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Ágrip  

Í þessari ritgerð er leitast við að varpa ljósi á þau áhrif sem einelti í æsku kann að hafa á 

þolendur á fullorðinsárum þeirra. Fjallað verður um hugtakið einelti, um birtingamyndir 

þess, gerendur og þolendur og þær rannsóknir sem hafa verið gerðar varðandi þau áhrif 

sem einelti kann að hafa á þolendur. Gerð var eigindleg lífssögurannsókn þar sem 

tilgangurinn var að líta aftur til fortíðar á þá reynslu sem einstaklingar hafa orðið fyrir í 

æsku og kanna afleiðingar þess á líf þeirra á fullorðinsaldri. Viðtöl voru tekin við tvær 

konur á þrítugsaldri sem upplifðu einelti í grunnskóla. Viðtölin tóku mið af lífssögunálgun 

sem felst í að fá sem skýrasta mynd af lífshlaupi og tengslum milli atburða í lífi fólks. 

Fram kom í niðurstöðum að einelti hefur langtímaáhrif og glímdu konurnar tvær við 

þunglyndi, kvíða og lágt sjálfsmat löngu eftir að eineltið var hætt. Ákveðið vantraust 

einkenndi samskipti þeirra við annað fólk.Vegna þeirra niðustaðna sem fram hafa komið er 

mikilvægt að brýna fyrir börnum hve alvarlegt einelti er og að einelti hafi 

langtímaafleiðingar á líf þolenda.  
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Formáli 

Sú hugmynd að skrifa um einelti vaknaði hjá mér þegar ég hóf nám mitt haustið 2011 í 
Uppeldis- og menntunarfræði. Ástæða þess að ég hafði áhuga á þessu efni er að ég er sjálf 
þolandi eineltis og hef sjálf glímt við afleiðngar þess. Þegar ég kom með þessa hugmynd til 
Eyrúnar mælti húm með því að ég myndi framkvæma lífsögurannsókn og fannst mér það 
hljóma mjög spennandi og áhugavert. Mig langar til þess að þakka fjölskyldu minni fyrir 
þann stuðning sem ég hef fengið á meðan þessi rannsóknarvinna var í gangi. Mig langar að 
þakka Kristrúnu Ingu Valdimarsdóttur fyrir þá aðstoð sem hún veitti mér varðandi skrif á 
ritstíl. En aðallega vil ég þakka leiðbeinanda mínum, Eyrúnu Maríu Rúnarsdóttur fyrir alla 
þá aðstoð og stuðning sem hún veitti mér, þolinmæði og það að veita mér það sjálfsöryggi 
sem ég þurfti til þess að klára þetta verkefni. Einnig langar mig að þakka viðmælendum 
mínum fyrir að taka þátt í þessu verkefni með mér. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. 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 sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 
vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2014_ 

 

_________________________________ _________________________________ 

 



1 Inngangur  

Viðfangsefni ritgerðarinnar er einelti sem einstaklingar hafa orðið fyrir á sínum 

grunnskólaárum. Könnuð verða þau áhrif sem þessi reynsla kann að hafa haft á 

einstaklinga á fullorðinsárum. Ritgerðin er byggð á eigindlegri rannsókn þar sem rætt var 

við tvo fullorðna einstaklinga sem eiga það sameiginlegt að hafa orðið fyrir einelti í æsku. 

Tilgangur þessa verkefnis er að kanna upplifun og reynslu viðmælenda af eineltinu og 

hvaða afleiðingar þeir telja að eineltið hafi haft á líf þeirra, samskipti við annað fólk og 

þeirra sjálfsmynd á fullorðinsárum. Ástæða fyrir mínu vali á þessu verkefni er áhugi minn 

á að aðstoða börn sem hafa orðið fyrir einelti. Ég er sjálf þolandi eineltis og hef náð að 

vinna úr minni reynslu. Mig langar til að starfa á þeim vettvangi þar sem ég get hjálpað 

öðrum þolendum.  Einelti er alvarlegt mál sem getur haft mikil áhrif á líf þeirra 

einstaklinga sem bæði verða fyrir einelti og eins þeirra sem leggja í einelti (Buxton, Potter 

og Bostic, 2013). Þolendur eineltis enda oft og tíðum með brotna sjálfsmynd í kjölfarið og 

í verstu tilfellum getur einelti leitt til sjálfsvígs (Buxton, Potter og Bostic, 2013). Mikilvægt 

er að þolendur eineltis hafi vettvang til að vinna úr sinni erfiðu reynslu. Framlag þessa 

verkefnis er að veita innsýn í hvernig þolendum einelti farnast á fullorðinsárum svo læra 

megi af reynslu þeirra hvernig styðja má þolendur í þeirri vegferð að byggja upp heilsteypt 

líf í kjölfar eineltis. 

 Lykilhugtök verkefnisins eru einelti en það er þegar einstaklingur verður endurtekið 

fyrir áreiti yfir langan tíma af hendi eins eða fleiri einstaklinga (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Einelti á sér mismunandi birtingamyndir s.s. beint einelti sem kemur fram í líkamlegu 

ofbeldi, orðum og hegðun, og svo er óbeint einelti, stundum nefnt dulið einelti en það fer 

fram til dæmis með augngotum, hunsun og útilokun. Þolendur eru þeir einstaklingar sem 

verða fyrir eineltinu og gerendur eru þeir sem leggja í einelti (Guðjón Ólafsson, 1996). 

1.1 Rannsóknarspurning 
Hverjar eru afleiðingar eineltis fyrir fullorðna einstaklinga sem hafa orðið fyrir einelti á 

grunnskólaárum sínum?         

En hér er verið að leitast eftir þeim langtímaáhrifum sem einelti getur haft í för með sér á 

þá einstaklinga sem verða fyrir einelti. 
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1.2 Uppbygging 
Ritgerð þessi skiptist niður í fimm kafla að þessum meðtöldum. Í öðrum kafla verður 

fræðileg umfjöllun um einelti og áhrif þess á þolendur. Þriðji kafli er aðferðafræðikafli þar 

sem sagt verður frá framkvæmd rannsóknarinnar. Í fjórða kafla verður greint frá 

niðurstöðum rannsóknar með því að greina lífssögur tveggja einstaklinga. Í fimmta og 

síðasta kafla verða niðurstöður tengdar fræðilegri umræðu um einelti. 

 



2 Fræðileg umfjöllun 

Í þessum kafla verður fjallað um einelti á fræðilegan hátt. Hugtakið verður rætt og útskýrt, 

einnig verður farið í hvaða áhrif einelti getur haft á líf fólks, gerð verður grein fyrir hvað 

einkennir þolendur og gerendur í eineltismálum. Farið verður í tíðni eineltis og þær 

afleiðingar sem einelti hefur á einstaklinga.  

2.1 Einelti 
Hugtakið einelti er eitthvað sem þekktist ekki fyrir nokkrum árum heldur var álitið stríðni 

og ekki litið alvarlegum augum, skilningur fólks á þessu hugtaki var yfirleitt lítill og af 

umræðu má ráða ekki hafi verið talin þörf á inngripi þegar eineltið (stríðnin) átti sér stað. 

En hvað er átt við með þessu hugtaki? Dan Olewus (2006) skilgreindi einelti sem ofbeldi, 

misbeitingu á valdi milli geranda og þolanda. Einelti er endurtekið atferli, þar sem einn 

einstaklingur verður fyrir andlegu eða líkamlegu ofbeldi (Guðjón Ólafsson, 1996). Að vera 

tekinn fyrir af einum eða fleiri, þar sem einstaklingur verður fyrir áreiti, andlegu eða 

líkamlegu, aftur og aftur í langan tíma. Einnig er talið að einelti eigi sér síður stað milli 

einstaklinga sem báðir hafa sterkan karakter, gerendur velja sér frekar fórnarlamb út frá því 

hver er veikari en hann sjálfur, en þá er átt við einstakling sem nýtir sér vald sitt til þess að 

niðurlægja aðra (Guðjón Ólafsson, 1996; Rigby, 2004; Sharp og Smith, 1994/2000) 

 Dan Olweus var sænskur prófessor sem kenndi sálfræði í háskólanum í Bergen í 

Noregi. Er hann þekktur fyrir rannsóknir sínar á einelti og einnig fyrir Olweusarverkefnið 

gegn einelti. En samkvæmt Olweus þá spyr einelti ekki um aldur, kyn, litarhaft eða stöðu 

þolandans í samfélaginu og því getur hver sem er lent í því að verða fyrir einelti (Olweus, 

2006).  

Í einelti er yfirleitt eitt fórnalamb en geta verið fleiri. Sá er fórnarlamb sem verður 

fyrir eineltinu og er ekki í stöðu til að verja sig, er hjálparlaus gagnvart árásum frá geranda 

og jafnvel fleiri samnemendum sínum sem hafa kosið að standa með gerandanum. Einelti 

kemur fram í nokkrum myndum og getur einelti því verið beint eða óbeint. Þegar um beint 

einelti eða sýnilegt einelti er að ræða þá verður einstaklingur fyrir líkamlegum árásum, 

niðrandi orð eru sögð við þolandann, þolandinn er fenginn til þess að gera hluti sem hann 

vill ekki gera og hlutum stolið frá þolanda. Hins vegar er óbeint einelti, falið og felst í að 

skilja útundan, hunsa og að útiloka þolandann frá því að vera í hópi jafningja sinna. Einelti 
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getur einnig verið mjög dulið og þegar gerandinn hefur náð tökum á lífi þolandans getur 

eitt augnarráð frá gerandanum verið nóg til þess að þolandinn finni til hræðslu og óöryggis 

(Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2006; Sharp og Smith, 1994/2000). 

Einelti er alltaf alvarlegt sama í hvernig formi það er, en þó mætti segja að dulið 

einelti sé það allra alvarlegasta því að þá er ekkert sagt, ekkert virðist vera gert þó verið sé 

að vinna skaða. Erfitt er að finna út hver gerandinn er, oftast hefur hann einnig 

hjálparmenn í sínu liði sem aðstoða við duldar athafnir. Þegar þolandi hefur orðið fyrir 

barðinu á duldu einelti í langan tíma fer hann að efast um sjálfan sig, sína getu og þær 

aðstæður sem hann lendir í og fer að kenna sjálfum sér  um, að það sé honum sjálfum að 

kenna að hann sé lagður í einelti. Hann er í rauninni að hafna sjálfum sér (Olweus, 2006; 

Þorlákur H. Helgason, e.d). 

Dan Olweus (2005) velti einnig fyrir sér hverjar ástæðurnar geta verið fyrir því að 

börn leggi önnur börn í einelti og fann hann með rannsóknum sínum þrjár ástæður sem 

hann telur að komi helst til greina. Fyrsta ástæðan mun vera sú að gerendur hafa oft sterka 

þörf fyrir að hafa völd og vilja því drottna yfir öðrum. Markmið þeirra er að beita sínu 

valdi til þess að kúga fórnarlömb sín og veitir valdbeiting þeim yfirleitt mikla ánægju. 

Aðra ástæðu er hægt að rekja til uppeldis. Ef mikil ringlureið ríkir á heimili gerandans þá 

gæti hann þróað með sér fjandsamlegt viðhorf til annarra sem veldur því að hann njóti þess 

að pína aðra. Þriðja ástæðan er sú að ef gerandinn fær auðveldlega upp í hendur sér í 

gegnum valdabeitingu, þá nýtir hann sér það. Hann þvingar því þolandann til þess að gera 

ýmislegt, hvort sem það er að gera hluti fyrir hann eða að fá þolandann til þess að gráta, þá 

fyllir það gerandann andlegri ró. En með þessu móti er líklegt að gerandinn hækki í áliti í 

vinahópi sínum (Olweus, 2005). Einnig vilja Olweus, Buxton, Potter og Bostic (2013) 

meina að sumir gerendur hafi eflaust verið þolendur áður, en þá hafa þeir tekið þá 

ákvörðun að breyta hegðun sinni og leggja aðra í einelti því það sé skárri kostur en að vera 

sjálfur lagður í einelti. 

 Gerendur eineltis gera sér yfirleitt ekki grein fyrir því hvað er rétt og hvað rangt. 

Gini, Pozzoli og Hauser (2011) hafa komið með þær ályktanir að þegar litið er á muninn á 

þolendum og gerendum hvað varðar skilning á réttu og röngu, er talið að sum þeirra barna 

sem leggja í einelti geti mögulega verið haldin geðsýki af einhverju tagi. Einnig virðist 

gerendur skorta siðferðislega samkennd og getu til að sýna þolendum samúð og skilja þeir 

því ekki áhrif gjörða sinna (Gini, Pozzoli og Hauser, 2011; Rigby og Slee, 1993) 

Niðurstaðan er því sú að hugur gerandans nær ekki að kalla fram þá viðeigandi hegðun 



sem þarf til að ná jafningjagrundvelli með venjulegum og viðeigandi siðferðislegum 

athöfnum. En með þessu móti ná gerendur að réttlæta hegðun sína og skortir því samúð í 

garð þolenda.  

 

2.2 Þolendur 
Hægt er að flokka þolendur eineltis í tvær gerðir: fyrri gerðin eru þeir sem eru 

aðgerðalausir og berjast ekki á móti, þeir eru kvíðnir, óöruggir, viðkvæmir og þöglir. Þessir 

einstaklingar ögra ekki öðrum og eru hlédrægir. Hin gerðin er árásagjörn og ögrandi, þeir 

einstaklingar eru skapstórir, eirðalausir og truflandi. Þetta á gjarnan við þau börn sem eru 

með röskun á borð við ADHD (e. Attention Deficit Hyperactivity Disorder) sem útleggst á 

íslensku sem athyglisbrestur með ofvirkni. Þessir einstaklingar skapa ögrandi andrúmsloft 

og eru líklegir til að svara fyrir sig þegar þeir verða fyrir árásum (Lawrence og Adams, 

2006). 

 Að vera tekinn fyrir í skólanum, að lenda í einelti er mjög erfitt fyrir þolendur. 

Margir hugsa ,,hvers vegna ég” en það er ekki auðvelt að svara því hvers vegna einhver 

einn er tekinn fyrir. Rannsóknir hafa verið gerðar til að reyna að finna út sameiginleg 

einkenni þolenda og nokkur einkenni hafa fundist. Það sem virðist einkenna þolendur 

eineltis er að þeir eru óöruggari og kvíðnari en aðrir nemendur, einnig eru þeir varkárari, 

viðkvæmari og hljóðlátari. Oftar en ekki fara þolendur í vörn, draga sig i hlé eða gráta 

þegar ráðist er að þeim og sökum þess eru þolendur með mjög lágt sjálfsálit (Olweus, 

2006). Þolendur líta á sig sem fórnarlömb, finnst þeir vera misheppnaðir, heimskir, ljótir 

og eru skömmustulegir. Þeir eru einnig mjög einmana og eiga ekki vini í bekknum. Það er 

eitthvað í fari þolenda sem gefur til kynna að þeir hvorki taki á móti né verji sig og að þeir 

kunni ekki að taka á móti ósanngjarnri framkomu(Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2006). 

 Ekki er hægt að nefna ytri einkenni þolenda þar sem flestir þolendur eru ekkert 

öðruvísi en aðrir í útliti. Þó eru drengir sem teknir eru fyrir, yfirleitt veikburðari en aðrir 

drengir. Oft hefur ytra útlit barna samt verið notað sem átylla til að hefja einelti en meira er 

þó farið eftir skapgerð barna, óöryggi þeirra og því hvort þau eru veik fyrir (Guðjón 

Ólafsson, 1994/2000). 

 Einelti er ekkert annað en ofbeldi og hefur því sömu afleiðingar, fórnarlambið 

missir smátt og smátt lífsviljann og gleymir því að gleðjast. Þolendur eineltis upplifa sig 

yfirgefna og vinalausa og eru því mjög einmana. Sjálfsálit þeirra verður lítið sem ekkert og 
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fara þeir að sjá sig í neikvæðu ljósi og horfa á sig sem misheppnaða einstaklinga (Guðjón 

Ólafsson, 1994/2000).  

 Viðbrögð þolenda eru mismunandi og fara þau yfirleitt eftir persónunni sjálfri 

hvernig hún bregst við áreiti. En í flestum tilfellum bregðast fórnarlömbin við með gráti og 

með því að gráta verða gerendurnir yfirleitt glaðir því ætlunarverk þeirra tókst. Þó eiga 

sumir þolendur það til að fá reiðiköst og tryllast en oftar en ekki skilar það neikvæðri 

athygli. Einnig eiga börn það til að hverfa inn í sinn eigin hugarheim, þau reyna oft að láta 

sig verða eins ósýnileg og þau geta og allt er gert til þess að verða ekki fyrir árásum 

(Guðjón Ólafsson, 1994/2000). 

2.3 Gerendur 
Þeir einstaklingar sem leggja aðra í einelti eru flokkaðir sem gerendur. Það sem einkennir 

þá er að þeir eru árásahneigðir, hafa jákvæð viðhorf til ofbeldisverknaðar og eru oft 

skapmiklir. Einnig þykir þeim gaman að sjá aðra þjást og hafa þeir lítinn skilning á líðan 

annarra. Gerðar hafa verið rannsóknir á gerendum eineltis og hefur komið í ljós að 

heimilisaðstæður þessara barna spila þar hlutverk. Mætti segja að foreldrar gerenda séu 

oftar en ekki afskiptalausir gagnvart börnum sínum og leyfa þeim því alls konar hegðun 

sem ekki telst holl. Einnig er líklegt að gerendur hafa orðið fyrir ofbeldi sjálfir og eru þeir 

jafnvel að bæta eigin líðan með að beita sjálfir ofbeldi (Guðjón Ólafsson, 1994/2000; 

Olweus, 2005). Margvísilegar ástæður geta verið fyrir því hvers vegna barn leggur í einelti, 

til dæmis getur verið að barnið sjálft hafi orðið fyrir einelti. Oftar en ekki eru gerendur 

eineltis óöruggir og sjálfir hræddir einstaklingar og nota sér þessa aðferð til að verja sig. 

Einnig hafa gerendur ánægju af því að vera með vald yfir öðrum og er því mikil 

valdamisbeiting hjá gerendum í garð þolenda (Olweus, 2005; Sharp og Smith, 1994/2000).  

 Guðjón Ólafsson (1996) fjallar um einelti í bók sinni og segir hann að þau börn sem 

hafa jákvæða afstöðu til ofbeldis séu líklegri til þess að leggja í einelti heldur en þau börn 

sem hafa neikvæða afstöðu til ofbeldis. Guðjón vill meina að barnageðlæknar og 

sálfræðingar halda því fram að gerendur eineltis eru líklega hræddir og óöruggir sjálfir, 

jafnframt vill Guðjón benda á að í öðrum rannsóknum hafa niðurstöður sýnt fram á að 

þessi börn séu oftar en ekki miðlungs og séu nokkuð örugg með sig miðað við jafnaldra 

sína (Guðjón Ólafsson, 1996).  



2.4 Áhrif eineltis 
Emile Durkheim félagsfræðingur taldi að maðurinn væri félagsvera og að það væri 

manninum eðlislægt og nauðsynlegt að vera hluti af einhverri heild (Collins, 2010). Þetta 

er ekki í anda þeirri einstaklingshyggju sem er yfirleitt í samfélögum í dag en þó er það 

manninum eðlislægt að sækjast í samskipti við annað fólk til að finnast hann vera partur af 

heild. Fólk á það gjarnan til að vilja tilheyra samfélagi á félagslegan hátt en með því er átt 

að vera partur af heild. Þegar einelti á sér stað verður þolandinn oftar en ekki félagslega 

útskúfaður og hann fær ekki tækifæri til að þroskast á þann félagslega hátt sem veldur því 

að hann lærir því ekki almennileg félagsleg samskipti. Með þessu móti er  því hætta á að 

einelti aftri þolendum í lífinu vegna þess sem þeir fara á mis við (Modin, Östberg og 

Almquist, 2011). Ef einstaklingur fer á mis við að vera hluti af félagslegum hóp þá getur 

það leitt til neikvæðra tilfinninga. Félagsleg einangrun hefur langtíma afleiðingar fyrir 

heilsu einstaklings þar sem eitt af því sem einstaklingar vilja gjarnan er félagsleg 

viðurkenning. Þær afleiðingar sem geta komið upp er kvíði, streita, óöryggi, léleg 

sjálfsmynd og skömm (Lawrence og Adams, 2006; Modin, Östberg og Almquist, 2011). 

Einelti getur verið það slæmt í augum þolandans að hann sjái ekki lengur tilgang með 

lífinu, að hann upplifi það mikla höfnun og einmanaleika að líkurnar á sjálfsvígi aukast 

stórlega (OMoore, 2000). 

 Áhrifin sem einelti getur haft á þolendur geta verið mismunandi, en þolendur 

eineltis upplifa gjarnan mikla vanlíðan í skólaumhverfinu og getur þótt sú viðvera 

óbærileg. Sjálfstraust þolenda minnkar og sjálfsmynd þeirra brenglast (Sharp og Smith, 

1994/2000). Einnig á þolandinn það til að kenna sér um aðstæður og verður fælinn á þær 

aðstæður sem bjóða upp á áreiti. Oftar en ekki hefur vanlíðan mikil áhrif á námsárangur hjá 

þolanda þar sem er skortur á einbeitingu og almennur áhugi á námi dvínar. Þolendur geta 

einnig fundið fyrir streitutengdum vandamálum á borð við kvíða, þunglyndi, magaverki, 

höfuðverki og fá jafnvel martraðir í svefni. Líklegast er að þolendur upplifi þessi einkenni 

fram á fullorðinsár (Lawrence og Adams, 2006; Sharp og Smith, 1994/2000). Samkvæmt 

Buxton, Potter og Bostic upplifa þolendur kvíða, þunglyndi og sjálfsvígshugsanir en líka 

geta þeir þróað með sér átraskanir og upplifa einkenni á borð við höfuðverki, magaverki, 

kuldahroll og svefnvandamál (Buxton, Potter og Bostic, 2013). 
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2.5 Langtímaáhrif eineltis og afleiðingar 
Þeir sem verða fyrir einelti átta sig ekki alltaf á því hversu slæmt ofbeldið sem þeir urðu 

fyrir var fyrr en þeir eru komnir á fullorðisaldur (Hugo Þórisson, 2003). Þrátt fyrir þær 

afleiðingar sem þolendur finna fyrir á meðan eineltið stendur yfir þá geta áhrifin varað mun 

lengur og geta mótað einstaklinga fram í fullorðinsár. Samkvæmt rannsókn sem 

framkvæmd var af Bond o.fl (2001) og annarri af Yen árið 2010 þá geta þolendur eineltis 

átt við langtímavandamál að stríða sem lýsa sér í formi tilfinningalegra vandamála og 

einnig geta einstaklingar átt í vandræðum með félagsleg sambönd eftir því sem þeir eldast. 

Margir þolendur ná samt sem áður að vinna úr sinni reynslu og finna því ekki fyrir 

langtímaáhrifum og ástæðan fyrir því er talin vera sá stuðningur sem einstaklingar fá á 

meðan eineltið stendur yfir og hvaða úrræði þeir fá (Guðjón Ólafsson, 1996).  

 Olweus (1993) rannsakaði langtímaáhrif eineltis á drengi í Svíþjóð árið 1993 þar 

sem hann skoðaði tvo hópa til samanburðar. Annar hópurinn voru drengir sem voru 

þolendur eineltis og hinn hópurinn voru drengir sem höfðu ekki verið þolendur eineltis. 

Þær niðurstöður sem komu í ljós var að þeir drengir sem höfðu lent í einelti voru búnir að 

jafna sig að mestu um 23 ára, ástæðan fyrir því var talin sú að þeir hefðu náð að losna 

undan því ofbeldi sem þeir urðu fyrir og gátu valið sitt félagslega umhverfi betur, þó leiddi 

rannsóknin einnig í ljós að þolendurnir voru mun líklegri til þess að verða þunglyndir og 

vera með lítið sjálfsmat þrátt fyrir að hafa unnið úr sinni reynslu á meðan hinn hópurinn 

upplifði það ekki. Að mati Olweusar benda niðurstöður til þess að einstaklingar verða fyrir 

áhrifum eineltis fram á fullorðinsár og að þessi reynsla skilji eftir ör á sálinni sem þolendur 

þurfa að lifa með (Olweus, 1993). 

 Þær rannsóknir sem hafa verið framkvæmdar til að kanna langtímaáhrif eiga það 

sameiginlegt að fram kemur í þeim öllum kemur fram að þær langtímaafleiðingar sem 

þolendur glíma við eru andlegs eðlis og geta verið þunglyndi, hjálparleysi, kvíði, lágt 

sjálfsmat og í sumum tilfellum sjálfsvíg. Þar sem langtímaafleiðingar eru andlegs eðlis þá 

er oft erfitt að sjá afleiðingarnar og átta þolendur eineltis oftst ekki á hversu djúpar 

afleiðingarnar eru (Fox og Boulton, 2005; Greg og Pepler, 2007). 

 Þolendur eineltis upplifa oftar en ekki kvíða og glíma við þunglyndi. En þolendur 

upplifa oft kvíða á meðan eineltið stendur yfir en kvíðinn getur ennþá verið til staðar 

mörgum árum eftir og getur því fylgt þolendum fram á fullorðinsár (Averdjik o.fl., 2011). 

Þolendur geta upplifað hræðslu- eða óttatilfinningu hvenær sem er, hvort sem hætta steðjar 

að eða ekki. Tilfinningin getur komið upp við minningu, eða jafnvel við að heyra ákveðin 



orð eða lag í útvarpinu (Eiríkur Örn Arnarson, 1992). Kvíði kemur fram í nokkrum 

birtingamyndum, til dæmis félagsfælni, ofsakvíði, áráttu- og þráhyggjuröskun og 

áfallastreituröskun (Geðhjálp.is, ed). Algengast er þó að þolendur eineltis verði þunglyndir 

og er þunglyndi helsta afleiðing eineltis. Miklar líkur eru á því að þolendur finni fyrir 

þunglyndi fram í fullorðinsár og oftar en ekki ná þeir ekki að vinna sig upp úr því 

(Averdjik, Müller, Eisner og Ribeaud, 2011). Afleiðingar þunglyndis geta komið fram í 

sjálfskaðandi hegðun einstaklings, félagsleg samskipti geta farið minnkandi og einnig getur 

þunglyndi haft neikvæð áhrif á námsgetu einstaklingsins (Seals og Young, 2003). 

Þunglyndi getur stafað af erfðafræðilegum- og líffræðilegum þáttum en umhverfið getur 

einnig haft mikil áhrif. Steitumikið umhverfi getur leitt til þunglyndis og því er ekki 

óeðlilegt að þolendur eineltis séu í meiri hættu en aðrir að verða þunglyndir (Jón Sigurður 

Karlsson, 2000). 

 Einelti er grafalvarlegt mál, afleiðingarnar geta verið miklar og í versta falli geta 

afleiðingarnar verið það miklar að einstaklingar taka sitt eigið líf. Að verða fyrir einelti er 

ekkert annað en áfall fyrir þolandann, en áfall getur verið mismikið og haft mismikil áhrif á 

einstaklinga. Oftar en ekki eru börn sem hafa orðið fyrir áfalli með lítið sjálfsálit, litla 

félagslega færni, þunglyndi, svefnraskanir, kvíða, andfélagslega hegðun eða með 

sjálfsvígshugmyndir (U.S. Department of Health and Human Services, 2006). Börn sem 

verða fyrir einelti geta upplifað áfallastreituröskun vegna langavarandi ofurálags sem þau 

verða fyrir vegna hræðslu um hvað gæti komið næst. 

 Einelti hefur langvarandi afleiðingar á þolendur þess. Þolendur eiga erfitt með að 

treysta fólki, eru með lágt sjálfsmat, finna til reiði og eiga það til að vera bitrir út í fólk og 

lífið, upplifa ótta við ýmsar aðstæður og forðast því margmenni og almennings samkomur 

og eiga oft í erfiðleikum á vinnustað (Buxton, Potter, Bostic, 2013). Einnig vilja Buxton, 

Potter og Bostic meina út frá rannsókn sinni að börn eru ekki gjörn á að tilkynna eineltið 

þar sem oftast er litið illa á þá einstaklinga sam kjafta frá og því kjósa margir þolendur að 

þegja. Þó hefur rannsókn þeirra sýnt að stúlkur eru gjarnari á að segja frá og þá aðallega ef 

þær verða fyrir þjófnaði eða líkamlegu ofbeldi. Sú reynsla sem börnin verða fyrir veldur 

því að þau draga sig í hlé og hægt er að sjá hverjir eru lagðir í einelti út frá hegðun, en þá 

er átt við hegðun á borð við lakan námsárangur, minnkaða ástundun í skóla og hræðslu í 

augum barnanna. Börn verða því fyrir langvarandi áhrifum af völdum eineltis og getur 

þessi reynsla haft gífurleg áhrif á líf einstakinga langt fram á fullorðinsár. Ef það áfall sem 
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börn verða fyrir við það að lenda í einelti er ekki meðhöndlað á réttan hátt, getur orðið 

mikil byrði á fullorðinsárum (Buxton, Potter, Bostic, 2013). 

 

2.6 Tíðni Eineltis 
Margar rannsóknir hafa verið gerðar á tíðni eineltis og í rannsókn sem framkvæmd var af 

Ársæli Arnarssyni og Þóroddi Bjarnasyni á árunum 2006 og 2010 var spurningalistum 

dreift til nemenda í 6. bekk, í 8. bekk og í 10. bekk. Nemendur voru spurðir um einelti, 

hvort nemandi væri lagður í einelti eða hvort hann legði í einelti eða hvort tveggja. 

Niðurstöðurnar voru þær að 8,9 % nemenda töldu sig þolendur á meðan 2,4% töldu sig 

gerendur (Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Í rannsókn Olweusar sem hann 

framkvæmdi á landsvísu í Noregi árið 1985, kom fram að 15% nemenda í grunnskólum 

höfðu verið partur af einelti, annað hvort sem gerendur eða sem þolendur, 9% sem 

gerendur og 7% sem þolendur (Olweus, 1993). 

 Eftir því sem börnin eldast verða þau tregari til þess að viðurkenna að þau séu lögð 

í einelti eða að þau séu að leggja í einelti. Kynin horfa líka öðruvísi á einelti en stúlkum 

þykir einelti vera ofbeldi á meðan strákum þykir einelti vera meira stríðni og kjánaskapur 

(Connolly, o.fl., 2001; Scheithauser, o.fl., 2006). Erfitt er því að aldursgreina hvenær 

einelti á sér stað og á hvaða aldri börn eiga það til að vera ekki hreinskilin þegar kemur að 

því að svara spurningum um einelti. David Buxton, Mona Potter og Jeff Bostic (2013) 

könnuðu aldursskiptingu eineltisbarna og var rannsóknin framkvæmd í stórum skóla í 

bandaríkjunum, alls voru 20.766 nemendur sem tóku þátt. Niðurstöður voru þannig að í 3. 

bekk urðu 35% stráka fyrir einelti og 40% stúlkna, í 4. Bekk urðu 37% stráka fyrir einelti 

en 42% stúlkna, í 5. Bekk urðu 37% stráka fyrir einelti og 41% stúlkna og í unglingadeild 

og í menntaskóla urðu 53% stráka fyrir einelti á meðan 50% stúlkna urðu fyrir einelti. 

Buxton, Potter og Bostic (2013) telja að einelti sé algengast á unglingstigi og telja þeir 

einnig ástæðuna vera vegna þess að kynþroskaskeiðið er byrjað og líkamar barnanna fer að 

breytast og hugsun barna breytist úr barnslegum hugsunum yfir í fulloðnari pælingar 

(Buxton, Potter og Bostic, 2013). Í rannsókninni sem framkvæmd var af Ársæli Arnarssyni 

og Þóroddi Bjarnasyni árin 2006 og aftur 2010, voru 11.813 börn sem tóku þátt árið 2006 

og 11.561 árið 2010. Þar kom í ljós að árið 2006 töldu 8,8% nemenda sig verða fyrir einelti 

og hækkaði þetta hlutfall upp í 8,9% árið 2010. Einnig leiddi þessi rannsókn í ljós að 

þolendur eineltis fækkar eftir því sem þeir verða eldri, þar sem 5.9% töldu sig verða fyrir 



einelti árið 2006 á meðan 2.8% töldu sig verða fyrir einelti árið 2010. Hlutfall þeirra sem 

lenda í einelti minnkar hjá elstu nemendunum (Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 

2012). Niðurstöður Buxton, Potter og Bostic sýna fram á sláandi háar tölur á meðan tölur 

frá Noregi og Íslandi eru töluvert lægri, hægt er að áætla að þessi munur sé jafnvel vegna 

þess að í rannsókn Buxton og félaga voru 20. 766 þátttakendur en á Íslandi voru 11.813 

þátttakendur. 
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3 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um rannsókn sem framkvæmd var og beindist að fullorðnum 

sem voru þolendur eineltis á grunnskólaaldri. Greint verður frá rannsóknaraðferð, 

gagnasöfnun og greiningu. Sú aðferð sem var notuð í rannsóknarferlinu var lífssaga, sem er 

aðferð í formi eigindlegra rannsókna og fór fram í hálf stöðluðum viðtölum. 

Lífssöguaðferðin verður útskýrð, farið verður í framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendur 

hennar og siðferðileg álitamál. 

3.1 Lífssögurannsókn 
Sú rannsóknaraðferð sem notuð var við gerð þessarar ritgerðar er Lífssaga. Lífssaga gerir 

grein fyrir þeirri sögu sem einhver segir um sitt eigið líf og er lífssagan innan þeirrar 

greinar félagsvísindar sem nefnist ævisögulegar rannsóknir (e. Biographical methods) 

(Denzin, 1989). Lífssaga er einnig talin vera flókin rannsóknaraðferð þar sem þar er enginn 

einn sannleikur heldur er það reynsla einstaklingisns sem skiptir máli. Í stórum dráttum er 

verið að fjalla um líf og persónulega reynslu þess einstaklings sem um er að ræða, þær 

snúast um atburði og upplifun sem hefur hefur haft afgerandi áhrif á líf einstaklingsins og 

til þess að geta sagt sína eigin sögu þurfa viðmælendur að fara útfyrir sinn ramma og fara í 

naflaskoðun (Denzin, 1989; Hafdís Ingvarsdóttir, 2013; Mann, 1992). Lífssagan er ein af 

þeim tegundum rannsókna sem fjallar um líf og reynslu fólks og uppruni hennar er úr 

mannfræði– og félagsfræðilegum rannsóknum. Þessi aðferð er notuð til þess að öðlast betri 

þekkingu og fá betri túlkun á æviskeið einstaklinga og helsta vopnið í þessari aðferð er sú 

merking sem manneskjan sjálf leggur í orð sín. Nálgun rannsakandans er einnig mikilvæg 

til að fá góða frásögn (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013, Lyons, 2010). Einnig er gott að hafa í 

huga að það er munur á frásögn og framsögn, frásögn er það sem viðmælandinn segir 

sjálfur og framsögn er hvernig hann segir það, raddblærinn, tár í augum, hik og tilfinnigar 

(Mann, 1992) 

 Lífssögurannsókn þessi fór þannig fram að sest var niður með þátttakendum sem 

voru tvær konur á aldrinum 25-27 ára og þær sögðu frá sinni lífsreynslu. Þar sem notast var 

við hálf opnar spurningar var fyrirfram ákveðið hvaða reynslu þátttakendur væru að deila. 

Leitað var eftir því hvort hegðun og líðan þátttakenda á fullorðins árum gæti verið 

afleiðing eineltisreynslu frá grunnskólaárum. Lífssögurannsókn varð fyrir valinu þar sem 



hún þótti eiga best við með tilliti til hvers konar spurningar voru lagðar fram og hvers 

konar svörum rannsakandi leitaði eftir. 

3.2 Framkvæmd rannsóknarinnar  
Rannsókn þessi byggist á eigindlegum rannsóknaraðferðum (e. qualitative research 

methods), en hún á betur við í þessu tilfelli en megindleg rannsóknaraðferð þar sem hún 

notast við gögn í formi orða fremur en í formi talna. Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru 

sveigjanlegar og byggjast á aðleiðslu. Rannsakandi reynir að setja til hliðar sína trú, eigin 

skoðanir, viðhorf og fyrirfram gefnar hugmyndir, en ekki er hægt að skilja til fulls upplifun 

og viðhorf annarra gagnvart ákveðnum málefnum ef maður horfir á það út frá sínum eigin 

skoðunum og menningu. Afleiðsla hins vegar er þegar dregin er ályktun af almennri 

forsendu og séu forsendurnar sannar er niðurstaðan einnig sönn (Braun og Clarke, 2013). 

Lífssögurannsóknir eiga heima innan eigindlegra rannsókna þar sem einnig er notast við 

orð, þar sem tölur segja okkur annars konar hluti varðandi líf og reynslu einstaklinga. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru persónulegar og bjóða upp á meiri nánd við 

viðmælandann en megindlegar rannsóknaraðferðir gera. Þetta var ástæðan fyrir því vali að 

notast við eigindlegar rannsóknir í formi lífssögurannsókna. Þessar aðferðir stuðla að 

opnum og fjölbreyttum svörum á meðan megindlegar aðferðir eru yfirleitt með fyrirfram 

gefin svör þar sem þátttakendur velja það svar er hentar þeim best. Vegna þess hve opnar 

eigindlegar rannsóknir eru, gefa þær innsýn inn í sögu þeirra er rætt er við og með því 

fáum við svör sem við myndum ekki ná fram með megindlegum rannsóknaraðferðum. 

Leitast er við að lýsa veruleika annarra eins og þeir upplifa hann og öðlast skilning á þeirra 

upplifun, en upplifun einstaklings á sama viðburðinum getur einnig verið margvísleg en 

ekki bara svört eða hvít (Braun og Clarke, 2013). 

3.3 Gagnaöflun  
Gagnasöfnun (e. data collection) í eigindlegum rannsóknum getur verið margvísleg. 

Rannsakendur geta sem dæmi notast við viðtöl, þátttökuathuganir, hópaviðtöl, dagbækur, 

tímarit og tölvupósta. Góð gögn svara rannsóknarspurningu sem rannsakandinn leggur af 

stað með og er því mikilvægt að þau gögn sem hann aflar séu það sem kalla má rík gögn 

(e. rich data) (Braun og Clarke, 2013). Rík gögn gefa greinargóð og nákvæm svör á meðan 

þunn gögn (e. thin data) gefa svör sem lýsa litlu. Með ríkum gögnum er hægt að ná undir 

yfirborðið og fá betri skilning og innsýn í upplifun viðmælanda af viðfangsefninu. Valið 

var að notast við opin einstaklingsviðtöl þar sem mér fannst það eiga betur við mína 

rannsókn, viðtöl bjóða upp á frekari spurningar, einnig er hægt að fylgjast með 
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viðmælandanum, hvernig hann segir hlutina, svipi sem viðkomandi kemur með og 

tilfinning og merking orða koma betur fram þegar framkvæmd eru opin viðtöl frekar en 

þátttökuathuganir eða hópviðtöl (Braun og Clarke, 2013).  

 Tekin var ákvörðun að notast við hálfstöðluð einstaklingsviðtöl (e. semi structured) 

þar sem að í þess háttar viðtölum er rannsakandi með lista af spurningum en býður 

jafnframt upp á að þátttakandi opni fyrir fleiri spurningar og nái að koma sínum viðhorfum 

og upplifunum fram af einlægni, án þess að vera truflaður af rannsakanda. Viðfangsefnið 

er skoðað á opinn hátt og reynt er að öðlast skilning á upplifun þátttakanda. Hálfstöðluð 

viðtöl falla undir opin viðtöl og eru algengasta form viðtala í eigindlegum rannsóknum 

(Braun og Clarke, 2013; Kvale og Brinkmann, 2009). Rannsóknin var framkvæmd á 

tímabilinu október 2013 – desember 2013. Tekin voru fjögur viðtöl alls við tvo 

þátttakendur og vörðu fyrri viðtölin í um 30 mínútur á meðan seinni viðtölin vörðu í um 

klukkustund. Viðtölin voru afrituð og alls voru gögnin afrituð á um 80 blaðsíður samtals. 

Viðtölin voru tekin bæði í heimahúsi rannsakandans og í skóla rannsakandans. Kynnti ég 

rannsóknina fyrir þátttakendur áður en viðtölin fóru fram og sagði þeim hver tilgangur 

rannsóknarinnar væri. Í upphafi hvers viðtals byrjaði ég á að segja þeim að ég myndi heita 

þeim fullum trúnaði og að öllum gögnum yrði eytt eftir að ég væri búin að vinna úr þeim. 

Einnig sagði ég þeim að þær hefðu stjórnina og gætu kosið að svara ekki þeim spurningum 

sem ég hafði. Opnaði ég viðtölin á almennum spurningum til að kynnast þeim aðeins áður 

en ég færi í þeirra upplifun. Eftir viðtölin fór ég og afritaði hvert viðtal fyrir sig til að átta 

mig betur á frásögn viðmælendanna. 

 Saminn var almennur viðtalsrammi fyrir fyrri viðtölin þar sem spurningarnar voru 

gerðar með það að markmiði að kynnast viðmælenda og spurt var almennt út í þeirra líf. 

Spurt var út í æskuna, fjölskylduhagi, grunnskólaárin, eineltið sjálft og hvernig lífið var 

eftir grunnskólaárin. Ég fylgdi viðtalsrammanum vel eftir í fyrra viðtalinu en spurði þó 

örfárra spurninga út frá svörum viðmælenda til að fá góða skýringu á atburðum. Fyrir 

seinna viðtalið var útbúinn annar viðtalsrammi út frá svörum viðmælenda úr fyrra viðtali 

og því urðu spurningarnar ekki eins í seinni viðtali og það viðtal því innilegra. Fór ég nánar 

út í atburðarás eineltisins, fékk ítarlegri svör við þeim hlutum sem þær höfðu nefnt í fyrra 

viðtali og fékk betri tilfinningu fyrir upplifun þeirra. Hér fylgdi ég viðtalsrammanum en 

spurði margra spurninga án rammans einfaldlega vegna þess að svör kvennanna gáfu færi á 

frekari frásögn. 

  



3.4 Þátttakendur 
Val á þátttakendum í rannsóknum þarf að vera handahófskennt því mikilvægt er að engin 

tengsl séu á mlli rannsakenda og viðmælenda. Því var tekin ákvörðun um að auglýsa eftir 

þátttakendum á samskiptavefnum bland.is. Þau skilyrði sem þurfti að uppfylla voru að 

viðkomandi hefði orðið fyrir einelti í grunnskóla og væri núna kominn yfir 25 ára aldurinn 

þar sem mér þótti sá aldur eiga betur við mína rannsókn. Tveir einstaklingar svöruðu 

þessari augýsingu og sögðust vera tilbúnir til þess að deila sinni sögu. Þeir þátttakendur 

sem vildu taka þátt voru tvær konur sem höfðu orðið fyrir einelti, önnur var búsett út á 

landi á meðan hin var búsett á Reykjavíkursvæðinu. Þátttakendunum voru gefin 

gervinöfnin Lísa Magnúsdóttir og María Jónsdóttir. 

 Lísa er smágerð, falleg stúlka með rauðlitað hár og sérstakan karakter og María er 

falleg stelpa með dökkt hár og með bros sem kemur frá hjartanu. Eftir nokkur rafræn 

samskipti var ákveðið að hittast og hefja rannsóknina, María kom heim til mín þar sem hún 

var utan að landi og vildi helst vera í rólegu umhverfi, á meðan viðtalið við Lísu fór fram í 

háskólabyggingu menntavísindasviðs upp í Stakkahlíð.  

 

3.5 Siðferðisleg álitamál 
Þau grundvallaratriði sem eiga sér stað í lífssögurannsóknum eru: tengsl (e. relationality), 

gagnkvæmi (e. mutuality), samlíðan (e. empathy), umhyggja (e. sensitivity) og virðing (e. 

respect). Þetta eru þeir hlutir sem rannsakendur þurfa að hafa í huga þegar þeir leggja af 

stað í verkefnið. Mikilvægt er að rannsakandinn og viðmælandinn finni hjá sér traust og 

geti myndað tengsl, einnig þarf að vera samlíðan og virðing frá rannsakandanum til 

viðmælenda. Rannsakandinn þarf einnig að sýna viðmælandanum þá umhyggju sem hann 

þarfnast til að mynda gott traust. Til að ná árangursríku samstarfi þurfa báðir aðilar að bera 

gagnkvæma virðingu fyrir hvorum öðru (Sigurður Kristinsson, 2013). Sem spyrjandi fannst 

mér mjög fljótlega nást tenging milli mín og viðmælenda, við náðum að vera afslappaðar í 

viðtalinu og vissum allar hvernig eineltisupplifun getur reynt á. Ég sagði þeim báðum frá 

því að ég sjálf væri þolandi eineltis og hefði orðið fyrir einelti öll mín grunnskólaár, en 

með því að segja þeim frá því vildi ég auka á þann trúnað sem mikilvægt er að hafa í svona 

rannsóknum. Tel ég að ég hafi getað haft samlíðan með frásögn þeirra og gætti ég þess vel 

að sýna þeim virðingu og hafði samband við þær báðar að viðtali loknu til að kanna líðan 
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þeirra. Virtust þær báðar mjög sáttar við hvernig viðtölin fóru fram og voru ánægðar með 

að geta komið þessari frásögn frá sér. 

 Þar sem lífssaga getur farið út í mjög persónulega hluti, þá koma einnig upp ýmsir 

siðferðislegir þættir. Því er það á ábyrgð rannsakandans að vera meðvitaður um þau 

siðferðisleg álitamál sem geta komið upp (Hafdís Ingvarsdóttir, 2013). Einelti er mjög 

viðkvæmt efni fyrir þá einstaklinga sem verða fyrir því og vegna þess gætti ég þess vel að 

fara siðferðislega rétt að viðtölunum og virða konurnar og þeirra reynslu.  

 Fjórum höfuðreglum er fylgt þegar um rannsóknir á fólki er að ræða, þær 

höfuðreglur eru: Sjálfræðisreglan (e. the principle of respect for autonomy) sem felur í sér 

virðingu fyrir þátttakendum, Skaðleysisreglan (e. the principle of non-maleficence) sem 

felur í sér að ekki megi taka ónauðsýnlegar áhættur fyrir þátttakenda, Velgjörðareglan (e. 

the principle of beneficence) felur í sér að láta gott af sér leiða og Réttlætisreglan (e. the 

principle of justice) felur í sér hvað það er sem þátttakendur fá í staðinn fyrir sitt framlag til 

rannsókna (Sigurður Kristinsson, 2013).  

 Í þessari rannsókn þá var sjálfræðisreglunni fylgt, en með henni er átt við að sýna 

þurfi viðmælenda virðingu og sjálfræði hans virt. Hún er sett til þess að gæta þess að fólk 

sé ekki misnotað og að tilfinningum þeirra verði hlíft eins vel og hægt er. Fengið var 

upplýst samþykki frá báðum viðmælendum þar sem þær skrifuðu undir skjal sem staðfestir 

að þær hafi samþykkt að taka þátt í þessari rannsókn. Einnig var þeim heitið fullu frelsi til 

þess að hætta við þátttöku, hvenær sem var í ferlinu og að ég hefði leyfi til þess að sækjast 

eftir þeim upplýsingum og útskýringum á þeim efnum sem ég hafði ekki nægilega góð skil 

á. Rannsókn þessi var tilkynnt til persónuverndar. Einnig fengu þær báðar dulnefni og 

atriðum og stöðum var breytt svo ekki sé unnt að rekja sögurnar til þeirra. 

 Þar sem þessi ritgerð fjallar um líf og reynslu þátttakenda þá fékk ég báðar 

konurnar til þess að lesa yfir ritgerðina og samþykja það sem ég hafði skrifað um þeirra 

reynslu. Samþykktu þær báðar þær greiningu sem ég hafði skrifað niður og voru sáttar við 

hvernig saga þeirra var sögð. 

3.6 Gagnagreining 
Til að fá góða innsýn inn í frásögn viðmælenda voru viðtölin hljóðrituð og  síðan afrituð 

orðrétt. Í rannsóknum þar sem lífssaga er notuð er frásögnum oftast skipt niður í tímabil 

sem eiga að marka ákveðin tímamót í lífi einstaklinga. Þar sem er verið að vinna með 

persónulega reynslu einstaklinga er þörf á að fá ítarlegri frásögn af ákveðnum þáttum sem 



markar líf einstaklingsins. Þegar rannsakandi vinnur úr frásögn einstaklinga þarf hann að 

koma auga á þá þætti sem hafa mótað líf einstaklingsins (Cresswell, 1998).  

 Fyrsta skrefið sem ég tók var að skoða frásögn viðmælenda minna og greina hvaða 

þættir það voru sem mótuðu þeirra líf. Voru viðtölin kóðuð og greind voru helstu þemun. 

Greindi ég ýmis atriði sem mér þóttu standa upp úr í báðum viðtölum, svo sem þunglyndi, 

kvíði og hræðsla við að vera í margmenni en það sem mér þótti vera yfirþemað í þeim 

báðum var vanlíðan viðmælenda minna í gegnum þessa reynslu. Margt var líkt með 

frásögnum viðmælendanna og því eru helstu þemun grunnskólaárin, eftir grunnskólann og 

hver áhrifin voru á viðmælendanna í kjölfar eineltisins. Eftir það skrifaði ég sögu þeirra 

beggja út frá þeim þemum sem ég hafði fundið. Að því loknu voru viðmælendur beðnir um 

að lesa yfir sína sögu, voru þær beðnar um að dýpka atriði þar sem við átti, bæta við og 

þannig hafa áhrif á það sem ég hafði skrifað niður.  

 Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á upplifun og reynslu einstaklinga af 

einelti. Þegar greiningin á viðtölunum hófst skoðaði ég vel hvora frásögn fyrir sig til að fá 

dýpri tilfinningu fyrir þeirra reynslu. Reyndi ég að finna sameiginlega þætti í frásögn 

beggja og þótti ekki erfitt að koma auga á það. Þrátt fyrir að reynsla þeirra var ólík var 

auðvelt að sjá sameiginlega þætti í þeirra upplifun af eineltinu. 

 Farið verður betur út í þemagreiningu gagnanna í frásögn viðmælendanna þar sem 

fjallað verður um hvert þema útaf fyrir sig. 
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4 Sögur 

Þessi kafli mun fjalla um upplifun og reynslu tveggja kvenna sem þolendur eineltis. 

Konunum voru gefin gervinöfn til að vernda þær. Þeirra frásögn á að geta gefið skýra 

mynd á upplifun þeirra og hvernig eineltið hefur markað þeirra líf. Sögurnar verða sagðar í 

þriðju persónu til að raddir þeirra komist sem best til skila. Hér fyrir neðan hefst svo 

frásögn þeirra. 

4.1 Lísa 
Lísa Magnúsdóttir er 26 ára ung kona sem hefur lent í einelti. Hennar eineltissaga hefst 

þegar hún byrjaði í 5. bekk í grunnskóla eftir tveggja ára dvöl erlendis og lauk hennar 

einelti þegar hún skipti um skóla eftir 8. bekk.  

Lísa ólst upp á höfuðborgarsvæðinu. Hún flutti erlendis í tvö ár með foreldrum 

sínum vegna þess að þau fóru í nám og þegar þau fluttu til baka fór Lísa aftur í sama 

grunnskóla og hún var í áður en hún flutti út. Lísa átti gott líf þangað til hún kom til baka í 

5. bekk, þá fóru samnemendur hennar að gera grín að henni og stríða henni og þar sem hún 

hafði aldrei lent í stríðni áður kunni hún ekki að taka á því og þar með hófst hennar einelti. 

Í því fólst mikið andlegt ofbeldi þar sem Lísa var kölluð öllum illum nöfnum, gert var grín 

að klæðnaði hennar og varð hún einnig fyrir líkamlegu ofbeldi.  

Lísa telur þessa eineltis reynslu marka hennar líf og verður farið nánar út í hvernig 

hér að neðan.  

4.1.1 Fjölskyldan 

Lísa kemur úr fimm manna fjölskyldu, á hún tvö systkini, eldri bróðir og yngri systur. 

Fjölskylda Lísu er náin. Lísa talar um að þau geti alltaf leitað til hvors annars og styðji 

hvert annað ef eitthvað bjátar á. Lísa segir að hún hafi fengið góðan stuðning heima við 

varðandi eineltið. 

 Lísa lýsir móður sinni sem mjög náinni sér, að hún hafi getað sagt henni allt saman 

og treyst henni fyrir öllu. Mamma hennar var alltaf til staðar og hlustaði á hana tala og 

huggaði hana þegar hún þurfti að gráta. Lísa segir: ,,mamma sko, hún gat alltaf haldið utan 

um mig” . Lísa segir að mamma hennar hafi alltaf reynt að gera það sem hún gat fyrir hana, 

hún vissi alltaf hvað var að angra Lísu og hvernig henni leið. En þrátt fyrir alla þá ást og 



stuðning sem Lísa fékk frá mömmu sinni þá sagði hún henni ekki allt, því hana langaði 

ekki að allt myndi snúast um hana og hennar einelti. Hún segir: ,,æ maður vildi kannski 

bara horfa á annað en bara á eineltið, horfa frekar á hvað annað maður hefur”.   

 Samband Lísu við pabba hennar var gott, hann var að vísu hljóðlát týpa og Lísa 

segist ekki hafa rætt mikið við hann um persónuleg vandamálog fannst betra að leita til 

mömmu sinnar með það. En að sögn Lísu var pabbi hennar er mjög góður við hana, hann 

gerði allt fyrir hana sem hann gat. Lísa talaði um að bróðir hennar hefði ekki verið góður 

vinur hennar á meðan á eineltinu stóð og þótti henni það mjög leiðinlegt. Hann var aldrei 

til staðar fyrir hana, enda var hann í eldri bekk og og taldi Lísa að hann hugsaði meira um 

sitt líf heldur en hennar. En eftir grunnskólaárin urðu þau betri vinir og eru nánari í dag og 

sér bróðir hennar eftir því að hafa ekki verið meira til staðar. Lísa á yngri systur sem er 6  

árum yngri en hún. Þær eru mjög nánar vinkonur og hafa alltaf verið. Að sögn Lísu þá var 

litla systir hennar mikið til staðar á erfiðum og einmannalegum stundum þar sem þær tvær 

gátu legið upp í sófa og átt kósístund. En þrátt fyrir góðan vinskap er aldursmunur á milli 

þeirra og var Lísa oftar í því hlutverki að gæta systur sinnar. 

 Fjölskylda Lísu var samheldin og gættu foreldrar hennar þess að samverustundir 

ættu sér stað. Þó unnu foreldrar Lísu mikið sem varð til þess að hún gat ekki leitað til 

þeirra á daginn en hún vissi samt sem áður að þau væru alltaf til staðr fyrir hana. Þó 

fjölskyldan verði einungis einstaka kvöldstundum saman þá fann Lísa samt sem áður fyrir 

stuðningi fjölskyldunnar. 

4.1.2 Grunnskólaárin 

Grunnskólaár Lísu voru erfið, hún byrjaði í grunnskóla og eftir tvö ár flutti hún erlendis 

með fjölskyldu sinni. Þegar hún kom til baka tveimur árum seinna, kemst hún að því að 

hún er breytt eftir dvölina erlendis. Þegar Lísa var spurð hvers vegna hún teldi að hún hefði 

verið lögð í einelti sagði hún að ástæðan væri sú að hún væri öðruvísi. Hún sagði: 

  

 Ég tók eftir því alveg frá fyrsta degi, ég var í öðruvísi fötum, með öðruvísi 

 fatasmekk en aðrir og var svolítið á minn veg og ég fann bara fyrir því strax.   

 

Lísa taldi að hún væri öðruvísi á þann hátt að hún talaði furðulega eftir dvölina erlendis, 

hún talaði hratt og óskýrt. Þurfti hún að fara í talkennslu til að ná betri tökum á íslensku. 

Einnig klæddi hún sig í öðruvísi föt, henni fannst gaman að ganga í litskrúðum fötum en 
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var gagnrýnd af bekkjarfélögum fyrir að vera í bleikum buxum og fékk athugasemdir á 

borð við: ,,afhverju ertu í svona ljótum buxum”. Eftir að krakkarnir stríddu Lísu svona 

mikið af fatastíl hennar fór hún að klæðast hlutlausum fötum og hlutlausum litum og 

reyndi að falla þannig inn í hópinn. 

 Í eineltismálum er yfirleitt einn höfuðpaur sem stjórnar ferðinni, sá sem hinir fylgja 

eftir og kjósa að vera með í liði frekar en að lenda í honum. En í Lísu tilviki virtist ekki 

vera neinn aðal gerandi heldur voru þetta allir krakkarnir í bekknum, strákarnir lögðu hana 

í beint einelti, með því að sparka í hana og hindra hana í ýmsu og stelpurnar á duldan hátt, 

með því að leyfa henni ekki að vera með og útiloka hana þannig.  

 Lísa var heldur ekki með gott sjálfstraust, hafði aldrei upplifað það áður að vera 

strítt þannig að hún var mjög léleg í því að verja sig og lét þetta því viðgangast þegar 

einhver sagði eitthvað við hana. Um þetta segir hún: ,,Ég höndlaði ekki það álag og grét. 

Alla daga í grunnskólanum, meðan ég var í þessum grunnskóla var ég óhamingjusöm”. 

Lísa varð bæði fyrir andlegu og líkamlegu áreiti í skólanum. Hún var mikið uppnefnd, orð 

eins og ,,mygluð” og ,,skítug” voru oft notuð af bekkjarfélögum til að lýsa henni. Oftar en 

ekki lenti hún í því að komast ekki heim til sín þegar skólinn var búinn því strákarnir í 

bekknum voru búinir að læsa hana inni þannig að hún komst ekki neitt. Enginn starfsmaður 

skólans var á svæðinu til þess að aðstoða hana í þessum aðstæðum og því þurfti Lísa oft að 

dúsa í skólanum í lengri tíma að reyna að komast heim. Stundum náði Lísa þó að tala við 

starfsmenn skólans um að hleypa henni út annars staðar svo hún kæmist nú heim til sín en 

samkvæmt orðum Lísu, réð enginn við þessa stráka svo það ekkert var gert til þess að 

sporna gegn því áreiti sem hún varð fyrir af þeirra hálfu. Lísa taldi nú að flestir þessara 

stráka ættu við hegðunarvandamál að stríða á borð við ADHD og virtust ansi fáir 

starfsmenn skólans ráða við þá. Lísa lýsti því hvernig þessir strákar spörkuðu í hana, tóku 

af henni skólatöskuna, földu skóna hennar og einn gekk svo langt að hann otaði að henni 

hníf en engar aðgerðir fylgdu af hálfu skólans, þar sem kennarinn sá aldrei neitt af þessu. 

 Að sögn Lísu voru stelpurnar í bekknum ekkert skárri, því þegar Lísa reyndi að tala 

við þær og reyndi að eignast vinkonur þá lokuðu þær á hana og hleyptu henni ekki inn í 

hópinn þannig að Lísa var mikið útundan og sagði meðal annars: ,,mér fannst ég aldrei 

vera velkomin”. Þegar Lísa byrjaði aftur í skólanum þá var önnur stelpa að byrja og þær 

voru báðar útundan til að byrja með þannig að þær náðu aðeins að leika sér saman, en eftir 

mánuð þá varð hin stelpan samþykkt af stelpunum og fékk að vera með þeim en ekki Lísa. 

Hún reyndi að sækjast í vinsælu stelpurnar í bekknum, mætti yfirleitt höfnun en hún fékk 



stundum að vera með í leiknum snú snú. Lísa taldi að það hafi verið eingöngu vegna þess 

að stelpurnar hefðu þá einhvern til að snúa bandinu fyrir þær. 

 Lísa lýsir því hve erfitt henni fannst að vera í skólanum og sérstaklega þegar 

kennararnir voru með hópavinnu, sem gerðist mjög oft. Gallinn við hópavinnu í Lísu 

tilfelli var að það var oddatala í bekknum og Lísa endaði alltaf á því að vera ein því enginn 

vildi hafa hana með sér í hóp. Með þessu varð hún mjög einmana og varð áberandi 

útundan. Kennarinn reyndi lítið að laga þetta vandamál, stakk upp á því að einn hópur yrði 

þrír saman en það gekk ekki heldur því engin stelpa í bekknum vildi hafa Lísu með og ef 

hún fékk að vera með fóru stelpurnar í fýlu og töluðu ekki við hana, Lísa sagði: ,,það var 

eins og stelpurnar væru búnar að skipuleggja það fyrirfram með hverjum þær væru með í 

hóp, bara útkljáð áður en tíminn hófst”. En svo fann hún líka fyrir því eftir skóla að það 

vildi enginn leika við hana, sama hvað hún gerði þá fékk hún alltaf neikvæð viðbrögð. Oft 

kom fyrir að afmæli væru haldin en Lísu var ekki boðið í þau. Foreldrar hennar reyndu að 

tala bæði við foreldra gerenda og við skólastarfsmenn en ekkert lagaðist, nema í mesta lagi 

í viku. 

 Lísu fannst hún ekki fá neinn stuðning í skólanum, kennarinn vissi af eineltinu en 

virtist gera lítið til þess að hjálpa. Í hvert skipti, sem hún ætlaði að hjálpa Lísu ávarpaði 

hún hana fyrir framan bekkin og spurði hvort það væri ekki allt í lagi hjá henni, Lísa sagði: 

,,ég þorði nú ekki að segja neitt að því að þá horfðu allir á mig”. Þótti henni 8. bekkur 

einstaklega erfiður, en það kom einn nýr strákur inn í 8. bekk og hann var strax samþykktur 

og varð fljótlega einn af gerendunum. Að sögn Lísu þá fór henni að líða mjög illa og var 

með lítið sjálfsálit, þannig að foreldrar hennar ákváðu að senda hana á 

sjálfsstyrkinganámskeið í 8. bekk. Þó hún hafi lært mikið á því treysti hún sér ekki lengur 

til þess að vera áfram í þessum skóla og bað foreldra sína um að fá að skipta um skóla eftir 

8. bekkinn. 

 Lísa fór í einkarekinn skóla í Reykjavík til að klára 9. og 10. bekk og hún talaði um 

skólaskiptin á þann hátt að hún vildi skipta um skóla til að fá frið. Í nýja skólanum fékk 

hún að vera í friði og leið betur með sjálfa sig. Hún eignaðist vinkonur sem voru í 10. bekk 

þegar hún byrjaði í 9. bekk og var með þeim á meðan þær voru ennþá í skólanum. Þegar 

þær útskrifuðust varð Lísa aftur ein, en það skipti hana ekki miklu máli þar sem hún fékk 

að vera í friði og það skipti mestu máli. 

 Lísa eignaðist eina vinkonu sem bjó í götunni hennar. Þær kynntust þegar þær voru 

þriggja og fjögurra ára og urðu strax góðar vinkonur. Sú vinkona er ári yngri en Lísa 



	   bls.	  27	  

þannig  hún gat lítið verið til staðar fyrir Lísu á meðan þær voru í skólanum en reyndi sitt 

besta eftir skóla, eins og Lísa lýsti: ,,ef ég hefði ekki átt þessa vinkonu, þá veit ég ekki alveg 

hvernig ég hefði orðið í dag”. Lísa lýsti því hvernig þær urðu nánari með árunum og 

þróuðu með sér gott vinasamband. Segir Lísa frá því að þær séu ennþá góðar vinkonur í 

dag og að sú vinkona hafi kennt henni margt: ,,Ég held að hún hafi hjálpað mér að horfa 

betri augum á lífið”.  

 Lísa var mjög einmana í skólanum og þó hún væri látin í friði var það líka viss 

útilokun, hún upplifði sig alltaf eina hvort sem einhver veitti henni athygli eða ekki. En þó 

fannst henni betra að vera alveg hundsuð þar sem þá var ekki bent á hana og sögð leiðinleg 

orð: ,, þarna er þessi leiðinlega, þarna er þessi”. Lísa lenti í ýmsum atvikum í skólanum 

og eitt af þeim sem stendur uppúr er þegar hún var í fermingafræðslu í 8. bekk. Bekkurinn 

ákvað að taka strætó frá kirkjunni í skólann. Stelpurnar báðu strætóbílsstjórann um að 

stoppa fyrir framan skólann og Lísa fylgdi þeim eftir en þegar þær tóku eftir því að hún 

kom með þeim út fékk hún athugasemdir á borð við: ,,afhverju fórst þú út á sama tíma og 

við? Þú áttir að fara út á stoppustöðinni þarna, þú áttir ekki að fara út um leið og við”. 

Alveg sama í hvaða aðstæðum Lísa fann sig, þá var hún alltaf útilokuð. Þegar Lísa fann sig 

í aðstæðum sem þessum þá endaði það alltaf með tárum, hún grét sárt af völdum hinna og 

fannst þeim það bara skemmtilegt og hlógu og bentu á hana.  

 Annað dæmi er þegar valið var í lið í íþróttatímum og enginn vildi fá hana með sér 

í lið og orð á borð við ,,fá þú hana í liðið”, ,,ég vil hana ekki”, ,,ég vil hana ekki heldur”, 

hljómuðu oft hjá bekkjarfélögum hennar og stóð hún alein eftir og fékk ekki að vera með. 

Á endanum gafst Lísa upp og fór hágrátandi til mömmu sinnar og bað um að fá að sleppa 

því að mæta í íþróttir, sem hún fékk í gegn. Í staðinn mætti hún í sjúkraþjálfun og leið 

mikið betur. En þegar hún var spurð af samnemendum sínum um þetta þá svaraði hún: ,,ég 

brast í grát sko. Ég bara réð ekki við þetta, ég gat ekki svarað”. 

4.1.3 Eftir grunnskólann 

Eftir grunnskólaárin fór Lísa í menntaskóla á Reykjavíkursvæðinu, hún fór í þann skóla 

sem hún vissi að enginn úr grunnskólanum hennar hefði farið í. Þar fannst henni hún geta 

komið sterk inn að því leyti að þar þekkti hana enginn. Hún kom inn sem óskrifað blað og 

gat því fundið sig sjálf í þessum skóla og sagði hún:  ,,Mér fannst bara dyrnar standa 

opnar skilurðu”. Ekki leið á löngu þangað til að Lísa var komin með góðan kjarna af 

vinum í kringum sig sem þótti vænt um hana og henni um þá og þegar hún varð 18 ára 



eignaðist hún sinn fyrsta kærasta og fór að vera virkilega hamingjusöm. Námsárangur Lísu 

batnaði og segir hún: ,,ég fór loksins að fá góðar einkunnir í skólanum” . Lísa fór að hafa 

áhuga á náminu fyrst þá, enda fannst henni bæði skemmtilegt í skólanum og henni leið vel 

þar, ólíkt því sem áður hafði verið. Hún varð opnari og skráði sig í kór þar sem hún 

kynntist mikið af fólki og þar á meðal sinni bestu vinkonu í dag.  

 Eftir að hún útskrifaðist úr menntaskóla hóf Lísa nám við Háskóla Íslands þar sem 

hún fór í kennaranám. Kom hún mörgum á óvart með þessari ákvörðun sinni en henni 

fannst það vera köllun hennar að gerast kennari og útskrifaðist hún með góða einkunn úr 

því námi. Hún hóf síðan störf sem grunnskólakennari í skóla í Reykjavík og kennir hún 

núna 7 ára krökkum og nýtur sín vel í starfi en gætir þess þó að passa upp á að engin 

eineltismál komi upp og sagði Lísa: ,,við ræðum stundum um einelti”. Reynir hún að fá alla 

krakkana til að leika sér saman og blandar upp í hópa sjálf þannig að enginn verði útundan, 

útskýrir Lísa að: ,,einu sinni viku fara þau út að leika saman bara blandað, þannig að þau 

leika við hvort annað”, en með því á hún við að strákar og stelpur leika sér saman og gætir 

Lísa þess að ekki myndast litlir hópar sem hleypa ekki öðrum börnum inn.  

 Lísa á að eigin sögn æðislegan kærasta í dag. Þau verið saman í þrjú ár og hefur 

hann mikinn skilning á hennar fortíð. Hann hlustar á hana þegar henni líður illa og langar 

að tjá sig um erfið málefni og styður hana í einu og öllu.  

4.1.4 Áhrif eineltisins 

Einelti mun alltaf koma til með að hafa áhrif á líf þeirra manneskju sem verður fyrir því. 

Líf Lísu er engin undantekning þar á. Hún lýsti því í viðtölunum hvernig hún varð kvíðin 

og glímdi við þunglyndi af sökum eineltisins. Hún fann mikið fyrir einmanaleika og á 

tímabili voru sjónvarpið og tölvan hennar bestu vinir. Á meðan eineltið varði, eið Lísu 

mjög illa, hún var mjög viðkvæm, hafði litla trú á sjálfa sig og brast mikið í grát yfir 

minnstu smámunum. Henni leið illa frá upphafi eineltisins sem hófst í 5. bekk og þar til 

hún skiptir um skóla í lok 8. bekkjar. 

 Lísa telur að eineltið hafi markað líf hennar á þann hátt að hún er feimin, viðkvæm 

og á erfitt með að vera í fjölmennum hópi. Þó hún geti alveg verið í margmenni þá reynir 

hún samt sem áður að forðast þannig aðstæður. Að hennar sögn er hún einnig hlédræg og 

heldur sig í rólegum félagsskap, hún sækir ekki í reykingafólk eða fólk sem drekkur áfengi. 

Hún á erfitt með að hleypa fólki að sér, hún er varkárari og reynir að svara fyrir sig þegar 

þess þarf. Þrátt fyrir hennar reynslu og hvað eineltið hefur markað hana sér hún ekki eftir 
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neinu, þar sem hún telur að þessi reynsla hafi gert hana að betri mannekju og segir því: ,,Ég 

sé ekki eftir neinu í lífinu, þó að æskan mín hafi verið slæm og ég skipti yfir í annann skóla, 

sé ég ekki eftir því”. 

 Lísa finnur sig ekki knúa til þess að mæta fyrrum bekkjarfélögum sínum 

sérstaklega þar sem hún er ekki ennþá tilbúin til þess að fyrirgefa þeim það sem gerðu 

henni. Þessi reynsla mun alltaf koma til með að fylgja henni, hún á aldrei eftir að gleyma 

þessu og sagði: ,,það skilur eftir sig eitthvað ör í hjartanu finnst mér”.  

 Þó er eitt jákvætt við þessa reynslu hennar, eineltið hefur markað hana á þann hátt 

að hún veit hvernig manneskja hún vill vera og hvernig hún vill koma fram við aðra og 

telur Lísa að: ,,En ég held samt að þetta einelti hafi markað mig sem góða manneskju í dag 

því ég starfa við það að hjálpa öðrum”. 

 Eftir að hafa hlustað á frásögn Lísu, hvað hún gekk í gegnum á grunnskólaárum 

fann ég mikið til með henni. Lenti hún oft í erfiðum aðstæðum sem ekkert barn ætti að 

þurfa að lenda í, eins og að vera hótað með hníf. Í upphafi lagði ég af stað með þá 

spurningu fyrir augum hvort einelti hafi áhrif á einstaklinga fram í fullorðins ár og ef 

marka má frásögn Lísu þá hefur þessi reynsla markað hennar líf. Finnur hún ennþá fyrir 

reiði, kvíða, þunglyndi sem stafar allt af eineltisreynslunni. 

4.2 María 
María Jónsdóttir er 25 ára ung kona sem hefur lent í einelti. Hennar eineltissaga hefst um 

leið og hún byrjar í grunnskóla og lýkur þegar grunnskólagöngunni lauk. Þetta er sagan 

hennar.  

 María ólst upp í litlu sjávarþorpi úti á landi  með foreldrum sínum og þremur 

systkinum, eldri bróður, öðrum yngri og svo yngri systur. María er falleg stelpa með dökkt 

hár og með bros sem kemur frá hjartanu. Á svæðinu voru tveir bæir, grunnskólinn var 

staðsettur í stærri bænum. Að sögn Maríu var hún stillt og prúð lítil stelpa sem hlýddi 

móður sinni og var ofsalega glatt lítið barn. En það breyttist fljótlega eftir að hún hóf 

skólagöngu því bekkurinn sem hún var í, samþykkti hana aldrei. Mikil hunsun  var í hennar 

garð en þegar hún fékk athygli frá bekkjarfélögum þá var það ávallt neikvæð athygli og þá 

einna helst til þess að niðurlægja Maríu eða að beita hana líkamlegu ofbeldi.  

 María telur að eineltið hafi markað líf hennar en við kynnumst sögu Maríu hér. 



4.2.1 Fjölskyldan 

María kemur úr sex manna fjölskyldu, foreldrar og tveir bræður, eldri og yngri og ein yngri 

systir. Að mati Maríu var fjölskylda hennar mjög samheldin og þau gættu hvers annars vel. 

Allir voru til staðar þegar þess þurfti. María fékk mikinn stuðning heima hjá sér og fann til 

öryggis hjá fjölskyldunni. 

 María lýsir nánu og góðu sambandi við mömmu sína, þær voru miklar vinkonur og 

á meðan á eineltinu stóð hjálpaði mamma hennar eins mikið og hún gat, skrifaði meðal 

annars bréf til barnaverndar til þess að fá hjálp. Lítið var um árekstra milli móður og dóttur 

og fannst Maríu að mamma hennar hafi verið dugleg að styðja við bakið á henni. Hún var 

dugleg að hvetja hana og var alltaf tilbúin að hlusta á hana og hugga þegar María þurfti að 

gráta.  

 Sambandið við pabba hennar varð aldrei eins náið og sambandið milli hennar og 

mömmunnar, en það er líka vegna þess að pabbi hennar vann svo mikið og var mikið í 

burtu að þau náðu aldrei þessari sterku tengingu. María sagðist sjaldan getað leitað til 

pabba síns, en hann var þó til staðar ef hún þurfti á því að halda. 

 María á þrjú systkini, tvo bræður og eina systur. Sambandið við eldri bróður hennar 

var stormasamt, þau rifust eins og hundur og köttur en bróðirinn átti við hegðunarvandamál 

að stríða. Þeir sem lögðu Maríu í einelti notuðu hegðun eldri bróður hennar gegn henni 

vegna þess að bróðir hennar átti víst að vera vondur við þá krakka. En í minningu Maríu 

varð hún aldrei vör við að bróðir hennar hefði verið leiðinlegur við aðra krakka. Talaði 

María einnig um að þau hefðu átt slæmt vinasamband. Þau rifust mjög mikið og slógust en 

í dag eiga þau í góðu sambandi og samkvæmt Maríu skammast bróðir hennar sín niður í 

tær fyrir það hvernig hann lét við systur sína. 

 Bróðir Maríu sem er þremur árum yngri en hún var mjög góður vinur hennar og var 

hann sá eini sem reyndi að verja systir sína. Hann fór að vísu þá leið að kýla einn félaga 

sinn fyrir ljót orð sem voru látin falla um systur hans en engar afleiðingar urðu af því 

máli.Systir Maríu er 10 árum yngri en hún en þrátt fyrir þennan aldursmun þá eru þær 

mjög nánar vinkonur í dag og ná vel saman.  

 Fjölskylda Maríu var mjög samheldin, gætt var að því að allir verðu tíma saman og 

var kvöldmáltíðin sú stund sem allir fjölskyldumeðlimir voru samankomnir að spjalla 

saman. Þó fjölskyldan gerði ekki mikið annað en að verja kvöldmáltíðum saman og 

einstaka kvöldstundum þá fann María samt sem áður fyrir stuðningi fjölskyldunnar. Henni 
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leið mjög vel heima hjá sér að hennar sögn og þó hún lokaði sig oft af inn í herbergi þá gat 

hún farið fram og sótt í félagsskap fjölskyldunnar ef hún þurfti á því að halda. 

4.2.2 Grunnskólaárin 

Þegar María var spurð að því hvort hún muni hvenær eineltið hófst, þá sagði hún að hennar 

fyrsta minning sé frá upphafi grunnskólans og telur hún að ástæðan sé sú að hún lék sér oft 

við einn strák sem bjó nálægt henni og fannst krökkunum í grunnskólanum það skrítið og 

gerðu grín að henni. Upp úr því hófst eineltið. María segir frá: 

 

En ég veit í rauninni ekkert afhverju þetta byrjaði en fyrsta minningin er í rauninni að ég 

var allaf að leika mér við strák sem bjó rétt hjá mér og þá var alltaf verið að spyrja mig 

“afhverju ertu að leika þér við strák, afhverju ekki stelpu?”, ég tók því samt frekar illa og 

var þá kannski svona easy target. Og þá fór náttúrulega boltinn bara að rúlla. 

 

 María varð að mestu leyti fyrir duldu einelti, segir hún sjálf frá: ,,það var að mestu 

hunsun, ljót orð, uppnefni, smá líkamlegt en miklu meira andlegt”. Skólafélagar hennar 

voru mest í að hunsa hana, leyfa henni ekki að vera með í neinu, hvort sem um hópastarf í 

skólanum var að ræða eða leik á skólalóðinni. Með þessu móti varð María einmana í 

bekknum þar sem hún átti nánast enga vini. En það kom fyrir að stundum átti hún vinkonur 

eða réttara sagt kunningjakonur, en sá kunningsskapur varði einungis um stutta stund.  

 María átti engan vin sem var til staðar í bekknum sjálfum, ekki einu sinni þær 

kunningjakonur sem þar voru, en hún eignaðist vinkonur sem voru tveimur árum eldri en 

hún, sem voru góðar vinkonur hennar á meðan þær voru enn í sama skóla. María upplifði 

einstaka sinnum eins og hún væri fyrir, að þessar vinkonur hennar væru betur settar án 

hennar, en segir hún samt að: ,,það var kannski bara mitt vandamál að mér fannst ég ekki 

eiga það skilið“. Þrátt þetta viðhorf Maríu þá voru vinkonur hennar ekki sammála þar sem 

vinskapurinn hélst í þann tíma sem þær bjuggu allar í sama bænum. Þó þær vissu af 

eineltinu sagði María að þær hefðu var lítið sem ekkert getað gert til að hjálpa þar sem 

eineltið fór að mestu fram í kennslu og þær voru ekki í sama bekk. 

 Mjög mikil hópaskipting var í bekk Maríu og flokkaðist fólk aðallega í tvo hópa, 

vinsæla fólkið og lúðana að hennar sögn. Það sem einkenndi vinsæla fólkið var 

íþróttaiðkun, en eina íþróttin sem í boði var í bænum var fótbolti. Þannig að ef nemandi var 



ekki fyrir fótbolta þá varð hann partur af lúðum skólans. María spilaði ekki fótbolta, henni 

fannst hann ekki skemmtilegur og því flokkaðist hún sem lúði í skólanum. 

 María skilgreindi sjálfa sig sem misskylda manneskju í skólanum. Ástæðan fyrir 

því er að henni þykir hún hafa mikla réttlætiskennd, góða rökhugsun og vera nokkuð klár í 

kollinum og þótti henni oft eins og samnemendur hennar skildu hana einfaldlega ekki. 

Maríu fannst sjálfri ástæðan fyrir því að samnemendurnir skildu hana ekki væri sú að hún 

var mun þroskaðari en þeir. Sú staðreynd að hennar bestu vinkonur voru eldri bendir til 

þess að eitthvað sé til í þeirr ályktun Maríu. 

 Þrátt fyrir mikið einelti í garð Maríu var mjög lítið um inngrip af hálfu skólans til 

að sporna við því. Hún minntist þess að haldnir hafi verið þrír fundir yfir öll 

grunnskólaárin til þess að reyna að leysa málið en það gekk ekki neitt. Að mati Maríu er 

ástæða þess að ekkert breyttist sú að börn læra það sem fyrir þeim er haft og þó hún hafi 

orðið fyrir einelti frá krökkunum í bekknum þá kenndi hún þeim ekki alfarið um. Hún vill 

meina að vandamálið væri hjá þeim fullorðnu, þeir ættu að sjá vandann og gera eitthvað í 

honum. Aðspurð um hvað hafi verið gert, segir María: 

 

 Það bara greip enginn almennilega í, það vissu allir af vandamálinu og það voru 

 kannski  haldnir smá fundir með foreldrum, ég man eftir svona tveimur eða 

 þremur þú veist yfir alla skólagönguna. Og þú veist það er náttúrlega ekki nóg, að 

 halda fundi og það breytist ekkert. Og sérstaklega þegar þetta er svona alvarlegt einelti 

 og í svona langan tíma þá eru þrír fundir náttúrulega bara  ekki neitt. 

 

Maríu fannst öll ábyrgð þess sem gerðist innan veggja skólans ætti að hvíla á 

skólastjóranum þar sem hans vinna var að sjá til þess að öllum liði vel í skólanum. En 

skólastjórinn gerði ekki neitt í hennar eineltismáli, henni fannst rosalega mikið um 

aðgerðaleysi og að hlutirnir voru bara látnir viðgangast án þess að gripið væri inní. 

 Mamma hennar reyndi að hjálpa með því að skrifa bréf til barnaverndar en þar 

komu þær að lokuðum dyrum. Einnig reyndi hún að höfða til foreldra gerendanna með að 

fara til þeirra og tala við þá en það skilaði einnig litlum árangri þar sem foreldrarnir virtust 

ekki vilja trúa því að þeirra börn væru að leggja í einelti. 

 María sagði margar sögur af því hvað gerðist í skólanum og því er vert að nefna 

nokkur atriði til þess að sjá hvernig eineltið fór fram. Þegar María var í 7. bekk, sendi hún 



	   bls.	  33	  

bréf til tímarits þar sem hún var að tjá sig um eineltið og var að leita eftir hjálp. Á þessum 

punkti í lífinu var María orðin frekar ráðþrota og því greip hún til þessara aðgerða. 

Nokkrum árum seinna eða þegar hún er komin í 10. bekk finnur einn samnemandi hennar 

þetta tímarit og áttar sig á að bréfið er komið frá Maríu, þar sem María hafði lýst því 

nákvæmlega hvernig meðferð hún hafði fengið frá skólafélögunum. Hann ákveður að 

koma með tímaritið í skólann og sýna öllum í bekknum hvað María hafði skrifað um þau. 

Þennan dag mætti María aðeins of seint í skólann og þegar hún mætti í tímann tóku 

krakkarnir illa á móti henni, María lýsti því hvernig skólafélagarnir tóku á á móti henni 

með illindum, því skólafélagar hennar héldu því fram að þau hefðu bara verið að stríða 

henni og fannst María vera að búa til vandamál með því að vera að kvarta svona yfir þeim. 

Aðspurð hvernig henni leið þegar þetta atvik kemur upp þá svaraði hún ,,það var ekki gott 

að sitja undir þessu, bara ömurlegt”. Hún lýsir líðan sinni einnig eins og hún hafi gengið á 

vegg, María brást við með því að standa upp og henda borðinu sínu á hvolf og strunsa út. 

Daginn eftir þurfti hún að glíma við afleiðingarnar af því þegar hún var kölluð inn til 

skólastjórans ,,sem sagði að ég ætti að bera virðingu fyrir eigum skólans” en það var 

ekkert horft á það afhverju hún hegðaði sér svona, hvað varð til þess að María brást við á 

þennan hátt. 

 Eitt skiptið lenti María í leiðinlegu atviki í skólanum, það leið yfir hana. Og seinna 

meir þá notuðu nemendur skólans þetta atvik til að gera grín að henni. María lýsti því 

þannig: ,,að það var alveg gert grín að mér alveg rosalega lengi, þeir voru að leika það 

eftir eins og ég hafi verið að leika mér að þessu, þeir voru að nota slys til þess að hæðast 

að mér”, María lýsir því að þetta hafi henni þótt mjög leiðinlegt af þeim og var lengi leið 

yfir þessu atviki og skildi ekki hvernig hægt væri að gera grín að fólki sem féll í yfirlið. 

Fleiri atvik komu upp í skólanum, smærri atvik, þar sem Maríu var strítt, miðum var dreift 

á milli nemenda til að gera grín að henni og augngoturnar til hennar leyndu sér ekki. 

 Fyrir Maríu var 7. og 8. bekkur erfiðastur, því henni þótti krakkarnir í bekknum 

vera komnir með almennilegan skilning á hvað þau voru að gera henni. Einnig var þetta 

mjög viðkvæmur tími, kynþroskinn farinn að segja til sín með öllum sínum erfiðleikum 

þannig að María fann hvernig hún tók allt ennþá meira inn á sig. 

4.2.3 Eftir grunnskólann 

María beið eftir því að útskrifast úr grunnskólanum til þess eins að komast burt úr heimabæ 

sínum. Hún hafði gert sér áætlun um að fara í verkmenntaskóla hinum megin á landinu, því 



hún vildi komast eins langt í burtu og hún gat án þess að fara úr landi. Hún fylgdi þessari 

áætlun eftir og fór í verkmenntaskóla þar sem hún kom inn sem nýr einstaklingur sem 

enginn þekkti hana. Í nýja skólanum kynntist María strax stelpum fyrsta daginn og að mati 

Maríu smullu þær strax saman. María eignaðist marga vini í þessum skóla, náði að 

blómstra í náminu og einnig í félagslífinu. Í fyrsta skiptið náði María góðum námsárangri 

og fannst gaman í skólanum. Hún kláraði þennan skóla og flutti til Reykjavíkur.  

 Eftir að hafa komið sér vel fyrir á nýjum stað kynnist María æðislegum strák. Þau 

fara að hittast og hún kemst að því að hann á við ýmis vandamál að stríða en hún ákveður 

að vera áfram með honum því hún taldi sig geta hjálpað honum. Um þessa ákvörðun sína 

segir María: ,, ég held að svoleiðis endi bara ekkert vel”. Hún lýsir því hvernig hún endaði 

meðvirk í þessu sambandi, missti samband við vini og kunningja en þó aldrei mömmu sína, 

hún stóð alltaf við bakið á henni. María og kærastinn eignuðust litla stúlku og að sögn 

Maríu voru þau mjög hamingjusöm. En það kom síðar í ljós að kærastinn hennar var alls 

ekki góður við Maríu, hann hafði haldið framhjá henni og hún ákvað því að slíta 

sambandinu. Fljótlega eftir sambandsslitin kemst María að því að hún er aftur ólétt eftir 

kærastann og ákveður að gefa honum tækifæri og þau taka saman aftur. Eftir tveggja ára 

samband vaknar María upp einn daginn og hefur fengið nóg, hún lýsti því þannig að hún 

vissi að hún ætti betra skilið en að vera í ástlausu sambandi og slítur því sambandinu fyrir 

fullt og allt. 

 María fékk vinnu á bensínstöð eftir menntaskólann en leið ekki vel í vinnunni. Hún 

varð fyrir vinnustaðaeinelti af hálfu yfirmanns síns og tók eineltinu mjög illa. María lýsti 

því að yfirmaður hennar hafi oft ásakað hana um að vera lélegur starfskraftur þó að María 

vissi betur, enda mætti hún vel í vinnu og gerði allt sem hún var beðin um. Hún endaði á 

því að segja upp í þessari vinnu þar sem henni leið illa í vinnunni og reyndi eftir þessa 

reynslu að forðast þær aðstæður sem myndu bjóða upp á ágreining og leiðindi.  

 María ákvað að taka sjálfa sig í gegn eftir að hafa sagt upp störfum á bensínstöðinni 

og í kjölfar sambandsslita sinna. Hún lýsir því að hún hafi farið í naflaskoðun og skoðað 

allt sitt líf rækilega, endaði hún á því að hreinsa til og segja skilið við þá einstaklinga sem 

létu henni líða illa og hélt þeim eftir sem létu henni líða vel. Einnig sagði hún að hún hafi 

leitað eftir faglegri aðstoð varðandi eineltið og vildi að breyta hugsanagangi sínum. Henni 

tókst það og við það elfdist sjálfsöryggi hennar og hún tók þá ákvörðun að fara í 

háskólanám, sem var fjarlægur draumur sem hún hélt að myndi aldrei rætast. 
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4.2.4 Áhrif eineltisins 

María varð fyrir áhrifum af því einelti sem hún varð fyrir. Eftir þessa reynslu þjáist hún af 

kvíða, hún er þunglynd, er með lítið sjálfsmat og tekur illa höfnun. Að sögn Maríu: ,, á 

ótrúlegsustu stöðum þá finn ég fyrir einkennum”  en þá er hún að lýsa því að hún fái 

kvíðakast, þunglyndiskast eða finni fyrir höfnun, og segir hún líka: ,,þó ég sé bara að 

kaupa hlut á internetinu og það er einhver annar að kaupa hlutinn þá finn ég fyrir þessu” 

en þarna er María að lýsa því að hún finni fyrir höfnun yfir því að hún hafi ekki fengið 

hlutinn á netinu.  

 Maríu leið mjög illa í grunnskólanum, hún lýsti því að hún hafi verið með kvíða og 

var stressuð yfir því hvað myndi gerast næst og varð fyrir vikið viðkvæmari og 

viðkvæmari.Einnig sagði María frá því að hún hafi átt erfitt með að halda einbeitingu í 

náminu og því fóru einkunnir hennar að dala þar sem henni gekk illa að læra vegna kvíða, 

hræðslu og streitu. Hún upplifði það að hún hafi orðið fyrir enn frekara áreiti að hálfu 

bekkjarfélaga sinna eftir að henni fór að ganga illa í náminu.  

 Þegar María var látin í friði þá lokaði hún sig af heima hjá sér og var mikið í 

tölvunni. Var mjög fegin því að vera látin í friði ,, þá gat ég verið meira bara með sjálfri 

mér” .  

 Þessi upplifun hefur markað líf Maríu á margan hátt. Hún lýsir því að henni hafi 

fundist erfitt að stunda nám, hafi alltaf verið efins um sjálfa sig og að hún væri hrædd við 

að verða hafnað af öðrum. Þessi reynsla hefur einnig haft áhrif á samskipti Maríu við 

annað fólk, hvort sem um er að ræða vini, samstarfsfélaga eða áhugaverða karlmenn. Hún 

brýtur sig endalaust niður og telur sig ekki vera nógu góða fyrir annað fólk.  

 María hefur reynt að vinna úr þessari reynslu til að auka sín lífsgæði og fyrir stuttu 

þá tókst henni að bæta lífið sitt aðeins. Hún fór og hitti sálfræðing til að reyna að skilja 

betur eineltið og hvers vegna hún varð fyrir því. Hún segir sjálf: ,,ég er bara búin að vera 

að einbeita mér að hlutum sem mér finnst skipta máli og ég tala bara um þá hluti sem mér 

finnst skipta máli “og ,, ég að tala við fólk sem skilur mig“. En María hafði ekki áhuga á 

því að hafa fólk í kringum sig sem kæmi í veg fyrir að hún gæti byggt sig upp. 

 María segist reyna að forðast að fara í heimabæ sinn vegna þess að hún er hrædd 

um að það fólk sem lagði hana í einelti sem krakkar, hafi ekki þroskast mikið og muni 

koma til með að hunsa hana áfram á fullorðinsárum. En þar sem hún hefur mikið hugsað 

um sína reynslu þá hefur hún náð að lifa í sátt við þessa upplifun og gerendurna ,, búin að 



fara svo oft og ítarlega yfir þetta til að sjá þú veist afhverju ég, afhverju ekki einhver 

annar”. Telur hún að ábyrgðin eigi ekki að hvíla á öxlum barna sem vita ekki betur heldur 

eigi ábyrgðin að liggja hjá foreldrum og skólastarfsmönnum ,, ég hef sætt mig við 

samnemendur mína, eftir að ég fór að sjá þetta í stóru samhengi, þá sá ég náttúrlega að 

þetta var ekkert þeim að kenna, heldur frekar þeim sem báru ábyrgð á þeim”. 

 Í dag hefur María náð að sætta sig við orðinn hlut, hún er búin að vinna í sínum 

málum, bæði upp á eigin spýtur og með faglegri aðstoð. En þessi reynsla hefur markað líf 

hennar. María þjáist af kvíða og þá sérstaklega prófkvíða, hún er alltaf hrædd um að fólki 

líki illa við hana og er með mjög sveiflukennt sjálfsálit.  

 Margt kom í ljós við frásögn Maríu varðandi hennar reynslu, hvað hún hafði gengið 

í gegnum. Að verða fyrir þeirri erfiðu lífsreynslu að lenda í einelti alla grunnskólagönguna, 

að eiga enga vini í bekknum og vera algjörlega útilokaður frá samnemendum sínum er 

reynsla sem ekkert barn ætti að þurfa að lenda í. Þeirri spurningu sem ég lagði af stað með 

í byrjun, um hvort einelti í grunnskóla hefði áhrif á einstaklinga á fullorðinsárum, er 

auðvelt að svara eftir frásögn Maríu. Hennar líf hefur markast af þeirri reynslu sem hún 

hefur orðið fyrir og enn í dag er hún þunglynd, með lágt sjálfsmat og mikinn kvíða sem 

hefur komið í kjölfar eineltisins. 
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5 Lokaorð 

Þessi ritgerð fjallar um einelti og þolendur þess. Birtingamyndir eineltis eru nokkrar en hér 

var aðallega verið að skoða beint og óbeint einelti. Aðrar birtingamyndir eineltis eiga ekki 

við í þessari rannsókn. Leitast var við að svara spurningunni hverjar eru afleiðingar eineltis 

fyrir fullorðna einstaklinga sem hafa orðið fyrir einelti á grunnskólaárum sínum?  

 Margar rannsóknir hafa verið gerðar til þess að reyna að skilja þetta fyrirbæri sem 

einelti er, en fremstur í flokki er Dan Olweus læknir og háskólaprófessor. Hann rannsakaði 

fyrstur einelti sem átti sér stað í Noregi og hrinti af stað eineltisáætlun sem nefnist 

Olweusaráætlun sem hefur það markmið að hjálpa skólastjórnendum að sporna viðeinelti. 

Einelti er alvarlegt mál hvort sem um ræðir beint eða óbeint einelti og hefur þessi upplifun 

mikil áhrif á líf þolandann (Olweus, 1993).  

 Þær rannsóknir sem notast var við til að styðja þessa rannsókn eiga margt 

sameiginlegt, til að mynda fjalla þær flestar um áhrif af einelti og samkvæmt því sem þar 

finnst glíma þolendur við þunglyndi, kvíða og lágt sjálfsmat (Guðjón Ólafsson, 1996; 

Olweus, 1993; Sharp og Smith, 1995/2000).  

 Gerð  var eigindleg lífssögurannsókn til að svara rannsóknarspurningunni hvort 

einelti í æsku hefði áhrif á líf fólks á fullorðinsárum þeirra. Til að geta svarað þeirri 

spurningu taldi ég henta best að skyggnast inn í reynsluheim tveggja einstaklinga sem voru 

tilbúnir að segja frá sinni upplifun. En lífssögurannsóknir fela einmitt í sér að gerð er grein 

fyrir lífi og upplifun þess einstaklings sem er verið að rannsaka. 

 Til að svara spurningunni sem upphaflega var spurt, má segja að báðar konurnar 

hafi orðið fyrir langtíma áhrifum og eru ennþá í dag að finna fyrir afleiðingunum. Lísa 

segist þjást af þunglyndi og lélegu sjálfsmati. Einnig verður hún hrædd þegar hún fer í 

margmenni, hún reynir að halda sig í litlum hópum þar sem hún telur sig vera örugga og 

kýs að vera róleg heima hjá sér frekar en að mæta á mannamót. Þessi reynsla hefur haft þau 

áhrif að hún er viðkvæm, á erfitt með að treysta fólki og því verður hún feimin við nýtt 

fólk. Þrátt fyrir allt það sem hún hefur lent í trúir hún ennþá að þessi reynsla hafi gert hana 

að betri manneskju. Hún telur líf sitt í dag vera frábært, þó það hafi verið mjög erfitt á 

uppvaxtarárunum hennar. María glímir við þunglyndi, hún segist líka vera kvíðin og lýsir 

því að hún hafi sveiflukennt sjálfsálit. Henni líður einnig illa í margmenni og forðast að 



vera innan um mikið af fólki. Stundar hún nú fjarnám við lítinn háskóla á Íslandi, til að 

forðast óþægilegar aðstæður. Hún finnur þörf hjá sér að halda fólki góðu í kringum sig og 

láta fólki líka við sig þar sem hún þráir að vera samþykkt og hefur þessi þrá oft reynst 

henni erfið í ástarmálum, enda hefur hún yfirleitt valið sér ranga lífsförunauta að eigin 

sögn. Hún á það til að brjóta sig endalaust niður og upplifir sig sem einskins nýta. 

 Þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þeim áhrifum sem einelti kann að valda 

þolendum sínum segja flestar að þolendur eineltis upplifa þunglyndi, kvíða, lágt sjálfsmat 

og í verstu tilfellum, sjálfsvíg. Fleiri einkenni hafa líka fengið umfjöllun, einkenni á borð 

við áfallastreituröskun, þráhyggju- og streituröskun og félagsfælni (Averdjik o.fl., 2011). 

Þessi einkenni eiga það til að fylgja þolendum langt fram í fullorðinár og jafnvel alla ævi ef 

ekki er unnið úr þessum vandamálum. Oftar en ekki gera þolendur eineltis sér ekki grein 

fyrir því hversu miklar afleiðingar eineltið hefur haft í för með sér og átta sig því ekki á 

þeim tilfinningalegum vandamálum sem þeir kunna að hafa. Eftir að hafa heyrt frásagnir 

þeirra Lísu og Maríu um þeirra eineltisreynslu er hægt að sjá það út að þær niðurstöður 

sem aðrar rannsóknir hafa komist að, koma einnig fram í tilfellum Lísu og Maríu. Hægt er 

að tengja þeirra upplifun við rannsókn Buxton og félaga, þar sem þeir ræða um kvíða og 

þunglyndi. Einnig er upplifun þeirra í samræmi við það sem Guðjón Ólafsson segir frá í 

bók sinni varðandi afleiðingar eineltis. 

 Í þessari ritgerð eru tveir þolendur, tvær frásagnir og mjög margt sem er líkt með 

þeim frásögnum en samt á svo ólíkan hátt. Þessar stúlkur upplifðu mjög slæma hluti, sem 

höfðu mikil áhrif á líf þeirra. Það sem mér þótti áhugavert í frásögn þeirra var að það er eitt 

sem þær eiga sameiginlegt en það er náið samband við yngra systkynið sitt. Þær lýstu því 

báðar hversu stóran part yngra systkynið hafði í þeirra reynslu. Lísa sagði að systir hennar 

hefði verið hennar besta vinkona og að þær hefðu gert margt saman. Hún lýsti því hversu 

mikilvægt hlutverk hún spilaði á meðan eineltinu stóð en systir Lísu hélt henni félagsskap í 

einsemd hennar. María lýsti því að yngri bróðir hennar hafi verið sá eini í fjölskyldunni 

sem hafði reynt að hjálpa henni, þó hann hafði gert það með ofbeldi þá sýndi hann systur 

sinni mikla ástúð með að koma henni til bjargar. María sagði að bróðir hennar væri henni 

mjög náinn og að þau skildu hvort annað mjög vel. Af þessu að dæma virðist vera vert að 

skoða sytkynanálgun þolenda eineltis og hvort systkyni geti spilað þátt í bata þolenda. Að 

mínu mati mætti jafnvel rannsaka fjölskyldutengsl betur, þar sem það virðist vera í 

tilfellum Lísu og Maríu að fjölskylda þeirra hafi sýnt þeim góðan stuðning á erfiðum 

tímum. 
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 Í upphafi ritgerðarinnar var lagt af stað með þá spurningu að kanna hverjar 

afleiðingarnar væru hjá fullorðnum einstaklingum sem urðu fyrir einelti á grunnskólaárum 

þeirra. Eftir að hafa farið í gegnum aðrar rannsóknir og hlustað á frásagnir Lísu og Maríu 

er hægt að svara spurningunni þannig að þær bera þess merki að eineltið sem þær urðu 

fyrir í grunnskóla hafi ennþá áhrif á þær á fullorðinsárum og þrátt fyrir að önnur hafi verið 

búin að vinna úr sinni reynslu þá ber hún ennþá merki um sína reynslu.  

 Út frá því sem fram hefur komið er hægt að segja að einelti hefur því 

langtímaafleiðingar á þolendur og hafa þolendur lýst því að þessi lífsreynsla muni alltaf 

koma til með að skilja eftir ör á sálinni, sem aldrei grær.  
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