka 

einhvern frá hópnum. Því þurfa rannsóknir að taka mið af mismunandi birtingamyndum 

eineltis (Guðjón Ólafsson, 1996; Ross, 2003). Wang, Iannotti og Nansel (2009) unnu úr 

gögnum HBSC frá 2005. Þar kom fram að drengir notuðu meira líkamlegt- og munnlegt 

einelti meðan stúlkur notuðu meira félagslegt einelti. Strákar voru líklegri til þess að beita 

rafrænu einelti og hættara var á því að stelpur væru þolendur þess. Þegar skoðaðar eru 

samanlagðar niðurstöður þeirra nemenda sem leggja í einelti, eru þolendur eineltis eða 

bæði þá kom í ljós mismunandi hlutfallstölur eftir tegund eineltis. Algengast var munnlegt 

einelti eða 53,6%, félagslegt einelti kom síðan með 51,4%, líkamlegt einelti mældist 20,8% 

og rafrænt einelti 13,6% (Wang, Iannotti og Nansel, 2009). Mikilvægt er að þeir sem 
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umgangast börn séu meðvitaðir um mismunandi birtingarmyndir þess.   

 Til eru fleiri birtingarmyndir af einelti sem ekki komu fram hér á undan og má þá 

sem dæmi taka efnislegt-, tilfinninga- og kynferðislegt ofbeldi (Vanda Sigurgeirsdóttir og 

Sif Einarsdóttir, 2004). Einelti getur haft áhrif á alla en þeir sem eru á einhvern hátt 

frábrugðnir eru í sérstökum áhættuhóp. Þar má til dæmis nefna nemendur með 

námsörðugleika, nemendur með fatlanir, nemendur af öðrum kynþætti eða kynhneigð og 

nemendur með aðra kynvitund (Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012; Rivers, 

2011; UNESCO, 2012). Nauðsynlegt er því að fylgjast með nemendum sem falla ekki í hin 

hefðbundnu form samfélagsins.  
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3. Einelti í garð hinsegin nemenda  

Að vera lagður í einelti vegna kynhneigðar eða kynvitundar (e. gender identity) er ákveðin 

tegund af einelti sem á ensku kallast homophobic bullying og er hér þýtt sem einelti í garð 

hinsegin nemenda2 (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). 

 Kynvitund hefur einnig verið kölluð kynsamsömun eða kynímynd. Þegar fjallað er 

um kynvitund er átt við af hvaða kyni einstaklingurinn upplifir sig, hvort sem það er karl 

eða kona. Þessi upplifun er einn af grunnþáttum persónuleikans og er tilfinning hverrar 

manneskju á eigin kyngervi miðlað með tjáningu á kyngervinu (e. gender expression). 

Kemur það meðal annars fram í fatavali, hegðun og útliti. Oftast samsama konur sig við 

aðrar konur og karlar við aðra karla en þetta getur orðið flóknara hjá transgender 

einstaklingum þar sem karlar geta verið með kvenlæga kynvitund og öfugt (Sandra 

Lyngdorf, Kolbrún Árdal, Erna Jónsdóttir, Guðrún Guðmundsdóttr og Jóna Pálmadóttir, 

2012). Í bók Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2007) fjallar hún um kynímynd og tengingu þess 

við sjálfsmyndina. Þar er kynímynd skilgreind sem ,,skynjun sjálfsins á því að vera kvenlegt 

eða karlmannlegt eða sem skynjun manneskjunnar á sjálfri sér sem kvenkyns eða karlkyns 

veru.“ (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007, 103-104).      

 Allir hafa kynhneigð, sumir laðast að einstaklingi af sama kyni og eru því 

samkynhneigðir, aðrir laðast bæði að konum og körlum meðan aðrir laðast að einstaklingi 

af gagnstæðu kyni (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Reynir Þór Sigurðsson og Jóna 

Björk Sigurjónsdóttir (1997) fjalla um skilgreiningu Håkansson á samkynhneigð. Þar kemur 

fram að samkynhneigð ,,...er djúpstæð þrá eftir nánu kynferðislegu eða tilfinningalegu 

sambandi við einstakling af sama kyni.“ (bls. 9). Langflestir eru ennþá börn eða undir 18 

ára aldri þegar þau uppgötva eigin kynhneigð (Hrefna Friðriksdóttir, 2003). Því þarf að sjá 

til þess að börn fái rými til að vera þau sjálf án þess að verða fyrir fordómum eða að eiga í 

hættu á að verða fyrir einelti vegna kynhneigðar eða kynvitundar.    

 Þeir sem verða fyrir þessari tegund af einelti eru hinsegin nemendur eða þeir sem 

                                                      
2
 Þýðing á homophobic bullying var borin undir fulltrúa frá Samtökunum ´78. Með hliðsjón af nýlegum 

skrifum var niðurstaðan sú að nota orðasambandið einelti í garð hinsegin nemenda.  
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aðrir telja að séu hinsegin. Einelti getur líka beinst að þeim sem eiga foreldra eða vini sem 

eru hinsegin. Ef kyngervi eða hegðun nemenda er talið andstætt við líffræðilegt kyn þeirra 

eru þau meira viðkvæm fyrir að lenda í þessu einelti. Þolendur þessa eineltis eru oft 

uppnefndir og heyra niðrandi ummæli um kynhneigð sína. Einelti í garð hinsegin nemenda 

getur birst í ýmsum myndum. Þar á meðal sem stríðni, uppnefni, þeir gerðir að athlægi, 

slúðri dreift um þá, þeim hótað, ýtt eða lamdir, rændir, einangraðir félagslega, þeir beittir 

rafrænu einelti, kynferðislegu ofbeldi eða jafnvel er þeim hótað lífláti (UNESCO, 2012). 

Einelti í garð hinsegin nemenda á sér oft stað þar sem kynhneigðarhroki er við lýði. Hér í 

næsta kafla verður fjallað um kynhneigðarhroka og heterósexisma sem útskýra beint og 

óbeint hvernig fordómar í garð hinsegin fólks eiga sér stað. 

3.1 Einelti og kynhneigðarhroki  

Einelti í garð hinsegin fólks er ákveðin tegund af einelti sem verður til vegna 

kynhneigðarhroka og er beint gegn nemendum sem eru eða eru taldir vera lesbískir, 

hommar, tvíkynhneigðir eða transgender. Þessir nemendur eru taldir vera í 

sérstökum áhættuhóp þess að verða lagðir í einelti (Prati, 2012).   

 Herek (2000) bendir á tvö atvik í sögunni og segir þau vera mikilvægust fyrir 

bættan hag samkynhneigðra sem hefur verið í þróun undanfarna áratugi. Annað 

atvikið var útgáfa bókarinnar Society and the Healthy Homosexuals eftir George 

Weinberg árið 1972 þar sem að hugtakið kynhneigðarhroki var fyrst sett fram. Þær 

hugmyndir sem settar voru fram í þessari bók eru taldar hafa orðið til þess að 

samkynhneigð var tekin af lista yfir geðsjúkdóma (DSM III) American Psychiatric 

Association árið 1973 en það er seinna atvikið sem Herek tekur fram. 

Kynhneigðarhroki lýsir viðsnúning í samfélagslegum og fræðilegum viðhorfum til 

samkynhneigðar. Í dag er litið á fjandskap í garð samkynhneigðra sem vandamál en 

áður var samkynhneigð skilgreind sem sjúkdómur eins og áður var tekið fram. 

Kynhneigðarhroki getur birst sem líkamlegt eða andlegt ofbeldi, áreiti eða 

mismunun í garð hinsegin fólks og þeirra sem ekki falla að hefðbundnu kynjakerfi 

samfélagsins (Herek, 2000/2004).       

 Einelti í garð hinsegin nemanda þrífst oft í því umhverfi þar sem ekki hefur 

tekist að sporna við kynhneigðarhroka (Jennett, 2004). Kynhneigðarhroki (e. 
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homophobia) er skilgreint af Sigrúnu Sveinbjörnsdóttur (2003) sem ,,...meiðandi, 

særandi eða lítillækkandi orð, svipbrigði eða athafnir sem notuð/notaðar eru ljóst 

eða leynt til að hefja eina gerð kynhneigðar yfir aðra.“ (bls. 172). Hún segir jafnframt 

að kynhneigðarhroki eigi sér mörg andlit sem öll séu grimm og telja megi sem gróft 

einelti (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2003). Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2010) hafa gagnrýnt þá skilgreiningu sem Sigrún notar því að hún 

gerir aðeins ráð fyrir einstaklingsbundinni afstöðu til samkynhneigðar. Þeir telja að 

gera þurfi ráð fyrir samfélagslegum og menningarlegum rótum fordóma og 

neikvæðri afstöðu sem þrífst í garð hinsegin fólks og notast þeir við orðið 

hómófóbía. Þetta er eitt af því sem orsakar einelti í garð hinsegin nemenda þar sem 

kynhneigð þeirra er talin óæðri gagnkynhneigð.     

 Robinsons og Diaz´s (2006) hafa skilgreint kynhneigðarhroka sem fordóma, 

mismunun, áreiti eða ofbeldishegðun í garð minnihlutahópa eins og homma og 

lesbía eða þeirra sem aðrir telja að séu hinsegin. Er það byggt á því að einstaklingur 

fylgir ekki viðurkenndum kyngervishlutverkum (Shai, 2010). Því geta einstaklingar 

sem fylgja ekki hefðbundnum kyngervishlutverkum verið líklegri til að verða fyrir 

fordómum frá þeim einstaklingum sem haldnir eru kynhneigðarhroka. Þetta getur 

átt sér stað þegar barn tekur upp kyngervishlutverk sem ætlað er gagnstæðu kyni, 

til dæmis þegar strákur sýnir viðkvæmni eða samkennd (Shai, 2010).  

 Hið gagnkynhneigða regluveldi og heterósexismi felur í sér þá trú að 

gagnkynhneigð sé það eðlilega og sjálfsagða og að allir séu gagnkynhneigðir. Þessi 

tvö hugtök hafa verið notuð samhliða og er lítill munur á þeim. Hið gagnkynhneigða 

regluveldi nær þó til fleiri hópa (Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2010). Með gagnkynhneigðu regluveldi er vísað til stofnana, tengsla og athafna sem 

ala af sér þá tilfinningu, trú og sannfæringu að gagnkynhneigð sé það eðlilega, hvort 

heldur sem það er meðvitað eða ómeðvitað. Þetta getur leitt af sér þá trú að allt 

sem ekki fellur að þessu sé álitið afbrigðilegt, sjúkt eða rangt. Birtingarmyndir 

gagnkynhneigðs regluveldis geta meðal annars komið fram með því að fangelsa, 

beita valdi og fleira en oftast birtist þetta með því að útiloka frávikin, þagga niðri í 

þeim og hæðast að þeim með því að skapa staðalmyndir sem leiða af sér hatur eða 
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hómófóbíu (Þorvaldur Kristinsson, 2009). Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2010) skrifuðu grein um stofnanabundinn heterósexisma þar sem þeir 

þýða skilgreiningu Pharr á hugtakinu og tengingu þess við kynhneigðarhroka: 

Heterósexismi skapar hómófóbíu (gagnkynhneigðarhroka) skilyrði til að dafna með því að 

gera ráð fyrir að samfélög séu og verði að vera gagnkynhneigð. Birtingarform 

heterósexisma, áhrif hans og forréttindi, eru jafnframt undirstaða hins viðtekna 

gildismats. Heterósexismi er því kerfisbundin birtingarmynd hómófóbíu innan stofnana 

samfélagsins. Heterósexismi og hómófóbía stuðla því saman að þvingaðri gagnkynhneigð 

(Jón Ingvar Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010, bls. 3). 

Heterósexismi er því ein forsenda kynhneigðarhroka og verður til vegna þess að gert er 

ráð fyrir því að allir séu gagnkynhneigðir. Gagnkynhneigð er talið eðlilegt og sjálfsagt form 

kynhneigðar. Þetta getur birst þannig að ekki er gert ráð fyrir neinu öðru en 

gagnkynhneigð og er hætta á því að hinsegin nemendur verði undir í samfélaginu og litið 

sé á þann hóp sem ákveðið frávik frá meirihlutanum. Bæði hugtökin kynhneigðarhroki og 

heterósexismi lýsa því hvernig fordómar í garð hinsegin fólks birtast í samfélaginu og 

mæla fyrir um að gagnkynhneigð sé siðferðilega æðra en sam- eða tvíkynhneigð. 

Kynhneigðarhroki getur birst í bröndurum, ofbeldi eða jafnvel morði. Heterósexismi er 

ekki eins augljós og kynhneigðarhroki. Er það vegna þess að heterósexismi kemur oftast 

þannig fram að ekki er gert ráð fyrir neinu öðru en gagnkynhneigð og þarf það ekki birtast 

sem beint ofbeldi eða mismunun. Þetta getur haft slæmar afleiðingar í för með sér sem 

birtist meðal annars í því að einstaklingur þorir ekki að vera hann sjálfur og leynir eigin 

kynhneigð (Kristín Elva Viðarsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2006). Það er ekki ótti við 

samkynhneigð sem fær einstakling til þess að fela kynhneigð sína heldur er það hræðslan 

við að verða fyrir einelti vegna kynhneigðar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Það er 

vond tilhugsun að einelti geti orðið þess valdandi að ungt fólk þori ekki út úr skápnum 

þegar það hefur uppgötvað eigin kynhneigð. 

 Herek (2000/2002) hefur í rannsóknum sínum komist að þeirri niðurstöðu að 

gagnkynhneigðir karlmenn eru líklegri til þess að hafa marktækt fjandsamlegra viðhorf í 

garð homma heldur en lesbía. Ekki fannst marktækur munur á viðhorfum 

gagnkynhneigðra kvenna til homma eða lesbía. Konur eru almennt með minni fordóma í 
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garð samkynhneigðra. Viðhorf kvenna til tvíkynhneigðra eru neikvæðari en til 

samkynhneigðra burtséð frá kyni. Einstaklingar með neikvætt viðhorf til samkynhneigðra 

virðast vera í minni tengslum við þá en þeir sem eru með jákvætt viðhorf til 

samkynhneigðra (Herek, 2000/2002). Sýnt hefur verið fram á að það getur haft áhrif á 

hvort einstaklingur hafi fordóma í garð samkynhneigðra eða ekki eftir því hvort þeir þekki 

eða séu í kynnum við þá. Fólk sem á samkynhneigða ættingja eða vini eru líklegri til að 

þess að vera með minni fordóma en þeir sem hafa engin tengsl við samkynhneigða 

(Herek, 2000/2002). Því getur sýnileiki hinsegins fólks dregið úr fordómum í garð samkyn- 

og tvíkynhneigðra.          

 Í samfélagi þar sem kynhneigðarhroki og heterósexismi líðast geta hinsegin 

ungmenni neyðst til að glíma við ljósa eða leynda félagslega brennimerkingu sem verður 

vegna þeirra. Þau geta þurft að lifa með þá tilfinningu að aðrir líti á þau sem óæðri og 

einfaldlega hættuleg öðrum (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). Börn geta út frá þessu átt í 

meiri erfiðleikum með að finna og samsama sig í samfélaginu (McNamee o.fl., 2008). Því 

er nauðsynlegt að tryggja að fólk sem vinnur bæði með börnum og ungmennum sé 

meðvitað um þetta og haldi eigin viðhorfum og fordómum út af fyrir sig og sjái sér fært 

um að huga að velferð allra barna. Sigrún Sveinbjörnsdóttir (2005) segir jafnframt að í 

umhverfi þar sem skoðanir mótast af heterósexisma og kynhneigðarhroka verður til 

ákveðinn umhverfistengdur áhættuþáttur fyrir hinsegin einstaklinga. Með þessu á hún við 

að vandi hinsegin einstaklinga felist ekki í kynhneigðinni sem slíkri heldur í viðhorfum 

annarra. Þetta getur verið í umhverfi þar sem aðeins er gert ráð fyrir gagnkynhneigð og að 

sambönd séu einungis á milli konu og karls. Vegna ytra andstreymis eru hinsegin 

ungmenni í meiri hættu á að verða fyrir sálfélagslegum röskunum, þau neyta oftar 

vímuefna, eru ólíklegri til þess að ljúka námi, eru líklegri til að verða fyrir og beita ofbeldi 

en aðrir, eiga oftar við geðrænan vanda að stríða og eru líklegri til þess að enda eigið líf en 

önnur ungmenni (Sigrún Sveinbjörnsdóttir, 2005). Þetta er því ekki einstaklingsvandi 

heldur þarf samfélagið í heild sinni að vera meðvitað um vandann. Það þarf að þekkja þær 

afleiðingar sem bæði heterósexismi og kynhneigðarhroki getur haft í för með sér og stuðla 

að bættum hag þeirra sem hann beinist að. Erfitt getur verið að mæla fordóma og 

neikvæð viðhorf í garð hinsegin fólks. Kynhneigðarhroki, heterósexismi og hið 
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gagnkynhneigða regluveldi geta birst með leyndum hætti og eru einkennin ekki alltaf 

augljós. Ísland býður upp á gott samfélag fyrir hinsegin einstaklinga og má sem dæmi 

nefna þá lagalegu sigra sem náðst hafa undanfarna áratugi. Þrátt fyrir þetta virðist 

hinsegin fólk vera í meiri hættu á að þróa með sér ýmis vandamál. Margrét Pála 

Ólafsdóttir (2003) sagði í ávarpi sínu á hinsegin dögum að fordómar og neikvæð viðhorf til 

hinsegin fólks séu eflaust meira falin í dag þar sem viðhorf í samfélaginu hafa breyst til 

hins betra síðastliðin ár og telst ekki lengur í lagi að fordæma homma og lesbíur.  

 Mikilvægt er fyrir alla sem vinna með börnum og ungmennum að vera meðvitaðir 

þegar kemur að þessari tegund af einelti. Hinsegin nemendur eiga ekki að þurfa að búa 

við þá hættu að vera mismunað og að verða fyrir einelti vegna kynhneigðar eða 

kynvitundar. Því þurfa jafnaldrar, kennarar, foreldrar og aðrir sem vinna með börnum að 

íhuga þær afleiðingar sem eineltið getur haft í för með sér. 

3.2 Algengi og kynjamunur á einelti í garð hinsegin nemenda 

Ekki er langt síðan byrjað var að skoða einelti í garð hinsegin einstaklinga og hafa 

rannsóknir í garð þess hóps aukist undanfarin ár. Einelti í garð hinsegin einstaklinga á 

Íslandi hefur lítið sem ekkert verið skoðað. Vísbendingar eru um að talsverð þörf sé á því 

að skoða stöðu þessa hóps hér á landi mun betur samkvæmt íslenskri þversniðsrannsókn 

þar sem 1.984 nemendur mátu eigin lífsánægju kom fram að samkynhneigðir unglingar 

mátu eigin lífsánægju lakar en gagnkynhneigðir. Samkynhneigðar stelpur mátu lífsánægju 

sína lakast af öllum og strákar sem höfðu sofið hjá einstakling af sama kyni voru ekki eins 

ánægðir með lífið og aðrir strákar (Sigrún Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2010). Þrátt fyrir að 

Ísland sé framarlega þegar kemur að réttindabaráttu samkynhneigðra þá virðist það ekki 

skila sér í bættri líðan hinsegin nemenda. Eflaust eru margar ástæður fyrir verri líðan 

samkynhneigðra og getur verið að ein þeirra sé sú að hinsegin nemendur eru í meiri 

hættu en gagnkynhneigðir á að verða fyrir einelti (Berlan, Corliss, Field, Goodman og 

Austin, 2010).           

 Í rannsókn sem gerð var á Írlandi kom fram að ef nemendur sögðust að lágmarki 

einu sinni hafa verið hrifnir af einstakling af sama kyni voru þeir marktækt líklegri til þess 

að hafa upplifað einelti heldur en gagnkynhneigðir nemendur. Alls 47,1% þeirra nemenda 

sem löðuðust að einstaklingi af sama eða báðum kynjum greindu frá því að hafa orðið 



  

 

21 

fyrir einelti miðað við 28,2% gagnkynhneigðra nemenda. Þátttakendur voru ekki spurðir 

út í hvort kynhneigðarhroki hafi einkennt eineltið. Höfundar rannsóknarinnar segja þó að 

í raun sé engin önnur skýring á þeim marktæka mun sem einkenni einelti á milli 

þátttakenda sem laðast af einstakling af sama kyni og þeirra sem eru gagnkynhneigðir en 

það að eineltið er tengt kynhneigð nemenda (McNamee o.fl., 2008).    

 Í samræmi við niðurstöður McNamee og fleiri þá hafa samtökin Stonewall komist 

að því að hinsegin nemendur eru í mikilli hættu á að verða fyrir einelti í breskum skólum. 

Þar greina kennarar frá því að einelti í garð hinsegin nemenda sé næst algengasta tegund 

eineltis í Bretlandi. Þetta kemur fram í svörum frá 2.043 kennurum og öðru starfsfólki. 

Þar kom einnig fram að 90% af þeim sem kenna efri bekkjum í skólum segja að nemendur 

þeirra verði fyrir einelti og áreiti fyrir að vera eða talin vera lesbía, hommi eða 

tvíkynhneigður. Einn af hverjum fjórum kennurum segja að þetta komi oft eða mjög oft 

fyrir. Níu af hverjum tíu kennurum og öðru starfsfólki greindu frá því að þau hafi ekki 

fengið neina sértæka þjálfun um hvernig á að bregðast við og koma í veg fyrir einelti í 

garð hinsegin nemenda (Stonewall, 2009). Athyglisvert er hve margir kennarar segja 

þessa tegund af einelti vera til staðar í sínum skólum. Það er því nauðsynlegt að fólk sem 

starfar með börnum hafi viðeigandi þekkingu og réttu verkfærin til þess að bregðast við 

þessu en miðað við niðurstöður Stonewall samtakanna er undirbúningur kennara ekki 

nægjanlegur.  Nýlegri gögn frá sömu stofnun þar sem niðurstöður eru byggðar á svörum 

nemenda, sýnir að dregið hefur úr einelti í garð hinsegin nemenda eða um 10% frá því að 

vera 65% árið 2007 í 55% árið 2012. Þrátt fyrir það er töluverður fjöldi hinsegin nemenda 

sem telja sig verða fyrir einelti í breskum skólum. Þegar skoðaðar eru birtingarmyndir 

þessa eineltis greindu meira en helmingur þátttakenda frá því að þeir upplifðu munnlegt 

einelti, 23% urðu fyrir rafrænu einelti, einn af hverjum sex hinsegin nemendum urðu fyrir 

líkamlegu einelti og 6% af samkynhneigðum og tvíkynhneigðum nemendum sættu 

morðhótunum (Stonewall, 2012). Þessar niðurstöður gefa til kynna að munnlegt einelti 

virðist vera algengasta biritngarmynd eineltis í garð hinsegin nemenda, kennarar nefndu 

að algengt væri að nemendur væru uppnefndir vegna kynhneigðar þeirra. Brýna þarf fyrir 

nemendum að slík uppnefni geta haft áhrif á líðan hinsegin nemenda og þeirra sem eiga 

samkynhneigða foreldra. Koma þarf í veg fyrir að orð tengd hinsegin nemendum séu 
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notuð á neikvæðan hátt eða með þeim tilgangi að niðurlægja viðkomandi.  

 Svipaðar niðurstöður eru að finna í ástralskri rannsókn frá 2010, þar kom fram að 

38% þátttakenda tilkynntu ósanngjarna meðferð vegna kynhneigðar. Af þeim sögðust 

44% hafa orðið fyrir munnlegu áreiti og 15% höfðu orðið fyrir líkamlegu áreiti. Strákar 

tilkynntu meira um bæði munnlegt- og líkamlegt áreiti. Með munnlegu áreiti var oftast 

um uppnefni að ræða eða niðrandi ummæli vegna kynhneigðar eins og fag eða faggi. 

Nemendur urðu líka fyrir hótunum eins og að vera sagt að þeir myndu deyja úr alnæmi. 

Illum orðrómi var dreift um einstaklinga í þeim tilgangi að eyðileggja félagslegt net þeirra 

og einangra þá frá jafningjahópnum (Hiller o.fl., 2010).       

 Norsk rannsókn meðal 10. bekkinga gefa til kynna að mun fleiri tvíkynhneigðir en 

gagnkynhneigðir verða fyrir einelti. Þá er hlutfall nemenda sem leggja samkynhneigða 

nemendur í einelti hátt og átti þetta við flestar birtingarmyndir af einelti. Að meðaltali 

voru 6,6% gagnkynhneigðra lagðir í einelti tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði eða oftar, 

15,2% tvíkynhneigðra og 34,8% samkynhneigðra. Samkynhneigðir strákar urðu mun oftar 

fyrir einelti en samkynhneigðar stelpur eða 48% homma á móti 17,7% lesbíum. Sama 

kom fram varðandi tvíkynhneigða; strákar voru líklegri til þess að vera þolendur eineltis 

miðað við tvíkynhneigðar stelpur. Alls tóku 3.046 nemendur þátt í rannsókninni, þar af 

1.583 strákar og 1.463 stelpur (Roland & Auestad, 2009). Réttindarstaða samkynhneigðra 

og viðhorf til þeirra er svipað á Íslandi og í Noregi (Linda Fanney Valgeirsdóttir, 2010) því 

er auðveldara að yfirfæra þessa rannsókn yfir á íslenskt samfélag en aðrar erlendar 

rannsóknir sem fjallað hefur verið um hér. Miðað við þessar niðurstöður er þörf á því að 

skoða hag hinsegin nemenda á Íslandi því þrátt fyrir jákvætt viðhorf og góða 

réttindastöðu virðist þessi hópur vera í áhættuhóp hvað varðar einelti.   

 Bæði er munur á milli kynja og kynhneigðar þegar kemur að því að skoða 

eineltishegðun ungmenna eins og Roland og Auestad komust að. Í þversniðsrannsókn frá 

Bandaríkjunum voru 7.599 ungmenni á aldrinum 14-22 ára beðin um að svara því hvort 

þau höfðu orðið fyrir eða lagt aðra í einelti og var þetta skoðað út frá kynhneigð þeirra. Í 

boði voru sex svarmöguleikar til þess að finna út af hvaða kynhneigð þau löðuðust að; 1) 

aðeins gagnkynhneigðum 2) aðallega að gagnkynhneigðum (e. mostly heterosexual) 3) að 

tvíkynhneigðum 4) aðallega að samkynhneigðum (e. mostly homosexual) 5) aðeins 
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samkynhneigðum og 6) óviss um eigin kynhneigð. Niðurstöðurnar sýndu fram á að bæði 

konur sem voru aðallega gagnkynhneigðar eða tvíkynhneigðar voru í meiri hættu á að 

verða fyrir einelti og að leggja aðra í einelti miðað við gagnkynhneigðar konur. Lesbíur 

voru líklegri en gagnkynhneigðar konur til þess að hafa verið þolendur eineltis, engin 

samkynhneigð kona sagðist hafa lagt einhvern í einelti. Meðal karla kom fram að 

einstaklingar sem voru aðallega gagnkynhneigðir og samkynhneigðir voru í aukinni hættu 

fyrir að verða fyrir einelti miðað við aðeins gagnkynhneigða stráka. Fram kom að 

samkynhneigðir strákar voru síður líklegri til þess að vera gerendur en gagnkynhneigðir 

strákar (Berlan o.fl., 2010). Út frá þessum niðurstöðum er hægt að álykta að 

samkynhneigðir séu ólíklegri en aðrir til þess að leggja í einelti.     

 Hinsegin nemendur eru líklegri til að verða fyrir einelti og er algengast að 

nemendur verði fyrir munnlegu einelti sem felst í niðrandi ummælum vegna kynhneigðar 

eða kynvitundar. Barn þarf ekki að vera samkynhneigt til þess að verða fyrir þessu því oft 

eru notuð niðrandi orð um hinsegin fólk yfir stráka sem hegða sér „stelpulega“ og öfugt. 

Nemendur sem verða fyrir þessu einelti verða meðal annars fyrir líkamlegu, rafrænu og 

félagslegu einelti (Rivers, 2011). Roland og Auestad (2009) greindu frá því að 

samkynhneigðir voru hátt í 30% líklegri en gagnkynhneigðir til þess að verða fyrir einelti. 

Strákar eru einnig líklegri en stelpur til þess að verða fyrir einelti vegna kynhneigðar eða 

kynvitundar. Í næsta kafla verður greint frá þeim afleiðingum sem einelti í garð hinsegin 

nemenda getur haft í för með sér.   
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4. Afleiðingar eineltis í garð hinsegin nemenda 

Að lifa við sífellt áreiti og endurtekið einelti getur haft skaðlegar afleiðingar í för með sér. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á tengsl milli eineltis og margvíslegra vandamála. Það getur 

hins vegar reynst erfitt í rannsóknum á þessu sviði að greina í sundur orsök og afleiðingu 

(Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnasson, 2012). Hér verður greint frá rannsóknum sem 

beinast að einelti í garð hinsegin nemenda. Sérstaklega verða skoðaðar þær afleiðingar 

sem eineltið getur haft á andlega heilsu og námsgengi þeirra. Samkynhneigð eða 

tvíkynhneigð manneskja getur átt gott og farsælt líf en sem hópur eru samkynhneigðir og 

tvíkynhneigðir í meiri hættu en aðrir að ánetjast lyfjum, þróa með sér geðsjúkdóma, glíma 

við þunglyndi og eru í meiri sjálfsvígshættu (Mays og Cochran, 2001; Rivers, 2011). Auk 

þess eru hinsegin nemendur oft í meiri hættu að vera með verri mætingu í skóla, hafa 

hærri brottfallstíðni, neyta meira áfengis og stunda oftar óvarið kynlíf en aðrir hópar. Sýnt 

hefur verið fram á það að mikið af því einelti sem á sér stað í skólum má rekja til fordóma. 

Afleiðingar eineltis fyrir þolendur virðist vera verri þegar eineltið á rætur sínar í fordómum 

(Kosciw, Greytak, Bartkiewicz, Boesen og Palmer, 2012; Russel, Ryan, Toomey, Diaz og 

Sanchez, 2011).         Þegar skoðaðar eru rannsóknir á einelti í garð hinsegin nemenda þarf að hafa í huga að flestar þessar rannsóknir eru erlendar og þar er ekki sama löggjöf og á Íslandi. Eins og fram  

4.1 Afleiðingar fyrir líkamlega og andlega heilsu 

Einelti í garð hinsegin nemenda getur haft slæmar afleiðingar fyrir andlega heilsu þeirra. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á samband milli endurtekins og langvarandi eineltis vegna 

kynhneigðar eða kynvitundar í skóla á þunglyndi, kvíða, skort á sjálfsöryggi, sjálfsáliti, 

hlédrægni, félagslegri einangrun, samviskubiti og svefntruflunum. Nemendur sem eru 

þolendur hinsegin eineltis eru líklegri til þess að hugsa um sjálfsskaða og líklegri til þess að 

fremja sjálfsvíg en annað ungt fólk (Hiller o.fl., 2010; Kosciw o.fl., 2012).   

  Íslensk rannsókn þar sem nemendur í 10. bekk mátu bæði andlega og líkamlega 

heilsu sýndi fram á að samkynhneigðir unglingar meta eigin heilsu mun lakar en 

gagnkynhneigðir unglingar. Í niðurstöðukafla rannsóknarinnar er fjallað um þörfina á að 

auka almenna vitneskju um líðan hinsegin nemenda í grunnskóla og nauðsyn þess að 

rannsaka aðstæður þeirra og hugsanlega orsakavalda með forvarnir í huga (Sigrún 
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Sveinbjörnsdóttir o.fl., 2012). Þó rannsóknin hafi ekki beinst að einelti gagnvart hinsegin 

nemendum þá benda niðurstöðurnar til þess að þörf sé á því að auka skilning á aðstæðum 

þeirra enn frekar og eru eineltisrannsóknir ein leið til þess. Roland og Auestad (2009) 

komust að því að bæði tvíkynhneigðir og samkynhneigðir nemendur sem voru fórnarlömb 

eineltis mældust með marktækt meira þunglyndi og kvíða en gagnkynhneigðir. 

Niðurstöður rannsóknar á vegum GLSEN (the Gay, Lesbian & Straight Education Network) 

voru á þá leið að nemendur sem verða fyrir tíðu einelti vegna kynhneigðar eða tjáningar á 

kyngervi voru líklegri til þess að hafa minna sjálfsálit og meira þunglyndi en nemendur 

sem töldu sig verða fyrir minna einelti (Kosciw o.fl., 2012).     

  Framkvæmd var megindleg rannsókn á 13.921 nemendum á aldrinum 14-18 ára í 

almenningsskólum í Bandaríkjunum. Nemendum var þar skipt í hópa eftir því hvort þau 

voru gagnkynhneigð, samkyn-/tvíkynhneigð og hvort þeir voru óvissir um eigin kynhneigð. 

Þegar skoðuð var stríðni vegna kynhneigðar og áhrif þess á þunglyndi eða 

sjálfsvígshugsanir kom í ljós að það var algengara hjá samkynhneigðum, tvíkynhneigðum 

og nemendum sem voru óvissir um eigin kynhneigð heldur en hjá gagnkynhneigðum. 

Hinsvegar sýndu niðurstöðurnar einnig að nemendur sem óvissir voru um eigin kynhneigð 

voru líklegri til að verða fyrir einelti, vera þunglyndir, hafa hugsað um sjálfsvíg og voru 

líklegri til þess að neyta meira af vímuefnum en aðrir hópar. Betri útkoma 

samkynhneigðra miðað við þá sem eru óvissir um eigin kynhneigð getur stafað af því að 

þeir sem eru komnir út úr skápnum eru líklegri til þess að geta fengið stuðning frá öðrum í 

svipaðri stöðu. Niðurstöðurnar sýndu einnig að hinsegin nemendur sem fá stuðning frá 

bæði foreldrum og skólanum eru ólíklegri til þess að segjast finna fyrir þunglyndi, 

sjálfsvígshugsunum og að neyta vímuefna (Espelage, Aragon og Birkett, 2008). Svo virðist 

sem hér sé að verki samspil margra þátta sem geta valdið þunglyndi, sjálfsvígstilfinningum 

og vímuefnanotkun hjá hinsegin nemendum. Skoða þarf betur þann hóp nemenda sem 

eru óvissir um eigin kynhneigð því þeir virðast vera viðkvæmari fyrir ofangreindum 

áhættuþáttum miðað við samkynhneigða og gagnkynhneigða nemendur.  

  Í írskri megindlegri rannsókn var samband á milli þess að laðast að einstaklingi af 

sama kyni og upplifun á einelti og andlegri heilsu rannsakað. Þátttakendur sem höfðu að 

minnsta kosti einu sinni laðast að manneskju af sama kyni voru marktækt líklegri til þess 
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að tilkynna að hafa upplifað einelti eða rúmlega helmingi líklegri en gagnkynhneigir. 

Niðurstöður sýndu að nemendur sem löðuðust að persónu af sama kyni voru líklegri en 

gagnkynhneigðir til þess að upplifa verri andlega heilsu. Í ljós kom að sami hópur var í 

meiri hættu á því að upplifa félagslegan þrýsting eða taka þátt í hegðun sem getur haft 

áhrif á andlega heilsu líkt og áfengis- og eiturlyfjaneysla. Höfundar þessarar rannsóknar 

segja að niðurstöðurnar bendi til þess að samkynhneigðir og tvíkynhneigðir nemendur 

finni fyrir meiri þrýstingi til að samsama sig öðrum og séu hugsanlega reiðubúnari til að 

taka áhættu ef það leiðir til þess að þeir verði samþykktir af jafnöldrum sínum (McNamee 

o.fl., 2008). Svipaðar niðurstöður er að finna í rannsókn Poteat og Espelage (2007). Þau 

komust að því að það að vera þolandi eineltis vegna kynhneigðar eða kynvitundar eykur 

marktækt kvíða og þunglyndi stráka og upplifun þeirra á að „passa ekki inn í“ skólanum. 

Áhrifin voru ekki tölfræðilega marktæk þegar kom að stúlkum en þær voru líklegri til þess 

að mæta verr í skóla og vera meira einangraðar. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda 

til þess að niðrandi ummæli varðandi kynhneigð leiði almennt af sér aukið þunglyndi og 

kvíða hjá strákum burtséð frá kynhneigð en afleiðingarnar eru verri hjá þeim sem eru 

samkynhneigðir (Poteat og Espelage, 2007). Þessar niðurstöður benda til þess að 

afleiðingar eineltis séu mismunandi milli kynja.      

  Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var af Russell o.fl. (2011) sýndu fram á 

langtíma afleiðingar þess að verða fyrir einelti vegna kynhneigðar eða kynvitundar á ungt 

hinsegin fólk á aldrinum 21-25 ára. Þátttakendur voru beðnir um að meta það hvort þeir 

höfðu verið fórnarlömb eineltis frá 13-19 ára aldri og hversu oft það hafi átt sér stað. 

Þessar upplýsingar voru skoðaðar til þess að meta hvort einelti á þessum tíma hefði áhrif 

á núverandi líðan. Líðanin var mæld með því að skoða þunglyndi, sjálfsvígshugleiðingar, 

lífsánægju, sjálfsálit og félagslega aðlögun. Ungt hinsegin fólk sem hafði upplifað mikið 

einelti frá aldrinum 13-19 ára var 5,6 sinnum líklegra til þess að að hafa reynt sjálfsvíg. Þá 

var þessi hópur 2,6 sinnum líklegri til þess að upplifa klínískt þunglyndi, 2,5 sinnum líklegri 

til þess að hafa smitast af kynsjúkdómum og nærri fjórum sinnum líklegri til þess að 

segjast vera í áhættu fyrir HIV smiti heldur en hinsegin nemendur sem sögðust hafa orðið 

fyrir minna einelti. Hinsegin ungmenni sem sögðust hafa orðið fyrir minna einelti frá 13-

19 ára aldri voru almennt með betra sjálfsálit, lífsánægja þeirra var meiri og var 
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félagsfærni þeirra meiri en hjá jafnöldrum sem höfðu orðið fyrir miklu einelti á 

unglingsárum. Út frá þessari rannsókn má ætla að afleiðingar eineltis geti fylgt 

einstaklingum eftir að skólagöngu lýkur og að þeir nemendur sem upplifðu minna einelti 

höfðu betri heilsu seinna meir.        

  Rivers (2011) fjallar um afleiðingar þess að hafa orðið fyrir einelti í bók sinni 

Homophobic bullying: Research and theoretical perspectives þar sem hann tekur saman 

margra ára rannsóknir sínar á einelti í garð hinsegin nemenda í Bretlandi. Þar kom fram í 

einni rannsókninni að 53% einstaklinga sem urðu fyrir einelti vegna kynhneigðar sögðust 

hafa íhugað að skaða sjálfa sig, 40% sögðust hafa reynt að skaða sjálfa sig eða enda sitt 

eigið líf að minnsta kosti einu sinni vegna þess eineltis sem þau höfðu upplifað og þrír 

fjórðu sögðust hafa reynt sjálfsvíg oftar en einu sinni (Rivers, 2011). Nýleg gögn sem unnin 

er úr HBSC rannsókninni sýnir fram á að hinsegin nemendur í 10. bekk á Íslandi eru 5-6 

sinnum líklegri en aðrir jafnaldrar til að hafa tíðar sjálfsvígshugsanir. Einnig sýndu 

niðurstöðurnar fram á að hinsegin stúlkur væru sex sinnum líklegri en aðrar stúlkur til að 

hafa endurtekið reynt að enda eigið líf. Þetta er hærra hjá hinsegin drengjum, þeir eru 

sautján sinnum líklegri en aðrir unglingar til þess að hafa endurtekið reynt sjálfsvíg. 

Eineltið reyndist marktækt auka á hættuna á sjálfsvígstilraunum. Auk þess reyndist góð 

samskipti við vini og foreldra og ánægja með skólann veita vernd gegn sjálfsvígshugsunum 

(Ársæll Arnarsson, 2013). Þetta eru sláandi niðurstöður, taka þarf á þessum málum og 

finna leiðir til þess að koma í veg fyrir þá miklu vanlíðan sem samkynhneigðir nemendur 

upplifa.           

  Samkvæmt ofangreindum niðurstöðum getur einelti haft mjög alvarlegar 

afleiðingar í för með sér. Allt frá því að þolendur upplifi minna sjálfsálit eða finni fyrir 

þunglyndi til þess að þeir reyni að enda eigið líf. Jafnframt er ákveðinn kynjamunur þegar 

kemur að afleiðingum þessa eineltis.  

4.2 Námsgengi 

Kynhneigðarhroki og einelti í garð hinsegin nemenda grefur undan menntun og 

námstækifærum þolenda þess. Rannsóknir víða að hafa sýnt fram á að einstaklingur sem 

verður fyrir hinsegin einelti er líklegri til að mæta verr í skóla, hætta fyrr í námi og sýna 

verri námsárangur (UNESCO, 2012). Nemendur sem verða fyrir einelti sjá oft ekki neitt 
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annað í stöðunni en að hætta í skóla þrátt fyrir að vita hvaða afleiðingar það hefur í för 

með sér (Takács, 2006).         

 GLSEN stofnunin hefur skoðað og rannsakað hag hinsegin nemenda í 

Bandaríkjunum síðan 1999. Í nýútgefnu riti frá þeim kemur fram að skólaumhverfi fyrir 

fjölda hinsegin nemenda er fjandsamlegt. Meirihlutinn heyrir niðrandi ummæli um 

kynhneigð sína og upplifir áreiti eða ofbeldi í skólanum vegna kynhneigðar eða tjáningar 

á kyngervi sínu. Nemendur sem urðu fyrir tíðu áreiti vegna kynhneigðar eða kynvitundar 

voru mun líklegri til þess að hafa misst úr skóla á síðastliðnum mánuði miðað við þá sem 

urðu fyrir litlu áreiti eða 57,9 % á móti 19,6% hjá nemendum vegna kynhneigðar og 

53,2% á móti 20,4% hjá nemendum vegna kynvitundar. Nemendur sem urðu fyrir tíðu 

áreiti vegna kynhneigðar eða tjáningar á kyngervi höfðu marktækt lægri meðaleinkunn 

og voru ólíklegri til þess að stefna á áframhaldandi menntun en þeir sem upplifðu minna 

áreiti vegna kynhneigðar eða tjáningu á kyngervi sínu (Kosciw o.fl., 2012). Þessar 

niðurstöður sýna fram á að einelti í garð hinsegin nemenda hefur áhrif á námsgengi 

þeirra. Þar sem menntun er ein forsenda fyrir auknum lífsgæðum í framtíðinni er 

nauðsynlegt að huga vel að þeim nemendum sem verða fyrir einelti og þar eru hinsegin 

nemendur stór áhættuhópur, því þarf sérstaklega að hafa þá í huga.  
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5. Hlutverk skóla 

Nemendur eyða miklum tíma af deginum í skólanum. Því er nauðsynlegt að geta treyst því 

að þeim líði vel þar. Skólar eru í aðstöðu til þess að takast á við einelti og fordóma. Þess 

vegna verður hér fjallað um hlutverk skólans þegar kemur að einelti í garð hinsegin 

nemenda. Fylgjast þarf með því hvort einelti og önnur óæskileg hegðun eigi sér stað í 

skólanum og tryggja að nemendum líði vel og séu öruggir. Því þurfa skólayfirvöld, 

kennarar og annað starfsfólk skólanna að huga vel að velferð nemenda sinna og sjá til 

þess að þeir séu ekki fórnarlömb eineltis. Einnig þarf að sinna þeim einstaklingum sem 

leggja í einelti og skapa öruggt námsumhverfi fyrir alla. Skólinn má ekki verða staður sem 

börn vilja forðast. Þar sem rannsóknir á einelti í garð hinsegin nemenda eru ekki fyrir 

hendi á Íslandi verður sjónum beint að því hvað lög og aðalnámskrá skólastiganna segja til 

um einelti og hinsegin nemendur. Kennarar eru í ábyrgðarstöðu þegar kemur að því að 

sporna við einelti og verður hér sagt frá tveimur rannsóknum um menntun verðandi 

kennara um þau efni. Fjallað er um fræðslu um hinsegin nemendur í íslenskum skólum og 

mikilvægi hennar.   

5.1     Barátta gegn einelti        

Á Íslandi hefur orðið vitundarvakning um einelti og afleiðingar þess aukist síðastliðin ár. Í 

íslenskum skólum eru notaðar ýmsar áætlanir í baráttunni gegn einelti og má þar helst 

nefna Olweusaráætlunina. Ýmis samtök hafa sprottið upp með það að markmiði að vekja 

athygli á einelti og beita sér í baráttunni gegn því. Má þar meðal annars nefna samtökin 

Heimili og skóli, SAFT og Regnbogabörn (Hrefna Friðriksdóttir o.fl., 2011). Þrátt fyrir aukna 

meðvitund og betra starf í eineltismálum er baráttunni hvergi nærri lokið. Því til stuðnings 

má nefna að heildaralgengi eineltis breyttist ekki mikið á árunum 2006-2010 hér á landi. 

Starfsfólk í íslenskum skólum þarf að vera meðvitað um líðan hinsegin nemenda, vita að 

þeir eru líklegri en gagnkynhneigðir til þess að verða fyrir einelti og þekkja þær afleiðingar 

sem eineltið hefur í för með sér. Einelti í garð hinsegin nemenda hefur ekki fengið mikla 

umfjöllun og hana þarf að auka.         
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5.2 Löggjöf og aðalnámskrá  

Í þessum hluta verður fjallað um Aðalnámskrá grunn- og framhaldsskóla með það að 

markmiði að skoða hvað skrifað er um einelti og stöðu hinsegin nemenda. Þar sem grunn- 

og framhaldsskólar landsins eru skyldugir til þess að starfa eftir lögum og aðalnámskrá 

sem er ákveðin rammi um skólastarf á Íslandi verður hér reifað hvernig fjallað er um þessi 

málefni þar.           

 Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur fram í 24. grein að ,,Markmið náms og 

kennslu og starfshættir grunnskóla skulu vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun 

vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, stéttar, trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða 

stöðu að öðru leyti“. Ekki má því mismuna eftir kynhneigð nemenda en hvergi er minnst á 

transgender nemendur. Í 30. grein er fjallað um einelti en þar kemur fram að grunnskólar 

eigi að hafa heildstæða stefnu um hvernig fyrirbyggja eigi að líkamlegt, andlegt eða 

félagslegt ofbeldi eigi sér stað í skólastarfi. Grunnskólar skulu einnig hafa áætlun um 

framkvæmd tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum, um hvernig brugðist er 

við tilvikum um einelti, öðru ofbeldi og félagslegri einangrun. Áætlun skal framfylgt með 

því að hver skóli setji sér reglur. Hvergi er minnst á einelti, áreiti, ofbeldi eða kynhneigð í 

lögum um framhaldsskóla. Hinsvegar kemur fram að hlutverk framhaldsskóla sé að stuðla 

að alhliða þroska allra nemenda og virkri þátttöku þeirra í lýðræðisþjóðfélagi og að 

framhaldsskólar skuli leitast við að efla siðferðisvitund, ábyrgðarkennd, víðsýni, 

frumkvæði, sjálfstraust og umburðarlyndi nemenda (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). 

 Ekki er langt síðan að byrjað var að fjalla um kynhneigð í aðalnámskrám 

skólastiganna en það var ekki fyrr en árið 2006 að minnst var á kynhneigð (Jón Ingvar 

Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). Bætt hefur verið úr þessu í nýju 

Aðalnámskránni (2011) þar sem gefin voru út sex þemahefti um grunnþætti menntunar. 

Jafnrétti er einn af þessum grunnþáttum og í því riti er fjallað bæði um kynhneigð og 

kynvitund. Þar eru þessi hugtök skilgreind og lagt til að ræða þurfi um þau við unglinga á 

opinskáan og fræðandi hátt (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013).  Í almenna hluta Aðalnámskrár skólastiganna (2011) kemur skýrt í 

ljós að mannréttindi verði ekki tryggð nema unnið sé að heilbrigði og velferð allra og 

stuðlað að baráttu gegn mismunun og mismunandi tegundum af ofbeldi þar á meðal 
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einelti. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er nefnt að vinna eigi markvisst að forvörnum og 

heilsueflingu með andlega, líkamlega og félagslega vellíðan nemenda í huga. Fram kemur 

að mikilvægt sé að grunnskólar komi sér upp forvarnaráætlun sem birtast skuli í 

skólanámskrá. Í áætluninni á að koma fram hvernig skólasamfélagið ætlar sér að bregðast 

við ef upp koma mál og á að kynna forvarnaráætlunina fyrir öllum aðilum 

skólasamfélagsins. Jafnframt kemur fram að nemendur í 10. bekk eigi að geta beitt 

hugtökum á borð við kyn, kynhneigð og kynhlutverk og hafa þá getu að útskýra hvaða 

hlutverki þau gegna fyrir kyngervi og sjálfsmynd einstaklinga.     

 Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er góð heilsa skilgreind sem líkamlegt, 

andlegt og félagslegt heilbrigði. Hver nemandi á að vera meðvitaður um að hann beri 

ábyrgð á sjálfum sér og félagslegu umhverfi sínu. Þessi ábyrgð snýr meðal annars að 

andlegu heilbrigði til dæmis hvað varðar ábyrga afstöðu til eineltis og annarra tegunda 

ofbeldis. Fram kemur að hver skóli eigi að hafa skýra stefnu í skólanámskrá sinni um 

einstök málefni eins og í forvörnum og heilsusamlegum lífsháttum. Hluti af forvörnum er 

að vinna gegn einelti. Skólum ber að birta stefnu um einelti. Einnig er komið inn á 

jafnréttismenntun og er þar nefnt að ein af lykilhæfni hennar sé að nemandi sé 

meðvitaður um eigin kynhneigð og kynheilbrigði.      

 Grunn- og framhaldsskólum ber skylda til þess að tryggja öllum nemendum 

verkefni við hæfi til að efla alhliða þroska. Mismunun er bönnuð samkvæmt lögum og eiga 

skólastigin tvö að vera með eineltisstefnu þar sem sett er fram áætlun gegn einelti. Í 

skólum sem eru með stefnu og áætlun gegn einelti sem inniheldur vernd byggð á 

kynhneigð og kynvitund eru nemendur ólíklegri til þess að heyra niðrandi ummæli byggð á 

kynhneigðarhroka og ólíklegri til þess að upplifa einelti tengt kynhneigð þeirra. Starfsfólk 

er líka reiðubúnara til þess að takast á við þessa tegund af einelti. Jafnframt eru 

nemendur líklegri til þess að tilkynna áreiti og árásir til starfsfólks skólans heldur en 

nemendur sem koma úr skólum sem hafa ekki ákvæði um kynhneigð og kynvitund í þeirra 

eineltisstefnu (Kosciw, Greytak, Diaz og Bartkiewicz, 2010). Svo virðist sem það skili 

auknum árangri ef eineltisáætlanir tilgreina sérstaklega hinsegin nemendur og hafa skýra 

stefnu um vernd þeirra. Kennarar bera ábyrgð á því að leysa úr eineltismálum og skiptir 

því máli að fræðsla um einelti sé hluti af kennaramenntun.  
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5.3 Fræðsla og þjálfun verðandi kennara um einelti 

Samkvæmt rannsóknum þrífst einelti í íslenskum skólum. Börn og unglingar hafa ekki 

hæfni til þess að leysa ein úr eineltismálum án aðstoðar frá fullorðnum. Því er það á 

ábyrgð fullorðinna að vinna gegn einelti, gera áætlanir og takast á við þau eineltismál sem 

koma upp. Kennarar hafa bæði lagalega og siðferðislega skyldu til þess að taka á einelti í 

skólum þar sem þeir eru í miklum samskiptum við nemendur og foreldra (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2005; Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Því er nauðsynlegt 

að kennarar hafi ákveðna þekkingu þegar kemur að því að greina einelti og vinna gegn því. 

 Eineltismál geta verið afar viðkvæm og er nauðsynlegt að rétt sé tekið á þeim svo 

það skili sér í bættri líðan nemenda. Bæði Vanda Sigurgeirsdóttir og Sjöfn Kristjánsdóttir 

hafa rannsakað hvort kennaramenntun feli í sér þjálfun og fræðslu í eineltismálum (Sjöfn 

Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005). Hér verður 

farið stuttlega yfir þær rannsóknir.        

 Vanda Sigurgeirsdóttir kannaði hvernig gengur hjá kennurum að taka á einelti. 

Þetta var megindleg rannsókn sem lögð var fyrir árið 2003 og tóku 523 kennarar þátt í 

henni. Meirihluti þátttakenda vildu fá aukna fræðslu og þjálfun um einelti og töldu 97,1% 

kennara að sérhæfð fræðsla og þjálfun á því hvernig ætti að taka á einelti þyrfti að vera 

hluti af menntun þeirra. Þátttakendur töldu að þekkingarleysi og skortur á þjálfun væru 

helstu ástæður þess að þeir tækju ekki á einelti með skilvirkum hætti. Tveir af hverjum 

þremur þátttakendum töldu sig ekki hafa fengið neina fræðslu um einelti eða mundu ekki 

eftir henni. Um 60-70% svarenda höfðu fundið fyrir kvíða og óöryggi þegar koma að því að 

taka á eineltismálum (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Kennarar eru 

samkvæmt þessari rannsókn ekki með þekkingargrundvöll til þess að takast á við einelti. 

Þessi rannsókn er þó orðinn rúmlega tíu ára gömul og hefur margt breyst í skólum hvað 

varðar einelti.           

 Sjöfn Kristjánsdóttir (2011) rannsakaði nýlega fræðslu og þjálfun um einelti meðal 

nýútskrifaðra grunnskólakennara. Tekin voru hálf stöðluð einstaklingsviðtöl við 12 

nýútskrifaða kennara sem allir unnu í grunnskóla. Í ljós kom að þátttakendur töldu að tíðni 

eineltis á Íslandi hefði minnkað sem er ekki rétt út frá nýlegum rannsóknum á 

heildaralgengi eineltis hér á landi (Ársæll M. Árnason og Þóroddur Bjarnason, 2012). Sjöfn 
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Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir (2011) telja að ein ástæðan fyrir því sé sú að 

undirbúningur verðandi kennara sé ónógur og því getur verið erfitt fyrir kennara að koma 

auga á einelti. Þetta getur haft þær afleiðingar að kennarar vanmeti tíðni eineltis. Flestir 

þátttakendurnir töldu þá kennslu sem þeir fengu um einelti í námi sínu ekki vera 

nægjanlega þegar þeir hófu vinnu sína sem kennarar. Þeir sögðu að helsti stuðningur í 

þessum málum væri skólinn sem vinnustaður og sjálfsmenntun. Allir sem tóku þátt í 

viðtölunum höfðu útskrifast úr Kennaraháskólanum eða frá Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands. Ekki voru tekin viðtöl við nemendur úr öðrum Háskólum. Allir viðmælendurnir 

sögðust einhverntíman hafa þurft að takast á við einelti og vildu flestir hafa sérhæfða 

kennslu um eineltismál í kennaramenntuninni. Í ljós kom að skortur á fræðslu og þjálfun í 

meðhöndlun eineltismála jók óöryggi og hræðslu á fyrsta vinnuári nýútskrifaðra kennara. 

 Samkvæmt þessum íslensku rannsóknum er skortur á fræðslu og þjálfun verðandi 

kennara um einelti. Ekki hefur mikið breyst frá árinu 2003 til 2011 hvað varðar bætta 

menntun kennara á eineltismálum samkvæmt viðmælendum Sjafnar Kristjánsdóttur 

(2011). Þetta hefur í för með sér að kennarar eiga í meiri erfiðleikum með að koma auga á 

einelti og kvíði eykst þegar takast þarf á við einelti. Ef kennarar verða kvíðnir eða óöryggir 

við að taka á einelti, hvernig eru þeir þá í stakk búnir til þess að takast á við einelti í garð 

hinsegin nemenda? 

5.4 Fræðsla um hinsegin fólk í skólum 

Hér verður skoðað hvernig fræðsla um hinsegin fólk fer fram í skólum og mikilvægi 

hennar. Samkvæmt UNESCO (2012) er einelti í garð hinsegin nemenda ákveðið form af 

mismunun, sem byggir á kynhneigð eða kynvitund einstaklinga. Rétt eins og bannað er að 

mismuna eftir kyni, uppruna, fötlun eða trú á það sama við um hinsegin fólk. Jón Ingvar 

Kjaran og Ingólfur Ásgeir Jóhanesson (2010) segja að skólar hafi tekið betur á málum sem 

varða nemendur af ólíkum menningaruppruna og nemendum með fötlun heldur en 

stefnu í málefnum tengd samkynhneigðum, tvíkynhneigðum og transnemendum og í 

fræðslu um þau efni.          

  Skólar þurfa að ná til allra nemenda, þeir þurfa að takast á við hindranir og sjá til 

þess að veita öllum jafnan aðgang að menntun. Það er margt sem ætlast er til af 

skólunum, en til þess að vel takist þurfa margir aðilar að hjálpast að. Áhugi er til staðar hjá 
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stjórnvöldum til þess að bæta fræðslu um hinsegin fólk. Samtökin ´78 sendu öllum 

framboðum til alþingiskosninga 2013 níu spurningar tengdum málefnum hinsegin fólks. 

Voru framboðin beðin um skrifleg svör. Ein þeirra spurninga var eftirfarandi: Er vilji hjá 

þínu framboði til að tryggja markvissa og kerfisbundna fræðslu um hinsegin fólk á leik-, 

grunn- og menntaskólastigi (bæði nemendum og starfsfólki) og að fjármagn verði veitt til 

slíkrar fræðslu? Hvaða leiðir sjáið þið færar í þeim efnum? Svör bárust frá ellefu flokkum 

og eru þau aðgengileg inn á heimasíðu Samtakanna ´78. Allir flokkarnir töldu að bæta 

þyrfti fræðslu í málefnum tengdum hinsegin fólki og greindu sumir frá því að sú fræðsla 

gæti dregið úr fordómum og komið í veg fyrir einelti. Þar sem nemendur eru oftast börn 

þegar þau átta sig á eigin kynhneigð væri réttast að þessi fræðsla færi fram í grunnskólum 

og framhaldsskólum. Fræðsla um þessi málefni þarf að vera aðgengileg í öllum skólum.   

5.4.1 Kynfræðsla 

Í tilefni af nýrri aðalnámskrá skólanna voru gefin út sex þemahefti um grunnþætti 

menntunar. Ein þeirra fjallar um Velferð og heilbrigði (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Þar er fjallað um að börn séu að velta fyrir sér 

eigin kynhneigð. Greint er frá því að skortur sé á samkynhneigðum fyrirmyndum í skólum 

og að samfélagið geri aðeins ráð fyrir gagnkynhneigðum. Þetta geti átt þátt í vanlíðan 

þeirra nemenda sem eru samkynhneigðir. Komið er inn á ábyrgð kennara og er þar sagt 

að þeir þurfi að vera meðvitaðir um skoðanir sínar á samkynhneigðum og transgender 

fólki. Þeir þurfa að vera meðvitaðir um að hinsegin nemendur séu til í skólakerfinu og 

þurfa að búa yfir vissri færni til að mæta þeim nemendum, hlusta á þá og leiðbeina þeim 

fordómalaust. Í þessu hefti er sagt að með vandaðri kynfræðslu sé hægt að stuðla að því 

að allir nemendur njóti virðingar og skilnings. Auk þess að það leiði til þess að allir geti 

notið heilbrigðs kynlífs. Kynfræðsla nær til fleiri en einnar námsgreinar en hver skóli þarf 

að ákveða hvernig þessi fræðsla fer fram. Kennarar þurfa að búa yfir þekkingu til þess að 

koma til móts við hinsegin nemendur og þarf því undirbúningur verðandi kennara vera í 

samræmi við það.   
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5.4.2 Samtökin ´78 

Samtökin ´78 hafa boðið upp á fræðslu fyrir grunn- og framhaldsskóla landsins. Sú fræðsla 

sem nær til nemenda er byggð á jafningjafræðslu. Þar fer fram fundur með nemendum 

þar sem markmiðið er að fræða og upplýsa hvað felst í því að vera hinsegin einstaklingur. 

Þeir sem sjá um fræðsluna byrja á því að halda stutta kynningu um þessi málefni sem þau 

flétta saman við eigin reynslu. Eftir þetta eru umræður og fá nemendur tækifæri til þess 

að varpa fram spurningum. Ásamt þessari fræðslu bjóða samtökin upp á fræðslu fyrir 

starfsfólk grunn- og framhaldsskóla. Þar er starfsfólk frætt á raunhæfan og faglegan hátt 

um hvernig beri að taka á fjölbreyttum málum sem snúa að hinsegin fólki. Kennurum og 

öðru starfsfólki skólanna eru kynnt fræðsluefni um þessi mál. Mikil eftirspurn er eftir 

þessari fræðslu í skólunum en þeir sem sjá um þetta starf eru sjálfboðaliðar á vegum 

Samtakanna ´78 (Samtökin ´78, e.d.).  

5.4.3 Mikilvægi fræðslu 

Hvernig er hægt að bæta hag hinsegin nemenda í íslensku skólakerfi? Í grein eftir Jón 

Ingvar Kjaran og Ingólf Ásgeir Jóhannesson (2010) skoðuðu þeir stofnanabundinn 

heterósexisma í framhaldsskóla út frá eigindlegum viðtölum við þrjá hinsegin nemendur. Í 

niðurstöðunum kom fram að stofnanabundinn heterósexismi sé kerfislægur í bæði 

formgerð og menningu framhaldsskóla. Það birtist í skilningsleysi, óþægilegum 

spurningum og gagnkynhneigðri orðræðu. Þörf er á því að auka skilning barna, ungmenna 

og kennara um mismunandi kynhneigðir og vinna á þann hátt að bættri menningu innan 

skólanna svo þeir sjái sér fært að sinna öllum nemendum vel.    

  Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) segir í bók sinni Karlmennska og 

jafnréttisuppeldi að umræða um kynhneigð komi öllum einstaklingum við þar sem allir 

þrói með sér kynhneigð, hvort sem hún sé gagnkynhneigð, samkynhneigð eða 

tvíkynhneigð. Slík umfjöllun hjálpi börnum og unglingum að takast á við kynhneigð sína og 

kynhlutverk á gagnrýnin hátt. Hann nefnir jafnframt að umræða um kynhneigð sé ekki 

ætlað að flýta fyrir að unglingar stundi kynlíf heldur að aðstoða ungt fólk með að átta sig á 

því hvernig lífi þau vilji lifa og hvers konar áform og hátterni það telji að henti sér. Með því 

að fjalla um kynhneigð má stuðla að umburðarlyndi gagnvart kynhneigð og kynlífi annarra 

en Ingólfur segir að skortur sé á slíku umburðarlyndi á Íslandi sem hann telur að rekja 
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megi til vanþekkingar. Mikilvægt er að fjalla um kynhneigð með drengjum bæði vegna 

náinna tengsla gagnkynhneigðarrembu við kvenfyrirlitningu og að slík umfjöllun gæti leitt 

til þess að fækka sjálfsvígum drengja vegna hræðslu við kynhneigð. Því er nauðsynlegt 

fyrir alla að fá fræðslu um kynhneigð og að sú umræða geti orðið til þess að auðvelda 

hinsegin nemendum að takast á við eigin kynhneigð eða kynvitund og að draga úr einelti í 

garð þeirra.           

  Með aukinni umræðu verður til meiri þekking sem getur aukið virðingu og dregið 

úr fordómum í garð hinsegin fólks. Aðgangur að upplýsingum um kynhneigðarhroka og 

mismunun getur aðstoðað ungt fólk við að endurskoða neikvæð skilaboð um mismunandi 

kynhneigð og dregið úr fordómafullum viðhorfum og hegðun meðal ungs fólks sem laðast 

að gagnstæðu kyni. Bætt upplýsingaflæði getur líkað orðið til þess að hinsegin fólk átti sig 

á því að ekkert sé rangt við kynhneigð eða kynvitund þeirra og sjá að vandamálið liggur í 

samfélaginu en ekki hjá þeim (Hiller o.fl., 2010). Til þess að þetta takist þurfa kennarar að 

hafa þekkingu á málefnum hinsegin einstaklinga og þjálfa með sér færni til að fjalla um 

þessi málefni á réttan hátt. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um eigin skoðanir og 

fordóma. Ef kennarar láta neikvæðar eða fordómafullar skoðanir í ljós getur það haft 

slæmar afleiðingar fyrir nemendur og haft áhrif á menntun þeirra. Það er alls ekki 

ásættanlegt. Ef kennari sýnir kynhneigðarhroka og mismunar nemendum er það brot á 

faglegri ábyrgð þeirra. Efla þarf kennslu verðandi kennara til þess að takast á við einelti 

sem beinist að hinsegin nemendum. Ef kennarar hafa færni til þess að vinna gegn þessu 

einelti getur það skilað sér í bættri líðan hinsegin fólks, auknu umburðarlyndi og bættum 

skólabrag (Russel, Kosciw, Horn og Saewyc, 2010).       

  Skólum ber samkvæmt lögum og aðalnámskrám að huga að velferð allra nemenda 

og stuðla að þroska þeirra. Auk þess ber þeim að móta eineltisstefnu og mega þeir ekki 

mismuna nemendum vegna kynhneigðar. Kennarar telja sig ekki hafa nægjanlega 

kunnáttu til þess að takast á við einelti samkvæmt áðurnefndum rannsóknum. Ef færni 

kennara til þess að takast á við einelti er ekki til staðar þá er hætta á því að það bitni á 

nemendum. Samtökin ´78 hafa unnið óeigingjarnt starf í þágu íslenskra skóla þar sem þeir 

hafa frætt bæði kennara og nemendur um málefni hinsegin fólks. Skólar þurfa að eiga 

frumkvæði á því að sækja þessa fræðslu og eru því ekki allir sem hafa notið góðs af henni. 
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Velferð og heilbrigði og jafnrétti eru tveir liðir af sex grunnþáttum sem hafa verið 

innleiddir í íslenska skóla. Í þessum þáttum er fjallað um fræðslu um hinsegin nemendur 

og er tekið fram að sú fræðsla falli undir kynfræðslu í skólum. Hvernig sem fræðsla um 

hinsegin nemendur fer fram þá er nauðsynlegt að hún eigi sér stað í bæði grunn- og 

framhaldsskólum. Hún getur dregið úr kynhneigðarhroka, fordómum og bætt viðhorf til 

hinsegin fólks. Einstaklingar eru á misjöfnum aldri þegar þeir eru að átta sig á eigin 

kynhneigð eða kynvitund. Því þurfa skólar að geta boðið upp á öruggt umhverfi fyrir 

nemendur og koma í veg fyrir einelti í garð þeirra. 
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6. Lokaorð 

Einelti hefur hlotið verðskuldaða athygli undanfarin ár. Fjölmiðlaumfjöllun um málefnið 

hefur aukist, skólakerfið er meðvitaðra um vandamálið og mikið er til af fræðilegum 

greinum um einelti (sjá t.d. Merrell, Gueldner, Ross og Isava, 2008; Sjöfn Kristjánsdóttir 

o.fl., 2011). Einelti er endurtekið áreiti framkvæmt af einum eða fleirum gagnvart 

einstaklingi sem illa getur varið sig. Vitundarvakningin sem hefur orðið í samfélaginu um 

einelti hefur átt þátt í því að algengi eineltis hefur minnkað. Þó heildaralgengi hafi ekki 

breyst mikið undanfarin ár, er tíðni eineltis á Íslandi lægri en meðal annarra þjóða. Í 

gögnum frá 2009/2010 tengjast 8,9% íslenskra skólabarna einelti á einhvern hátt, hvort 

sem þau eru þolendur, gerendur eða bæði. Nemandi sem er á einhvern hátt talin öðruvísi 

er hættara við því að verða fyrir einelti.        

 Þrátt fyrir miklar framfarir í málefnum tengdum einelti hefur sjónum ekki verið 

beint að einelti í garð hinsegin nemenda. Þessi tegund af einelti er gagnvart þeim sem eru 

eða eru taldir vera hinsegin. Þó geta nemendur sem teljast vera með kven- eða karllæga 

eiginleika orðið fyrir þessu einelti ásamt þeim sem eiga vini eða fjölskyldu sem eru 

samkyn- eða tvíkynhneigðir. Þetta einelti er til staðar í samfélagi þar sem 

kynhneigðarhroki er til staðar. Hið gagnkynhneigða regluveldi og heterósexismi stuðla 

bæði að kynhneigðarhroka þar sem ekki er gert ráð fyrir öllu litrófi kynhneigðar og 

gagnkynhneigð upphafin sem hin eina og rétta. Kynhneigðarhroki getur komið út sem 

fordómar, mismunun, áreiti og ofbeldi í garð hinsegin fólks og þeirra sem eru taldir vera 

það. Þá getur það bitnað á þeim sem eru hinsegin með beinum eða óbeinum hætti og 

komið út sem einelti. Þá getur kynhneigðarhroki orðið þess valdandi að ungt fólk þorir 

ekki að vera það sjálft og reynir að fela kynhneigð sína vegna hræðslu við fordóma eða 

einelti.           

 Afleiðingar eineltis í garð hinsegin nemenda getur verið með ýmsu móti. Þeir sem 

verða fyrir þessu einelti geta verið með slæma andlega heilsu, fundið fyrir kvíða, 

þunglyndi, minna sjálfsáliti, lakari lífsánægju, sjálfsvígshugsunum, reynt sjálfsvíg og jafnvel 

tekið eigið líf. Samkynhneigðir nemendur í 10. bekk á Íslandi eru frábrugðnir öðrum 

nemendum að því leyti að þeir eru líklegri til þess að meta sig með lakari lífsánægju og 

verri andlega og líkamlega heilsu. Þá eru þeir líklegri bæði til þess að vera með 

sjálfsvígshugsanir og að hafa endurtekið reynt að enda eigið líf en jafnaldar þeirra. Einelti í 

garð hinsegin nemenda hefur áhrif á námsgengi þeirra. Það getur haft þær afleiðingar að 
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nemendur mæta verr í skóla, sýna slakari námsárangur og eru ólíklegri til þess að sækja 

sér meiri menntun að skyldunámi loknu. Því þurfa skólar á Íslandi að vera upplýstir um 

þessa tegund af einelti og sjá sér fært að mæta fjölbreytilegum nemendahópum. 

 Í dag eru breyttir tímar. Svo virðist sem mun fleiri hinsegin einstaklingar séu 

tilbúnir að opinbera kynhneigð sína fyrr en áður var. Það að börn og ungmenni treysti sér 

til þess er ákveðinn árangur út af fyrir sig. Þess vegna þurfa skólar að vera í stakk búnir til 

að mæta þeim nemendahópi. Skólar eru í góðri stöðu til þess að auka fræðslu um málefni 

hinsegin fólks og taka á einelti. Með þessu ætti að vera hægt að draga úr einelti í garð 

hinsegin nemenda. Fræðsla um hinsegin málefni í skólum eykur víðsýni og virðingu 

nemenda fyrir fjölbreyttri flóru einstaklinga. Þessi fræðsla á sér stað í kynfræðslu og þarf 

hún að samþættast öðrum námsgreinum og ná til sem flestra. Samtökin ´78 hafa boðið 

upp á jafningjafræðslu í skólum til bæði kennara og nemenda. Starfsfólk skóla þarf að gera 

sér grein fyrir því að hinsegin nemendur eru til staðar í skólakerfinu. Koma þarf í veg fyrir 

þá gagnkynhneigðu orðræðu sem ríkir í skólum og auka skilning í garð hinsegin nemenda. 

Í þeim skólum þar sem eineltisáætlanir taka á einelti í garð hinsegin nemendum eru börn 

og ungmenni ólíklegri til þess að verða fyrir áreiti og eru kennarar líklegri til þess að takast 

á við það. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir um eigin viðhorf og geta mætt öllum 

nemendum með virðingu og umhyggju að leiðarljósi.    

 Hinsegin nemendur á Íslandi standa höllum fæti miðað við gagnkynhneigða hvað 

varðar lífsánægju, heilsu og sjálfsvígshegðun og því ber að beina sjónum að þessum 

nemendahópi. Ein af þeim leiðum til að auka velferð hinsegin nemenda er að gera 

rannsóknir á einelti í garð þeirra. Því til stuðnings lét Páll Óskar Hjálmtýsson (2013) sem er 

ötull talsmaður hinsegin fólks hafa eftir sér í nýlegu viðtali í Morgunblaðinu að beina þurfi 

rannsóknum á hag hinsegin einstaklinga á Íslandi. Hann biðlar til rannsakenda að athuga 

hvort samkynhneigð börn og unglingar búi við óréttlæti í skólakerfinu og séu lögð í einelti. 

Skilaboð Páls Óskars til þeirra sem eru þolendur eineltis vil ég gera að lokaorðum í 

verkefni þessu.   

 

 „Einelti hefur áhrif um leið 

og þú leyfir það. Viðbrögð þín 

skipta líka máli. Haltu með þér!“ 

 Heimili og skóli (e.d.).  
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