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Ágrip (útdráttur) 

Meginviðfangsefni ritgerðinnar var að kanna rafrænt einelti barna, mögulegar forvarnir og 

úrræði. Þá var skoðað hvaða áhrif gott samband á milli heimila og skóla getur haft í þessu 

skyni. Hugtökin almennt einelti og rafrænt einelti verða skilgreind og einkennum þeirra 

gerð skil. Fjallað verður um boðleiðir rafræns eineltis, tegundir, hvað getur hrint slíkri 

hegðun af stað og mögulegar afleiðingar. Þá er tekið til umfjöllunar mikilvægi góðs 

sambands heimilis og skóla. Að lokum verða úrræði fyrir þolendur og gerendur rafræns 

eineltis skoðuð. Verkefni þetta var gert með þeim tilgangi að fræða foreldra, forráðamenn 

og starfsmenn skóla um rafrænt einelti barna, hvernig best verður komið í veg fyrir að slíkt 

eigi sér stað og hvernig bregðast skal við ef áreiti af því tagi kemur upp. Verkefnið er 

fræðileg heimildarritgerð og unnið var við söfnun upplýsinga á rafrænan hátt sem og 

bóklegan. Verkefnið leiðir í ljós að samband heimilis og skóla getur vissulega haft áhrif á 

rafrænt einelti barna. Forvarnastarf sem heimili og skóli vinna að í sameiningu getur leitt til 

þess að börn og ungmenni leita frekar en ekki til foreldra eða forráðamanna ef þau verða 

vitni af rafrænu einelti. Það er vissulega viðbót við fyrri þekkingu að samband heimilis og 

skóla getur haft áhrif á rafrænt einelti barna því málefnið hefur ekki áður verið rannsakað 

hér á landi. 
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Viðfangsefni verkefnisins var valið vegna mikillar umræðu undanfarin ár um einelti og 

afleiðingar þess. Ég ákvað að velja rafrænt einelti vegna þess að tæknin þróast svo ört og 

er þörf fyrir umræðu um fylgifiska hennar. Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Sigríði 

Ólafsdóttur, fyrir gott samstarf og góðar ábendingar við gerð verkefnisins. Einnig vil ég 

þakka systur minni, Addý Guðjóns Kristinsdóttur, fyrir að aðstoða mig við verkefnið. 

Jafnframt vil ég koma þökkum til kærasta míns, Óttars Steingrímssonar, foreldra minna, 

Mörtu Guðjóns og Jónasar Þórs Hreinssonar og samnemenda minna, Berglindar Huldu 

Theódórsdóttur og Diljá Barkardóttur, fyrir að aðstoða mig og vera til staðar á þessu 

misseri.       

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 vera. 

Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 10. maí 2016 

 

Andrea Guðjóns Jónasdóttir  
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1 Inngangur 

 

Athafnir sem hugtakið einelti felur í sér hafa alltaf átt sér stað og hafa fylgt mannskepnunni 

frá örófi alda. Þó kom nafnið sjálft fyrst fram á sjónarsviðið í lok síðustu aldar. Skilgreiningin 

á hugtakinu hefur breyst örlítið frá því þegar það kom fram fyrst, meðal annars vegna þess 

að orðið einelti er orðið víðtækara. Tæknin hefur gert það að verkum að vettvangur fyrir 

börn og unglinga til þess að eiga samskipti við vini og aðra er orðinn breyttur og afar 

víðtækur. Tæknin er í raun orðinn stór þáttur af lífi fólks og flest heimili eru búin einhvers 

konar rafrænum samskiptabúnaði og hafa börn og unglingar fundið fleiri leiðir til að leggja 

í einelti m.a. vegna þessa. Í kjölfarið hefur nýtt hugtak orðið til, rafrænt einelti, sem er 

umfjöllunarefni ritgerðarinnar.    

Ritgerð þessi mun fjalla um þessa nýju tegund eineltis og er ætlunin að leita svara við 

spurningunni: Hvaða forvarnir og úrræði eru möguleg varðandi rafrænt einelti og hvaða 

áhrif getur samband heimilis og skóla haft þar á? Ég mun byrja á því að fjalla almennt um 

hvað felst í hugtakinu einelti og færa mig svo yfir í umfjöllun um rafrænt einelti, 

skilgreiningar þess og einkenni. Síðan mun ég fjalla um helstu boðleiðir og tegundir rafræns 

eineltis. Því næst mun ég skoða hverjar eru helstu orsakir þess að fólk leggur aðra í rafrænt 

einelti sem og af hverju sumir virðast eiga í meiri hættu á að verða fyrir barðinu á þennan 

hátt en aðrir. Í framhaldi af því mun ég skoða hvaða afleiðingar einelti getur haft á þolendur. 

Því næst mun ég fjalla um samband heimilis og skóla og skoða nánar hvort það geti nýst ef 

upp koma vandamál af þessum toga. Einnig mun ég skoða hvað foreldrar geta gert til þess 

að sporna við því að börn þeirra leggi aðra í rafrænt einelti og jafnframt hvernig foreldrar 

geta brugðist við ef börn þeirra verða fórnarlömb slíks eineltis. Einnig mun ég fjalla um 

hvaða úrræði eru möguleg fyrir skólann í þessum málum. Auk þess ræði ég úrræði sem til 

boða eru fyrir fólk ef það verður fyrir barðinu á rafrænu einelti sem og hvernig hægt er að 

koma í veg fyrir að vandamál sem þessi eigi sér stað.  
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2  Einelti 

Í þessum kafla verður fjallað um einelti almennt, bæði um skilgreininguna á hugtakinu og 

einkenni eineltis. 

2.1  Almennt um einelti - skilgreining, einkenni 

 

Stríðni, sögusagnir, niðrandi ummæli, höfnun og líkamleg misbeiting eru allt hugtök sem 

við könnumst við og höfum heyrt af í aldanna rás (Umboðsmaður barna, e.d.). Einelti er 

hugtakaheiti sem nær yfir ofangreind hugtök. Rannsakendur hafa undanfarin ár fengist við 

að skilgreina hugtakið einelti. Fræðimenn hafa skilgreint hugtakið einelti og hefur maður 

að nafni Dan Olweus verið hvað mest áberandi hvað það varðar og einnig hefur hann þróað 

og sett fram úrræði sem skólar geta nýtt sér þegar upp koma eineltisvandamál (Olweus 

bullying prevention program, e.d.).    

Dan Olweus fæddist í Svíþjóð árið 1931. Hann útskrifaðist frá háskólanum í Umeå árið 

1969 með doktorsgráðu í sálfræði. Hann var prófessor í sálfræði við Háskólann í Bergen á 

árunum 1970-1995 og hefur unnið við sálfræðirannsóknir síðan 1996 í samstarfi við 

rannsónarmiðstöð um heilsueflingu sem á ensku nefnist Research Center for Health 

Promotion. Olewus hefur unnið ötult starf í eineltismálum. Hann er þekktur sem 

brautryðjandi víða um heim í því að vinna að forvörnum til að sporna gegn einelti. Olweus 

hefur í 40 ár einbeitt sér að eineltismálum barna á grunnskólaaldri (Olweus bullying 

prevention program, e.d.). Hann segir einelti eiga sér stað þegar einstaklingur verður fyrir 

áreiti yfir ákveðið tímabil, sem einkennist af endurteknum neikvæðum verknaði, líkamlegu 

atferli og/eða orðum. Gerandinn er ákveðinn einstaklingur eða hópur sem veldur 

þolandanum óþægindum og jafnvel skaða, andlegum og/eða líkamlegum (Olweus, 2002). 

Olweus (2005) nefnir einkenni eineltis vera neikvætt og illgjarnt atferli sem endurtekur sig 

aftur og aftur og stendur yfir í einhvern tíma.  

Árið 1970 setti Olweus á laggirnar áætlun um það hvernig skólar geta reynt að koma 

í veg fyrir einelti og hvernig best er að bregðast við þegar einelti á sér stað (Olweus bullying 

prevention program, e.d.). Þessi áætlun er ein sú fyrsta sinnar tegundar í heiminum. Næstu 

ár á eftir vann hann, ásamt starfsfélögum sínum við Háskólann í Bergen, að því að þróa 

áætlunina frekar. Áætlunin fékk strax mjög jákvæð viðbrögð og sýndi góðan árangur í 

skólum sem tóku hana upp. Þegar leið á öldina lögðu Olweus og félagar fram nýja áætlun 

sem byggð var á niðurstöðum fjölda rannsókna á einelti víða um heim. Áætlunin hefur síðan 

haldið áfram að þróast og er hún nú notuð í mörgum löndum. Á Íslandi kallast hún 

Olweusar-áætlunin gegn einelti (Olweus bullying prevention program, e.d.).  
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Þorlákur H. Helgason er framkvæmdastjóri Olweusarverkefnisins hér á landi og hefur 

séð um verkefnið síðan 2009 (Gegn einelti, e.d.). Þorlákur (munnleg heimild 12.4.2016) 

segir að það séu fimmtíu skólar á Íslandi í dag sem styðjast formlega við áætlunina. Þessir 

fimmtíu skólar eru á skrá hjá Olweusarverkefninu og taka því þátt í könnunum sem 

starfsmenn verkefnisins leggja reglulega fyrir. Þó eru mun fleiri skólar sem nýta sér þessa 

áætlun eða alls um níutíu skólar. Ekki eru allir skólarnir á skrá og því taka þeir ekki allir þátt 

í könnununum. Allir skólarnir níutíu vinna mikið að bæði forvarnarstarfi og í viðbrögðum 

við eineltismálum sem koma upp. Þorlákur (2009) skilgreinir einelti á þann hátt að einelti 

sé ástand þar sem einstaklingur (þolandi) verður fyrir áreiti frá öðrum einstaklingi (geranda) 

oftar en einu sinni og nær ekki sjálfur að verjast áreitinu. Önnur skilgreining á einelti felst í 

því sama og Þorlákur nefnir hér að ofan nema hvað að þar er nefnt að einstaklingur sé 

áreittur bæði andlega og líkamlega aftur og aftur í lengri tíma af einum eða fleiri 

einstaklingum (Guðjón Ólafsson, 1996). Af þessu má sjá að einelti er líkamlegt og/eða 

andlegt áreiti sem þolandinn verður ítrekað fyrir og á erfitt með að verjast. 

 Einelti getur skapað slæmar minningar sem þolendur þurfa að lifa með alla ævi. Þó 

svo að langur tími sé liðinn frá atvikum eineltisins þarf ekki mikið til að minningar vakni hjá 

þolendum, til dæmis getur verið nóg að heyra nafn gerandans (Agatston, P. W., Kowalski, 

R. M. og Limber S. P. 2008).        

Þegar einelti er beitt er oft talað um valdaójafnvægi, þá er átt við að gerandinn 

misbeiti valdi gegn þolandanum. Það kemur til af því að gerandinn er gjarnan sterkari, hann 

er árásargjarn og þolandinn er því líkamlega, andlega og/eða félagslega veikari (Þorlákur H. 

Helgason, 2009). Þegar félagslegur bakgrunnur þolenda eineltis er ekki nægilega sterkur 

eiga þeir enn erfiðara með að verja sig. Með því er átt við að þolandinn á kannski ekki marga 

vini og er því berksjaldaðri (Agatston, P. W. o.fl., 2008). Í öðrum tilfellum finnst geranda sér 

vera ógnað af þolanda, t.d. finnur til minnimáttarkenndar gagnvart honum.   

Hjördís Árnadóttir, félagsráðgjafi og framhaldsskólakennari, talar um að skilgreining 

á einelti sé orðin nákvæmari og afmarki hegðunina mun betur en áður. Til að mynda er talið 

að saklaus stríðni sem á sér stað einu sinni sé ekki einelti vegna þess að hún á sér ekki stað 

aftur. Menn eru ósammála um þá staðreynd og vilja sumir meina að saklaus stríðni eigi að 

flokkast undir einelti. Eftir að skilgreiningin varð nákvæmari er farið að tala um tegundir 

eineltis, til dæmis andlegt, líkamlegt og rafrænt einelti (Hjördís Árnadóttir, 2014). Árið 2011 

kom fram ný og nákvæmari skilgreining á hugtakinu einelti:  

Einelti er endurtekin ámælisverð 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 
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aðrar upplýsingar sem miðlað er í síma eða með rafrænum hætti. Hér er þó almennt ekki átt 
við samskipti eða skoðanaskipti milli jafninga (Hjördís Árnadóttir, 2014).  

Þannig felur þessi tegund áreitis nú einnig í sér rafrænt einelti sem var, nýtt hugtak 

sem fáir könnuðust við (Hjördís Árnadóttir, 2014).      

Því er vert að athuga hve munurinn er á líkamlegu og andlegu einelti, áður en 

lengra er haldið. Líkamlegt einelti á sér stað þegar ummerki eru sýnileg, t.a.m. eftir 

barsmíðar. Aftur á móti þegar andlegt einelti, eða óbeint einelti, á sér stað sjást 

ummerkin ekki eins vel eða jafnvel alls ekki. Það er vegna þess að andlegt einelti hefur 

fyrst og fremst áhrif á tilfinningar og andlega líðan. Því er mun erfiðara að greina hvort 

andlegt einelti eigi sér stað og þess vegna mun erfiðara að veita þolandanum þá 

aðstoð sem hann þarf á að halda (Margrét Róbertsdóttir, 2010). Þessa aðgreiningu er 

mikilvægt að hafa í huga þegar rætt er um rafrænt einelti því það er ekki líkamlegt 

áreiti heldur andlegt, eins og mun koma fram hér síðar.  

Af því sem hér hefur komið fram er ljóst að hegðunin sem einkennir einelti hefur 

verið til lengi þó svo að hugtakið og skilgreiningin á merkingu þess hafi ekki komið fyrr 

en seinna. Hugtakið hefur orðið til vegna þess hve nákvæmar og góðar rannsóknir 

hafa verið gerðar á eineltismálum. Fræðimenn hafa lagt sig alla fram við að ná sem 

bestum árangri í eineltismálum hvað varðar forvarnir og viðbrögð. Olweus er þar 

fremstur í flokki og er áætlun hans enn ríkjandi í skólastarfi í dag. Nýrri tegund eineltis 

hefur orðið til með nútímatækni, hún kallast rafrænt einelti og er umfjöllunarefni 

þessarar ritgerðar. 
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3 Rafrænt einelti 

 

Í þessum kafla verður farið nánar út í það hvað rafrænt einelti er, einkenni þess og 

skilgreiningu. Einnig verða helstu boðleiðir og tegundir þess skoðaðar. Helstu orsakir þess 

að fólk leggur aðra í einelti verða skoðaðar sem og orsakir þess að fólk lendir í slíku áreiti. 

Að lokum verða afleiðingar rafræns eineltis skoðaðar. 

 

3.1 Einkenni / skilgreining 

 

Rafrænt einelti er tiltölulega nýtt fyrirbæri sem hefur orðið til í kjölfar nýrrar tækni sem 

hefur aukist og þróast hratt síðastliðin ár. Börn hafa í auknum mæli greiðan aðgang að 

rafrænum búnaði á borð við snjallsíma, fartölvur og spjaldtölvur svo fátt eitt sé nefnt. Á 

flestum heimilum er eitthvað af þessum rafbúnaði sem börn og unglingar hafa yfirleitt 

greiðan aðgang að og eiga iðulega sjálf slík tæki. Ungmenni verja gjarnan miklum tíma í 

heimi tækninnar. Þar eru í boði alls kyns samfélagssíður, bloggsíður og fleira sem þau geta 

nýtt sér án endurgjalds. Samskipti í gegnum netið hafa því farið vaxandi og eru orðin stór 

þáttur af lífi yngri kynslóða (Hinduja, S. og Patchini, J. W., 2011). Rannsóknir benda til þess 

að um tveir þriðju hluti ungmenna á aldrinum 12 til 17 ára fari á netið á degi hverjum til 

þess að gera heimavinnu sínu, hafa samband við vini í gegnum snjallsíma eða 

samfélagssíður, eða vegna annarra athafna (Lenhart, A., Purcell, K., Smith, A. og Zickuhr, K., 

2010).           

 Vegna þess að athafnir á vefmiðlum eru orðnar svo stór þáttur í lífi barna og 

unglinga og vegna þess að samskiptin fara meira og minna fram í gegnum rafrænan búnað 

þá kemur það ekki á óvart að ungmenni hafi valið að nota rafrænan miðil til þess að særa 

hvert annað og gera lítið úr hvert öðru. Netið er þeim aðgengilegt allan sólahringinn svo 

þau geta nýtt sér það hvenær sem er. Rafrænt einelti er vaxandi vandamál meðal yngri 

kynslóða vegna þess hve miklum tíma þau verja við notkun tölva, snjallsíma og annars 

rafræns tækjabúnaðar. Á netmiðlum safnast ungmenni saman og verja þar frítíma sínum 

(Lenhart, A. o.fl., 2010).         

 Þessir tæknilegu möguleikar voru ekki í boði í æsku fyrri kynslóða og eru því oft ekki 

kunnug foreldrum í sama mæli og börnum þeirra (Hinduja, S. og Patchini, J. W., 2011). 

Rafrænt einelti getur til að mynda átt sér stað án þess að foreldrar hafi hugmynd um það. 

Foreldrar nýta sér ef til vill sömu samskiptamöguleika og börnin í dag en þó eru börn þeirra 

oft betur að sér í ýmsum tækniatriðum og möguleikum á veraldarvefnum heldur en 
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foreldrarnir. Því er mikilvægt að hugtakaheitið rafrænt einelti sé skilgreint og að vakin sé 

athygli fólks á þessum nýja vanda.       

 Rafrænu einelti má lýsa sem áreiti á einstakling á rafrænu miðli. Dæmi um rafrænar 

leiðir eru tölvupóstur, snjallsími, smáskilaboð, heimasíður eða samfélagsmiðlar. Eins og á 

við um aðrar tegundir eineltis geta gerendur verið einn eða fleiri (Hanel, C. og Trolley, B. C., 

2010). Rafrænt einelti er árásargjörn og meðvituð hegðun einstaklings eða hóps sem er 

endurtekin aftur og aftur eins og á við um einelti almennt. Gerendur notast hins vegar við 

rafrænan búnað og miða áreitum að þolandanum sem getur ekki varið sig sjálfur. Gerendur 

rafræns eineltis nota tæknina til þess að hóta, áreita eða niðurlægja (Calvete E., Orune, I., 

Estévez, A., Villardón, L. og Padilla, P., 2010). Önnur skilgreining er á þá leið að rafrænt 

einelti sé þegar einhver áreitir aðra manneskju eða gerir grín að henni aftur og aftur sem 

henni mislíkar í hinum rafræna heimi í gegnum tölvupóst eða smáskilaboð (Hinduja, S. o.fl., 

2011). Þessi tegund eineltis felur þannig í sér notkun upplýsinga- og samskiptatækni við 

hegðun sem vísvitandi er fjandsamleg af hálfu einstaklings eða hóps og er ætluð að skaða 

aðra (Belsey, B., e.d.). Gerendurnir senda til dæmis hatursfullan tölvupóst eða ógnandi 

smáskilaboð til þolandans eða þeir búa til slúður eða sögusagnir um hann og senda rafrænt 

til allra sem hann þekkir (Hinduja, S. o.fl., 2011). Skilgreiningar á rafrænu einelti eru í raun 

og veru svipaðar skilgreiningum á almennu einelti. Munurinn er sá að þessi tegund eineltis 

fer fram í gegnum nútímatækni eins og smáskilaboð í símum og í gegnum veraldarvefinn. 

 Talið er að rafrænt einelti eigi sér eingöngu stað þegar ungmenni áreita önnur 

ungmenni, en þegar fullorðnir eru gerendur vilja sumir kalla það netáreiti eða netumsátur 

(Atab, P., e.d.). Það eru þó ekki allir á eitt sáttir með það og flokka einnig netáreiti (e. cyber 

harassment) undir rafrænt einelti þó fullorðnir eigi í hlut og þegar verið er að sitja um fólk 

á netinu (e. cyber stalking). Dæmi um slíkt er þegar fullorðnir sitja um ungmenni eða áreita 

þau á netinu. Aagston, Kowalski og Limber (2008) telja eindregið að slík hegðun eigi að falla 

undir rafrænt einelti. Ég er sammála þeim því mér finnst að allir ofangreindir flokkar eigi að 

skilgreinast sem rafrænt einelti, sama hve gamall gerandinn er. Ég sé ekki að það ætti að 

vera til önnur skilgreining fyrir sömu hegðun þegar gerandinn er eldri.  

Gerendur rafræns eineltis geta auðveldlega sent særandi smáskilaboð til fjölmargra 

á örskömmum tíma (Bill Belsey, e.d.). Það hve hratt skilaboðin geta breiðst út getur haft 

hrikalegar afleiðingar. Það sem er einnig hvað alvarlegast og hættulegast við rafrænt einelti 

er að gerandinn þarf ekki að koma fram undir eigin nafni og er ekki endilega sýnilegur. Því 

er oft talað um að rafrænt einelti sé dulið. Dulið rafrænt einelti er ekki áþreifanlegt eins og 

líkamlegt einelti, en þessi tegund eineltis, er sögð vera ein alvarlegasta tegund eineltis. 

Þolandi ber þess ekki merki að einelti eigi sér stað. Hins vegar þegar einkennin eru skoðuð 
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nánar, til dæmis þegar börn hætta að nota tölvuna, minnka notkun sína á snjallsímanum og 

einangra sig jafnvel frá vinum og áhugamálum, þá sést greinilega að einstaklingurinn er 

þolandi rafræns eineltis (Goebert, D., Else, I., Matsu, C., Chung-Do, J. Og Chang, J. Y., 2010; 

Þorlákur H. Helgason, 2009). Þar sem rafrænt einelti skilur ekki eftir sig áþreifanlegar 

afleiðingar þurfa gerendur síður að taka afleiðingum gjörða sinna þar sem erfitt getur reynst 

að koma auga á afleiðingarnar. Gerendur óttast þess vegna ekki afleiðingar gjörða sinna 

(Bill Belsey, e.d.). Rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem beita öðrum tegundum af einelti, 

til dæmis almennu einelti, óttist frekar afleiðingarnar af því sem þeir hafa gert en þeir sem 

beitt hafa rafrænu einelti (Hinduja, S. o.fl., 2011).  

Eins og á við um almennt einelti, sem fjallað var um hér á undan, spilar 

valdaójafnvægi oft stórt hlutverk í rafrænu einelti. Gerendur ráðast gjarnan á þá sem eru 

veiklyndir andlega og/eða líkamlega og sýna þar með styrk sinn og stjórn. Gerendur reyna 

að gefa þolendum í skyn að eitthvað sé að þeim, andlega og/eða líkamlega. Eftir 

endurteknar árásir fara þolendur að trúa því að eitthvað sé að þeim. Þeir verða þó að gera 

sér grein fyrir að það eru gerendurnir sem í raun eiga við vandamál að stríða (Bill Belsey, 

e.d.). Ég held að þetta sé allt saman af því að gerandanum líður illa og hann sé að reyna að 

koma sínum sársauka yfir á þolandann. Oft held ég einnig að það sé til komið vegna þess 

að gerandanum finnst eins og honum sé ógnað af þolandanum, eins og ég nefndi í kaflanum 

um almennt einelti.  

 Agatston og félagar tala um að rafrænt einelti hafi þróast mikið síðustu 10-15 ár 

með tilkomu tækninnar og þá sérstaklega veraldarvefsins og með síauknum möguleikum 

sem snjallsímar bjóða upp á (Agatston, P. W. o.fl., 2008).  

 Skilgreiningar á rafrænu einelti má draga saman á þann hátt að það sé áreiti eins 

aðila eða hóps sem sendir hatursfull eða særandi skilaboð á rafrænu formi. Gerendur geta 

nýtt sér margar leiðir til þess að særa eða niðurlægja aðra einstaklinga. Einkenni rafræns 

eineltis eru öðruvísi en hefbundins eineltis aðallega vegna þess að gerendur eru í flestum 

tilvikum óþekktir. Gerendur óttast ekki refsingar vegna þess að það er erfitt að komast að 

því hverjir þeir eru í víðáttumiklum heimi netmiðlanna. Gerendur rafræns eineltis beita 

margvíslegum aðferðum við eineltið þar sem tæknin er ör í þróun og býður upp á svo marga 

möguleika. 
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3.2 Boðleiðir og tegundir rafræns eineltis 

 

Birtingamyndir rafræns eineltis eru margvíslegar. Í þessum kafla verður fjallað um hinar 

fjölbreyttu birtingamyndir rafræns eineltis. Ýmsar boðleiðir eru notaðar þegar einstaklingar 

eru lagðir í einelti en einnig eru til margar tegundir rafræns eineltis. (Agatston, P. W. o.fl., 

2008).  

 

3.2.1 Boðleiðir 

Hér verða skoðaðar helstu boðleiðir og tegundir rafræns eineltis en listinn hér að neðan er 

þó ekki tæmandi. 

Smáskilaboð (e. text messaging) er algeng leið sem ungmenni nota í rafrænu einelti 

(Agatston, P. W. o.fl., 2008). Smáskilaboð, sem oftast nær eru kölluð SMS, eru send í 

gegnum rafrænan búnað og þá helst í gegnum snjallsíma. Hér á árum áður var hægt að fara 

inn á heimasíður símafyrirtækja og senda þar frí smáskilaboð en það stendur ekki til boða í 

dag. Í dag eru smáskilboð send úr snjallsímum, farsímum (GSM) eða annars konar tækjum. 

Sum símafyrirtæki gera notendum sínum kleift að senda SMS á milli allra símafyrirtækja án 

endurgjalds. Þetta getur því leitt til þess að ungmenni nýta sér enn frekar þessa tjáskiptaleið 

til að beita rafrænu einelti.       

Tölvupóstur (e. electronic mail eða e-mail) er ein algengasta leiðin sem fólk notar til 

þess að hafa samskipti á rafrænu formi (Agatston, P. W. o.fl., 2008). Tölvupóstur er skilaboð 

sem eru send á rafrænu formi bæði úr snjallsíma, tölvum og spjaldtölvum hvar og hvenær 

sem er. Þessi leið er því oft valin þegar rafrænt einelti á sér stað.  

 Samfélagssíður (e. social networking sites) er mjög stór vettvangur þar sem mjög 

auðvelt er að leggja einstaklinga í einelti. Margar samfélagssíður eru í boði og eru þær 

aðgengilegar öllum og má þar nefna Myspace, Facebook, Youtube og fleiri. Samfélagssíður 

eru heimasíður þar sem fólk setur inn persónulegar upplýsingar, t.a.m. upplýsingar um 

áhugamál, hjúskaparstöðu sína og fleira. Þessar síður eru hannaðar með það í huga að leiða 

saman fólk með svipuð áhugamál. Flestar þessar síður eru ókeypis almenningi en á sumum 

þeirra eru aldurstakamörk. Flest ungmenni í dag eru með aðgang að einhverjum þessara 

síðna eða jafnvel öllum þeirra. Á síðum á borð við Facebook, sem er afar vinsæl hjá 

ungmennum í dag, er hægt að sjá hvað þau hafast við. Notendur setja inn myndir af 

athöfnum daglegs lífs og birta lista yfir vini sína. Facebook gefur upp eitthvað sem kallast 

„memory“ eða minningar. Facebook finnur þá upplýsingar sem birtar hafa verið fyrir 

einhverjum árum, til dæmis mynd eða færslu. Ekki eru allir sáttir með þessa nýjung þar sem 
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einstaklingur sem hefur lent í rafrænu einelti getur átt á hættu að minning um eineltið 

birtist aftur mörgum árum síðar (Agatston, P. W. o.fl., 2008).   

 Spjallsvæði (e. chat rooms) eru svæði þar sem einstaklingar geta farið inn og spjallað 

við fólk um hvaða málefni sem er, nafnlaust. Spjallsvæðin eru hönnuð með það í huga að 

fólk geti farið inn á þau og valið sér ákveðið málefni til þess að ræða um. Þegar ákveðið 

málefni er valið kemst maður inn á spjallsvæði þar sem aðrir aðilar eru að ræða um tiltekið 

efni. En eins og á svo mörgum stöðum á veraldarvefnum er þessi vettvangur mjög stór og 

opinn fyrir rafrænu einelti, þar sem fólk getur verið ósammála um hluti og farið að 

niðurlægja hvert annað, og allt nafnlaust (Agatston, P. W. o.fl., 2008).   

 Bloggsíður (e. blogs) eru mikið notaðar í hinum rafræna heimi. Til að mynda eru 

notendur þeirra að skrifa færslur um hin ýmsu málefni, svo sem um tísku, lífsstíl og pólitík 

svo fátt eitt sé nefnt. Bloggsíður eru aftur á móti vissulega vettvangur fyrir rafrænt einelti 

því engin ritskoðun á sér stað (Agatston, P. W. o.fl., 2008).    

Vefsíður (e. websites) er staður á veraldarvefnum sem fólk kemur sér upp til þess 

að koma sér á framfæri, hvort sem það er vinnutengt eða af persónulegum ástæðum. 

Stundum notar fólk þessar síður til þess að selja vörur, kynna ákveðin málefni, eða bara sér 

til skemmtunar. Flestar vefsíður eru með heimasíðu (e. home page) en þar setja 

einstaklingar inn persónulegar upplýsingar um sjálfa sig svipað og á samfélagssíðum. Þessar 

síður eru einnig stór vettvangur fyrir rafrænt einelti (Agatston, P. W. o.fl., 2008). 

 Að lokum má nefna að leikir á netinu (e. internet gaming) bjóða einnig upp á rafrænt 

einelti. Mörg ungmenni spila slíka leiki og hafa þar samskipti í gegnum leikinn. Í þessum 

leikjum nota ungmenni yfirleitt önnur nöfn en sín eigin og eru þau þar með óþekkjanleg 

(Agatston, P. W. o.fl., 2008). Því gefur auga leið að auðvelt er að beita rafrænu einelti á 

þeim vettvangi. 

 

3.2.2 Tegundir rafræns eineltis 

 

Eins og kom fram hér að ofan geta boðleiðir rafræns eineltis verið fjölbreyttar. Tegundir 

rafræns eineltis eru einnig margar. Hegðunarmynstur gerenda getur verið mismunandi eftir 

því hvaða tegund eineltis um er að ræða. Gerendur beita ákveðnum hegðunum við vissar 

aðstæður. Hér á eftir verður farið yfir helstu tegundir rafræns eineltis og þá hegðun sem 

beitt eru hvert sinn.          

 Atab, P. (e.d.) talar um tvær tegundir rafræns eineltis, annars vegar beinar árásir (e. 

direct attacks) og hins vegar óbeinar árásir (e. cyberbullying by proxy). Með beinum árásum 



15 

er átt við þegar t.d. SMS er sent beint til þolanda. Óbeinar árásir aftur á móti eiga sér stað 

þegar gerandinn fær aðra í lið með sér til þess að leggja aðra í einelti án þess að gerandinn 

geri sér grein fyrir því. Þá fer kannski heilmikil neikvæð umræða um þolanda án hans 

vitundar. Til eru fleiri tegundir rafræns eineltis en Atab talar um og verður nú fjallað um 

þær helstu.         

Logandi (e. flaming) er ákveðin tegund rafræns eineltis og á sér yfirleitt stað á opnum 

vettvangi inni á netinu, til dæmis á spjallsvæðum. Gerandinn er vingjarnlegur í fyrstu en 

verður allt í einu árásargjarn og sendir þolandanum skilaboð á hatursfullu og dónalegu máli. 

Oft blossar þetta upp án þess að þolandinn hafi nokkuð til þess unnið (Hanel, C. o.fl., 2010).

 Áreiti (e. harassment) er það kallað þegar gerandi sendir ítrekað móðgandi 

smáskilaboð eða tölvupóst til þolandans í gegnum rafrænan búnað (Beran, T. og Li, Q., 

2010). Þessi tegund rafræns eineltis er sögð óvenjuleg vegna þess að móðgandi skilboð eru 

send hvað eftir annað. Í tilvikum sem þessum er oftast um að ræða einn geranda og einn 

þolanda (Agatston, P. W. o.fl., 2008).       

 Umsátur (e. cyber stalking) er önnur tegund. Þá situr gerandi um einstakling á netinu 

og sendir margendurtekin skilaboð í gegnum snjallsíma, á spjallsvæðum eða í gegnum 

tölvupóst. Gerandinn getur verið mjög ógnandi í garð þolandans og verða þolendur oftar 

en ekki óöruggir og óttast jafnvel um líf sitt, oft sökum þess að skilaboðin eru svo ógnandi 

og innihalda jafnvel líflátshótanir. Þessi tegund er mjög lík áreiti en er þó ólík að því leyti að 

skilaboðin eru mjög ógnandi (Hanel, C. o.fl., 2010; Agatston, P. W. o.fl., 2008).  

Þegar gerandi reynir að eyðileggja orðspor þolandans eða vináttu hans við aðra beitir 

hann hegðun sem nefnist mannorðsspjöll (e. denigration). Þessi hegðun lýsir sér þannig að 

gerandinn setur slúður eða grimman orðróm um þolandann á veraldarvefinn til þess eins 

að eyðileggja orðspor hans (Hanel, C. o.fl., 2010; Beran. T. og Li, Q., 2010).  

 Að villa á sér heimildir (e. impersonating) kallast það þegar gerandi þykist vera 

þolandinn eða einhver annar og sendir annað hvort í formi skilaboða eða setur móðgandi 

upplýsingar um þolandann á veraldarvefinn (Beran. T. og Li, Q., 2010). Gerandinn nær oft 

að stela leyniorði þolandans að heimasíðu, tölvupósti eða öðrum miðli, og þykist vera hann. 

Gerandinn setur á netið alls kyns upplýsingar um þolandann, sig sjálfan og jafnvel um vini 

þolandans og kunningja. Vinir þolandans halda að hann sé að verki og getur það leitt til þess 

að vináttu þeirra ljúki. Þetta gerir gerandinn til þess að láta þolandann líta illa út og einnig 

til þess að skemma orðspor hans og vináttu hans við aðra (Agatston, P. W. o.fl., 2008). Þá 

tíðkast einnig að búa til gervisíðu, til dæmis á samfélagssíðum á borð við Facebook. Á síðuna 

er svo hægt að setja inn óviðeigandi myndir, myndbönd, viðkvæmar og persónulegar 

upplýsingar. Gerandinn þykist þá iðulega vera annar en hann er í raun og veru en kemur 
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höggi á þolandann sem er þá rétt nafngreindur (Hanel, C. o.fl., 2010). 

 Opinberun (e. outing) nefnist það þegar gerandinn opinberar persónulegar, 

viðkvæmar og vandræðalegar upplýsingar um þolandann (Beran. T. og Li, Q., 2010). Til þess 

eru til alls konar boðleiðir. Send eru óviðeigandi skilboð, myndir, nektarmyndir og 

myndbönd af þolandanum með smáskilaboðum eða tölvupóstum til hundruða manna með 

því einu að ýta á viðkomandi takka á lyklaborðinu (Agatston, P. W. o.fl., 2008). Þegar búið 

er að senda skilaboð af þessum toga er alltaf hætta á að þau séu gerð öllum aðgengileg um 

alla framtíð (Hanel, C. o.fl., 2010).       

 Þegar gerandi nær að narra þolanda, láta hann halda að þeir séu félagar og fær hann 

til að deila með sér persónulegum upplýsingum er um að ræða tegund eineltis sem nefnist 

svik (e. trickery). Þegar gerandinn hefur öðlast trausts þolandans lekur hann upplýsingunum 

á netið til þess eins að gera lítið úr honum (Hanel, C. o.fl., 2010).   

 Útilokun (e. exclusion) er það kallað þegar gerandi útilokar þolanda (Hanel, C. o.fl., 

2010). Birtingarmyndir útilokunar geta verið fjölbreyttar, allt frá því að þolandinn sé 

útilokaður úr hópi eða að hann sé útilokaður af hendi eins aðila. Þegar um er að ræða 

útilokun þolanda úr hópi er átt við að hann sé útilokaður frá samskiptum sem fram fara í 

gegnum rafrænan búnað eins og til dæmis á spjallsvæðum. Útilokun getur einnig verið 

þegar aðila er eytt út af vinalista á Facebook. Rannsóknir hafa sýnt að ungmenni sækjast 

eftir því að fá að vera með í hópum sem hafa samskipti á rafrænu formi. Þegar þau fá að 

vera þátttakendur finnst þeim þau vera nokkurs virði. Þegar þau eru svo útilokuð minnkar 

það sjálfstraust þeirra til muna og þeim finnst þau vera einskis virði (Agatston, P. W. o.fl., 

2008).           

 Þegar gerendur fá aðra til þess að vinna fyrir sig er talað um rafrænt einelti með 

óbeinum árásum (e. cyberbullying by proxy). Algengasta leiðin með óbeinum árásum er 

þegar gerendur ná að taka yfir aðgang þolanda og ná að senda út dónaleg og hatursfull 

skilaboð til allra sem eru skráðir hjá notandanum. Gerendur breyta einnig oft um leyniorð 

á aðganginum svo þolandinn komist ekki aftur inn á sinn aðgang. Þeir sem fá skilaboðin 

gera sér ekki grein fyrir því að gerandinn er að senda skilaboðin og verða þar af leiðandi 

reiðir þolandanum. Með þessari leið er gerandinn búinn að ná takmarki sínu og fá aðra með 

sér í lið. Þegar gerendur vilja fá aðra til að gera hlutina fyrir sig þá senda þeir oft upplýsingar 

um þolendur á haturshópa á netinu eða jafnvel á síður barnaníðinga og auglýsa þar 

þolandann. Gerendurnir fylgjast síðan grannt með og bíða eftir því að meðlimir þessara 

hópa áreiti þolandann. Ef þolandinn lendir í þeirri aðstöðu að vera áreittur af haturshópum 

eða barnaníðingum kemst hann einnig í líkamlega hættu sem er að sjálfsögðu mjög 

alvarlegt (Atab, P., e.d.).        

 Þær boðleiðir og tegundir rafræns eineltis sem hér hefur verið fjallað um eru jafn 
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mismunandi og þær eru margar. Tegundunum er skipt niður í tvennt eftir því hvort um er 

að ræða beinar árásir, þá er áreitinu beitt beint á þolandann, eða óbeinar árásir, en þá fær 

gerandinn aðra með sér í lið. Þegar yfir heildina er litið og rýnt vel í skilgreininguna á beinum 

og óbeinum árásum má sjá að tegundirnar eru að mestur leyti beinar árásir. Ekki er mikið 

um óbeinar árásir þó þær vissulega eigi sér stað. Eins mismunandi og tegundirnar eru 

margar eru þær þó allar á sinn hátt gífurlega átakanlegar fyrir þolendur. Því er vert að skoða 

betur hvaða afleiðingar áreiti sem þessi hafa fyrir þolendurna en einnig hvað getur orsakað 

slíka hegðun. 

3.3 Orsakir og afleiðingar 

 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu orsakir þess að fólk leggur aðra í rafrænt einelti. 

Jafnframt verður skoðað hverjar afleiðingar eineltisins eru.  

3.3.1  Orsakir 

 

Orsakir þess að fólk leggur aðra einstaklinga í rafrænt einelti geta verið margvíslegar. 

Samkvæmt rannsóknum (t.d. Agatston, P. W. o.fl., 2008) eru þeir einstaklingar sem leggja í 

einelti yfirleitt áhrifamiklir persónuleikar sem vilja sýna styrk sinn og stjórnun. Þetta er oft 

fólk sem hefur skap, er hvatvíst og verður auðveldlega pirrað. Talið er að þessir 

einstaklingar séu mun jákvæðari í garð ofbeldis en aðrir. Að lokum eru þeir mjög góðir í því 

að tala sig út úr aðstæðum sem eru þeim erfiðar. Rannsakendur telja að ekki sé til neitt 

ákveðið svar við því hver orsökin er. Talið er að það geti verið vegna persónulegra ástæðna, 

fjölskylduerfiðleika, vandamála í skólanum, samfélagslegra vandamála og einnig út af 

félagslegum þáttum (Agatston, P. W. o.fl., 2008).     

Talið er að einstaklingar leggi aðra í rafrænt einelti vegna þess að þeir fá þar tækifæri 

til þess að sýna vald sitt. Einnig nefna margir að við það að leggja í rafrænt einelti reyni 

gerendur á árásargirni sína og aðrir segja að þeir öðlist álit annarra, ánægju og jafnvel 

viðurkenningu (Agatston, P. W. o.fl., 2008).   

Rannsakendur hafa fundið út að samband sé á milli rafræns eineltis og lélegs 

sjálfstrausts, fjölskylduvandamála, ofbeldis í skólanum og jafnframt afbrotahegðunar hjá 

þeim sem hafa orðið fyrir barðinu á rafrænu einelti (Hinduja, S. o.fl., 2011). Lélegt 

sjálfstraust getur í raun átt rætur að rekja til vandamála á heimilum. Ég tel líkur á að börn 

sem upplifa vandamál heima fyrir séu líkleg til þess að taka vandamálin inn á sig, og það 

getur leitt til lélegs sjálfstrausts. Það getur að lokum leitt til þess að börnin verða líklegri til 
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að lenda í rafrænu einelti, þau verða mun auðveldara skotmark fyrir gerendurna. Einnig tel 

ég það mögulegt að ungmenni beiti ofbeldi í skólanum sökum þess að þeim ofbýður hegðun 

annarra og það getur leitt til ofbeldis. Að lokum tel ég að ef ekkert er aðhafst aukist líkurnar 

á því að einstaklingurinn muni að lokum leiðast út í glæpastarfsemi. Svo ég er sammála 

Hinduja og Patchin um að ofangreindir þættir haldist í hendur.    

 Orsakir þess að rafrænt einelti á sér stað eru oft þær að börn og unglingar hafa 

einhver sérkenni sem greina þau frá öðrum. Með því er átt við að einstaklingur gengur 

t.a.m. ekki í nýjustu tískufötunum, á ekki nýjasta símann og/eða hann er gáfaðri en aðrir, 

eða vill ekki vera með í leikjum (Wilard N., 2007). En það er hægt að skera sig úr fjöldanum 

á annan hátt, nokkuð sem hefur verið mikið í umræðunni hér á landi. Það er ef börn og 

unglingar eru samkynhneigð, tvíkynhneigð eða jafnvel óörugg með kyn sitt. Börn líða mjög 

mikið fyrir það að vera hinsegin og oftar en ekki verða þau fyrir barðinu á, ekki bara 

almennu einelti, heldur einnig rafrænu einelti (Wilard N., 2007). Enn eru þó miklar getgátur 

meðal manna um hvort og þá hvað annað getur orskakað rafrænt einelti og er þörf á því að 

rannsaka það frekar (Agatston, P. W. o.fl., 2008).  

Af því sem hér hefur komið fram í lýsingum á birtingamyndum rafræns eineltis og 

hvað getur orsakað svo hræðilega hegðun má leiða líkum að því að afleiðingar rafræns 

eineltis geti verið hrikalegar. 

3.3.2 Afleiðingar 

 

Í þessum kafla verður því fjallað um þær afleiðingar sem eineltið getur haft fyrir þolendurna. 

Með afleiðingum er átt við það þegar einstaklingur býður hnekki af því að vera lagður í 

einelti, hvort sem um er að ræða andlega eða líkamlega.     

Afleiðingar eineltis, rafræns sem og annars konar eineltis, hafa verið rannsakaðar 

nokkuð og hefur komið í ljós að afleiðingarnar geta verið margvíslegar (Smith, PK., Mahdavi 

J., Carvalho M., Fisher S., Russell S. og Tippett N., 2008). Sem dæmi má nefna geta þolendur 

lent í sálrænum heilsufarsvanda, eins og þunglyndi, kvíða, eða annars konar 

vanmáttartilfinningum, sem getur orðið langvinnur (Goebert, D., o.fl., 2010; Price, M. og 

Dalgeish, J., 2010). Komið hefur fram að þolendur rafræns eineltis hugsa mun meira um 

sjálfsmorð en þeir sem ekki hafa orðið fyrir áreiti af þessu tagi. Rannsóknir benda einnig til 

þess að ungmenni sem verða fyrir rafrænu einelti séu mun líklegri til þess að fremja 

sjálfsmorð en aðrir sem lent hafa í annars konar einelti. Þá hefur einnig verið greint frá því 

að þolendur hafa verið sárir, bæði andlega og líkamlega, reiðir og vonsviknir (Price, M. og 

Dalgeish, J., e.d.; Hinduja, S. o.fl., 2011). Hátt hlutfall þolenda talar um að rafrænt einelti 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Smith%20PK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18363945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahdavi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18363945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mahdavi%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18363945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Carvalho%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18363945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fisher%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18363945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Russell%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18363945
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tippett%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18363945
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hafi haft neikvæð áhrif á sjálfstraust þeirra, sambönd og jafnvel einkunnir þeirra í skólum 

(Price, M. o.fl., 2010). Ein ástæða þess er sú að sjálfstraustið verður svo lélegt því búið er 

að brjóta einstaklingana ítrekað niður.  

Vegna þess hve rafrænt einelti á sér stutta sögu hafa ungmenni sem verða fyrir 

barðinu á rafrænu einelti kannski ekki verið frædd um þessa tegund ofbeldis og vita þar af 

leiðandi ekki hvernig þeir eiga að bregðast við. Þess vegna aukast líkurnar á því að þau 

leiðist út í fíkniefnaneyslu eða skaði sjálfan sig líkamlega til þess að flýja aðstæður og 

tilfinningar (Goebert, D., o.fl., 2010). Þolendur eru því líklegri en aðrir til þess að auka neyslu 

áfengis og eiturlyfja. Mögulegt er að þolendur geti ekki leitað stuðnings heima fyrir sökum 

þess að foreldrar þeirra hafa takmarkaða þekkingu á því hvernig þeir skuli bera sig að í 

aðstæðum sem þessum. Þess vegna tel ég að ungmenni leiti meira í áfengi og vímuefni eins 

og Goebert og félagar greina frá.    

Þá hafa rannsóknir leitt í ljós að afleiðingar rafræns eineltis geta orðið mun alvarlegri 

en annarra tegunda eineltis (Campbell, Marilyn A., 2005). Rafrænt einelti hefur engin 

landfræðileg takmörk og því geta upplýsingar um þolandann náð um allan heim, eins og 

áður hefur verið fjallað um, og þar af leiðandi gert sársaukann ennþá verri. Ungmenni senda 

skilboð á veraldarvefnum, stundum án þess að gera sér grein fyrir því hversu víðtækt netið 

er og hversu margir geti séð það sem þeir skrifa (Hinduja, S. o.fl., 2011). Vegna þess að 

áhorfendahópurinn er að jafnaði mun breiðari í rafrænu einelti en almennu verður 

niðurlægðin mun meiri fyrir þolendur. Einnig stafar það af því að tæknin býður enn frekar 

upp á innrás inn í einkalíf fólks, það er berskjaldaðra en áður (Price, M. o.fl., 2010). 

Af því sem hér hefur komið fram er ljóst að frekari rannsókna er þörf til að kanna 

nánar orsakir þess að fólk beitir rafrænu einelti. Þó hefur komið fram að gerendur beita 

ofbeldinu iðulega af persónulegum ástæðum, sökum erfiðleika í fjölskyldu, skólanum eða 

vegna samfélagslegra vandamála. Börn og unglingar sem eru örðuvísi og passa ekki inn í 

hópinn eru líklegri til að verða fórnarlömb rafræns eineltis. Það er vert að rannsaka nánar 

orsakir þess að börn leggja í einelti til þess að reyna að komast hjá afleiðingunum. 

Afleiðingarnar geta verið hrikalegar fyrir þolendur og eru hugleiðingar um sjálfsmorð 

greinilega ofarlega í huga þolenda rafræns eineltis eins og rannsóknir gefa til kynna. Þess 

vegna er vert að skoða betur hvað mikilvægustu stoðir í lífi barnsins, heimili og skóli, geti 

gert til þess að veita því aðstoð. Með samstilltu átaki ætti að nást betri árangur. Næsti mun 

kafli fjallar um samskipti heimilis og skóla.  
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4 Samband heimilis og skóla 

 

Í þessum kafla verður fjallað um samband heimilis og skóla. Skoðað verður hvað felst í 

sambandinu og hvort það geti nýst foreldrum, forráðamönnum og starfsmönnum skóla til 

þess að fræða, efla, og hafa eftirlit með börnum og unglingum til að koma í veg fyrri rafrænt 

einelti. Einnig verður skoðað hvað foreldrar og skólinn geta gert ef til þess kemur að börn 

þeirra lenda í rafrænu einelti. 

 

4.1  Almennt um samband heimilis og skóla 

 

Heimili og skóli eru staðir þar sem börn og unglingar verja mestum tíma sínum. Því er 

mikilvægt að samstarf þessara tveggja stofnana sé mikið og gott. Í aðalnámskrá grunnskóla 

(2011) er þess getið að forsenda fyrir árangursríku skólastarfi sé gott samstarf heimilis og 

skóla. Gífurlega mikilvægt er að foreldrar séu þátttakendur í námi og starfi barna sinna en 

aðeins þá geta foreldrar axlað ábyrgð á uppeldi og menntun þeirra. Þegar börnum gengur 

vel í skóla er það ekki bara vegna þess að foreldrar þeirra styðja þau í námi og gæta að 

velferð þeirra heldur einnig vegna þess að gott samstarf ríkir á milli heimilis og skóla. 

Aðalnámskrá nefnir einnig að mikilvægt sé fyrir skóla að viðhalda því samstarfi sem þeir 

hafi við heimili barna og gæti þess að því sé við haldið út alla skólagöngu barnsins 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011 og greinasvið 2013).   

 Ýmsar kenningar hafa verið settar fram af fræðimönnum og rannsakendum um 

samstarf heimilis og skóla. Sett hefur verið fram kenning um það að börn og unglingar 

þroskist ekki einungis undir áhrifum fjölskyldunnar heldur einnig skólans (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður Jónsdóttir, 2006). Því er mikilvægt að sambandið sé traust og 

gott því það getur leitt til jákvæðra áhrifa sem geta nýst vel í tilfelli alvarlegra mála eins og 

rafræns eineltis. Þá er mikilvægt að skólinn og heimilið vinni saman að bættri hegðun og 

líðan, komi upp rafrænt einelti, bæði hjá gerandanum og þolandanum. Í raun er hægt að 

segja að heimili og skóli séu tvö örkerfi sem börn og unglingar geti sjálf haft áhrif á. Ef tengsl 

myndast ekki milli þessara tveggja örkerfa mun það hafa áhrif á barnið, líkur á því að 

barninu líði verr í skólanum aukast og áhrifa geti gætt á námsárangur barnsins. Tengslin 

verða að vera óhindruð svo þroskaferli barnsins sé sem eðlilegast (Anna Þorbjörg 

Ingólfsdóttir o.fl., 2006).  
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Joyce Epstein (1995) er fræðikona sem talar um sex þætti í samstarfi heimilis og skóla. 

Hver og einn þáttur felur í sér margar ólíkar samskiptagerðir og viðfangsefni sem skólinn 

þarf að sinna og leysa til þess að gera foreldra og forráðamenn virka. Þeir flokkar sem hún 

nefnir eru uppeldi, en með því telur Epstein að skólinn þurfi að fylgjast grannt með þörfum 

nemenda bæði líkamlegum og andlegum. Samskipti er annar flokkur sem er mikilvægur 

þegar kemur að sambandi heimilis og skóla en í þessum flokki er aðalatriðið að 

upplýsingamiðlunin sé gagnkvæm. Í flokknum sjálfboðastarf er falast eftir því að foreldrar 

starfi sem sjálfboðaliðar innan skólans jafnt sem utan. Í flokknum heimavinna reyna 

starfsmenn skólans að efla foreldra sem og nemendur í því að taka virkan þátt í heimanámi. 

Epstein talar um að ef þessi flokkur á sýna markvissan árangur er mikilvægt að skólinn fræði 

foreldra og forráðamenn um mikilvægi heimanáms. Hún telur mjög mikilvægt að foreldrar 

hafi áhrif á allar ákvarðanatökur og að þeir séu virkir þátttakendur í námi barnanna. Að 

lokum talar hún um samvinnu við samfélagið, að það sé mikilvægt að kynna fyrir 

ungmennum hvað sé í boði fyrir þau í samfélaginu sem þau lifa og dafna í, hvað varðar 

tómstundir, félagslíf og íþróttir. Flokkunarkerfið sem hún talar um minnir á að samstarf 

þessara tveggja aðila bæti ekki aðeins árangur barna og unglinga í námi heldur einnig 

viðhorf þeirra á lífið sjálft og hegðun. Fræðimenn eru yfirleitt sammála um að forsenda þess 

að barni vegni vel í námi er að gott og ánægjulegt samband sé við kennara og skólann sjálfan 

alla skólagöngu barnsins (Elín Thorarensen, e.d.). Flokkar Epstein eru mikilvægir þegar 

kemur að málefnum sem þarf að vinna úr, til að mynda þegar rafrænt einelti á sér stað. Ég 

tel að ef farið er eftir þessari flokkaskiptingu séu skólinn og foreldrarnir mun meðvitaðari 

um gang mála og geti haft áhrif á börnin og fylgt þeim betur eftir. Samstarf heimilis og skóla 

sem byggir á þessum grundvallarþáttum ætti því að skapa sterkan samstarfsvettvang sem 

miðar að því að koma í veg fyrir að rafrænt einelti eigi sér stað á meðal nemenda skólans 

en einnig að bregðast við á árangursríkan hátt ef slíkt gerist.      

Það hefur einnig komið fram í rannsóknum að þátttaka foreldra og forráðamanna í 

skólastarfi barna sinna gefur kennaranum auknar væntingar til nemenda sinna sem mun 

svo að lokum leiða til betri námsárangurs (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir og Elsa Sigríður 

Jónsdóttir, 2006). Rannsóknir sem gerðar hafa verið á samskiptum milli þessara tveggja 

aðila sýna að sambandið og samvinnan hafa jákvæð áhrif á skólastarf. Þessi áhrif sjást einnig 

í því að barninu líður betur í skólanum, áhuginn eykst, mætingin er betri og sjálfstraust 

barnsins eykst. Allir þeir þættir gætu komið í veg fyrir að barn beiti annað barn rafrænu 

einelti en einnig að barn verði fyrir slíkri árás. Þess vegna er mikilvægt að halda áfram að 

virkja og rækta samstarfið.  
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Þó svo að samskiptin geti verið margvísleg er mikilvægt að hafa í huga að samstarfið 

og sambandið sé gott, gagnlegt og að báðir aðilar sýni gagnkvæma virðingu, traust, 

samábyrgð og að upplýsingaflæði sé í báðar áttir. Samband þetta á að snúast um 

nemandann sem einstakling, námið hans og velferð (Heimili og skóli, 2010). Með slík gildi 

að leiðarljósi er líklegra að faglega brugðist við rafrænum eineltismálum sem kunn að koma 

upp í skólanum. 

Reynslan og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið á þessu sambandi sýna að þeir 

foreldrar og forráðamenn sem þekkja skóla barna sinna og hafa átt í góðum samskiptum 

við kennara barna sinna skilja starf kennarans mun betur og bera því mun meiri virðingu 

fyrir starfi hans. Þessi virðing getur haft mjög mikil áhrif á það hve mikla virðingu nemendur 

bera fyrir starfsfólki skólans og skólastarfinu í heild sinni. Foreldrar þessir eru einnig mun 

jákvæðari og vinna vel með kennaranum ef upp koma vandamál sem þarf að leysa (Elín 

Thorarensen, e.d.). 

 Til eru landssamtök sem nefast Heimili og skóli. Þessi samtök hafa unnið að 

forvarnarverkefni fyrir foreldra og forráðamenn (Heimili og skóli, 2010). Forvarnarverkefnið 

hefur að geyma samning sem áður hét foreldrasamningur en hefur nýlega fengið nýtt nafn 

og er nú kallaður foreldrasáttmálinn. Foreldrasáttmálinn er leiðarvísir fyrir bæði 

umsjónarkennara og bekkjarfulltrúa sem þeir geta haft við höndina og nýtt til þess að koma 

af stað góðu og öflugu samstarfi heimilis og skóla. „Hlutverk heimilis og skóla er að hvetja 

til og styðja við jákvætt og öflugt samstarf milli heimilis og leik-, grunn- og framhaldsskóla“ 

(Heimili og skóli, 2010; 3). Hlutverk Heimilis og skóla er einnig að styðja foreldra við uppeldi 

og virkja þátttöku þeirra í starfi innan veggja skólans (Heimili og skóli, 2010). 

Umsjónarkennari og bekkjarfulltrúi vinna að því að koma af stað umræðu sem felur í sér 

uppeldislegt gildi og er ætluð til að efla skilning foreldra og forráðamanna á mikilvægi 

samstarfsins. Með gerð þessa sáttmála er foreldrum og forráðamönnum gert ljóst 

mikilvægi þess að sýna börnum umhyggju og stuðning. Markmiðið með þessum sáttmála 

er einnig að virkja foreldrana í umræðum innan bekkjar og að fá foreldra til þess að 

sameinast um ákveðin viðmið um hegðun (Heimili og skóli, 2010). Ég tel þennan sáttmála 

vera til grundvallar samstarfi heimilis og skóla og að hann geti verið góður ef upp koma 

vandamál sem tengjast rafrænu einelti. Með þessu er samstarfið öruggt og tryggt og geta 

foreldrar og starfsmenn skólans unnið markvisst að því að aðstoða börn og unglinga ef þörf 

krefur.        

Í skólum eru starfandi félög sem nefnast foreldrafélög. Þessi félög gegna mikilvægu 

hlutverki í samskiptum við heimili og skóla. Foreldrafélögin leggja ríka áherslu á að virkja, 

efla og tryggja að gott samstarf sé á milli foreldra og þeirra aðila sem starfa við skólann. 
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Hlutverk félagsins er einnig að koma á laggirnar umræðu- og fræðslufundum um hin ýmsu 

mál sem tengjast uppeldis- og skólamálum. Stór þáttur félagsins er að standa að 

upplýsingamiðlun til foreldra og forráðamanna barna sem ganga í skólann. 

Upplýsingaöflunin getur meðal annars farið fram í formi vefsíðna eða fréttabréfa sem 

berast foreldrum. Mikilvægur hluti félagsins er að veita skólayfirvöldum lið svo nám 

nemenda og félagsstarf þeirra verði betra (Heimili og skóli, 2010).    

 Foreldrafélagið sinnir einnig mjög mikilvægum forvarnarmálum. Yfirleitt halda 

félögin einn til tvo fyrirlestra á ári sem helguð eru forvörnum á hinum ýmsu sviðum. Allir 

sem vilja mega sækja þessa fyrirlestra. Foreldrafélögin sjá um forvarnirnar til þess að bæta 

samskipti milli foreldra. Félagið kemur að gerð forvarnaáætlana skólans sem síðan er birt 

foreldrum og forráðamönnum. Foreldrafélagið er virkur og mikilvægur þátttakandi í 

baráttunni gegn einelti. Með forvarnarverkefnum er markmiðið að vinna gegn einelti hvort 

sem það er innan veggja skólans eða utan hans, og þá einnig rafræns eineltis. Vakin er 

vitund nemenda á einelti, hver ábyrgð þeirra er og einnig hvað felst í skilgreiningunni á 

einelti (Heimili og skóli, 2010). Félagið er einnig mikilvægt þegar kemur að því að fræða 

foreldra og forráðamenn um einelti, þar á meðal rafrænt einelti, og til að efla þá í baráttunni 

gegn því.      

Bekkjarfulltrúi starfar á vegum foreldrafélagsins en hann er valinn úr hópi nemenda 

skólans. Bekkjafulltrúi er tengiliður foreldra við umsjónarkennara. Hann gegnir því hlutverki 

að koma upplýsingum á framfæri hvort sem það er frá umsjónarkennara eða foreldrum um 

gang mála í skólanum og innan bekkjarins. Hlutverk hans er að efla samstarf milli foreldra 

og barna, auk þess sem hann á þátt í að efla samskipti heimilis við umsjónakennarann. 

Stjórn foreldrafélagsins setur bekkjafulltrúanum reglur og kynnir fyrir viðkomandi 

foreldrastarfið í skólanum. Með rannsóknum hefur verið sýnt að góður árangur í 

foreldrastarfi er undir því kominn hversu virkur og góður bekkjafulltrúinn er (Heimili og 

skóli, 2010). Bekkjafulltrúinn er með góða yfirsýn á það hvað er að gerast í bekknum og 

einnig í skólanum sjálfum. Þess vegna getur bekkjafúlltrúinn tekið eftir ef um er að ræða 

rafrænt einelti og komið upplýsingum um slíkt áleiðis til umsjónakennara eða rakleiðis til 

foreldra viðkomandi.        

 Samskiptaleiðir foreldra við skólann eru oft á tíðum ekki alveg augljósar. Eiga 

foreldra að leita til skólastjórnenda, umsjónarkennara eða námsráðgjafa? Foreldrar og 

forráðamenn geta ávallt leitað til starfsmanna innan skólans til þess að fá upplýsingar um 

það málefni sem þá varðar. Einnig er mikilvægt að foreldrar fái líka upplýsingar frá 

skólanum ef eitthvað bjátar á, svo traust skapist milli heimilis og skóla. Til að mynda er 

mikilvægt að foreldrar eða forráðamenn láti skóla vita um breytta hagi barnsins eða 
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einhverja aðra þætti sem geta haft áhrif á líðan þess (Heimili og skóli, 2010). Til að mynda 

verður foreldri að tilkynna ef það hefur orðið vitni að rafrænu einelti. Það getur komið til 

góðs því kennarinn getur einungis brugðist við ef hann fær upplýsingar um áreitið. Hvort 

sem foreldrar eru ánægðir eða óánægðir með skólann er mikilvægt að þeir leiti til skólans 

og ræði málin. Mikilvægt er einnig að temja sér að hafa góð samskipti við umsjónarkennara 

og ræða hvað er vel gert og hvað mætti betur fara (Heimili og skóli, 2010). 

 Á undanförnum árum hafa skóladagar barna á Íslandi lengst til muna. Þess vegna er 

svo mikilvægt að tengsl milli heimilis og skóla séu til staðar og séu góð og markviss. Börn og 

unglingar eyða stórum hluta dags innan veggja skólans og hefur uppeldishlutverk hans 

fengið meira vægi en áður og því er mikilvægt að sambandið sé gott og gagnkvæmur 

skilningur sé til staðar (Heimili og skóli, 2010). Því tel ég að skólinn beri jafn mikla ábyrgð á 

því og heimilið að fræða nemendur um hvað rafrænt einelti er og einnig að kenna þeim að 

meðhöndla rafrænan búnað á jákvæðan og uppbyggjandi hátt.    

 Heimili og skóli eru tvær mikilvægustu stofnanirnar í lífi barnsins og því er samstarf 

þeirra verulega mikilvægt þegar kemur að uppeldi og menntun barnsins. Þátttaka foreldra 

er gífurlega mikilvæg hvað varðar námsárangur barna og árangursríkt skólastarf. 

Aðalnámskráin bendir á mikilvægi samstarfs heimilis og skóla og að það haldist út alla 

skólagöngu barnsins. Ég er sammála því að það sé ekki bara heimilið sem mótar barnið 

heldur að skólinn eigi þar stóran þátt vegna þess hve löngum tíma börnin verja í skólanum. 

Þess vegna finnst mér að skólinn eigi einnig að taka virkan þátt í því að fræða nemendur 

um það hvað felst í rafrænu einelti. Einnig er ég sammála því að börn geti haft áhrif á 

örkerfin sem ég talaði um. Þau geta vissulega ráðið því hvort þau hlusta og fara eftir þeim 

reglum sem skólinn setur þeim. Velji barn að fara ekki að reglum skólans er oft hægt að 

rekja það til slæms samstarfs heimilis og skóla. Flestir eru á eitt sammála um að samstarf 

verði að vera til staðar svo þroskaferli barnsins verði sem best og námsárangur góður. Þar 

sem sambandið á milli þessara tveggja aðila er svona mikilvægt þá velti ég fyrir mér 

spurningunni: Hvaða forvarnir og úrræði eru möguleg varðandi rafrænt einelti og hvaða 

áhrif getur samband heimilis og skóla haft þar á? Fyrst er vert að skoða hvorn aðila fyrir sig, 

hvað foreldrar annars vegar og skólinn hins vegar geta gert til að koma í veg fyrir rafrænt 

einelti en einnig til að bregðast við ef slíkt kemur upp.  
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4.2 Foreldrar 

 

Börn halda því fram almennt að rafrænt einelti eigi sér stað utan skólans og þá helst að það 

gerist heima þegar börn eiga í raun að vera undir eftirliti foreldra (Agatston, P. W. o.fl., 

2008). Ástæðan getur verið sú að foreldrar fylgist ekki nógu vel með því hvað börn þeirra 

eru að gera á rafrænum miðlum eins og fram mun koma hér fyrir neðan. Rannsóknir hafa 

sýnt að börn og unglingar fá send um 30% skilaboða sem eru hatursfull innan skólans en 

um 70% þegar heim er komið (Agatston, P. W. o.fl., 2008).   

Gerð var rannsókn meðal foreldra í Bandaríkjum Norður-Ameríku um netnotkun 

barna þeirra og hvort foreldrarnir væru meðvitaðir um hvað börn þeirra væru að gera á 

netinu. Flestir foreldrar, eða um 93%, þóttust handviss um hvað börn þeirra væru að gera 

á netinu. Flest börn þeirra sögðust hins vegar ekki láta foreldra sína vita hvað þau væru að 

gera á veraldarvefnum eða um 41% barnanna. Önnur rannsókn leiddi í ljós að um 52% barna 

vilja helst vafra um netið án eftirlits foreldra eða annarra (Agatston, P. W. o.fl., 2008).  

Til þess að sporna við því að þau lendi í rafrænu einelti geta foreldrar undirbúið börnin 

með því að efla sjálfstraust þeirra og seiglu (Wilard N., 2007). Yfirleitt skiljum við eftir okkur 

stafræn spor þegar við setjum eitthvað á veraldarvefinn. Það er ekkert sem heitir einkalíf á 

netinu. Allt sem þar er sett inn getur komið fyrir augu alls almennings. Foreldrar geta brýnt 

fyrir börnum sínum að sýna á aðgát þegar þau senda myndir af sér á netið (Saft, e.d.). Það 

er því mikilvægt að foreldra fræði börnin sín um notkun á veraldarvefnum.  

 Þá hafa rannsóknir sýnt að börn vilja oft ekki segja foreldrum sínum frá því ef þau 

lenda í rafrænu einelti (Wilard N., 2007). Ástæður þess að börn og unglingar vilja ekki láta 

vita af rafrænu einelti eru helst þær að þau eru hrædd um að foreldrarnir bregðist of 

harkalega við og takmarki notkun þeirra á tölvum og láti þau hætta að nota samfélagssíður. 

Ungmenni sem lenda í rafrænu einelti eru hins vegar líklegri til að láta foreldra vita af því ef 

foreldrar hafa áður átt samræður við börnin sín um þessa tegund ofbeldis (Wilard N., 2007). 

Mikilvægt er því að foreldrar hlusti vel á börnin sín og kynni sér þær síður sem börn þeirra 

nota. Börnin læra mest á því að foreldrarnir sýni frumkvæði og fræði þau um notkun 

veraldarvefsins og svari þeim á traustan og vingjarnlegan hátt. Ef foreldrar bregðast þannig 

við eru börn þeirra líklegri til að leita til þeirra ef vandamál koma upp. Gott er því að 

foreldrar spyrji börnin sín hvort þau hafi verið lögð í rafrænt einelti eða hvort þau hafi orðið 

vitni að því. Mikilvægt er að láta börn vita að foreldrar eru til staðar til þess að aðstoða og 

hlusta (Wilard N., 2007). Það er enginn ávinningur af því að refsa börnum til dæmis með því 

að takmarka tölvunotkun þeirra (Agatston, P. W. o.fl., 2008).   
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Hvað geta foreldrar gert ef börn þeirra lenda í rafrænu einelti? Hvað geta þeir gert til 

að koma í veg fyrir að það gerist aftur? Mikilvægt er að vista öll göng (e. saving the evidance) 

og því er gott ef foreldrar kenna börnum sínum að vista öll gögn sem innihalda hatursfull, 

særandi eða niðrandi skilaboð sem gefa til kynna að um rafrænt einelti sé að ræða 

(Agatston, P. W. o.fl., 2008). Þetta er yfirleitt gert svo þolandinn og aðstandendur hans hafi 

einhver gögn um að rafrænt einelti hafi átt sér stað ef þolandinn vill koma upp um 

gerandann. Mikilvægt er einnig að kenna börnum og ungmennum að prenta út slík skilaboð. 

Það er gott að börn geri sé grein fyrir gildi þess að vista slík skilboð, flestir vilja losna við 

þess lags áreiti og eyða skilaboðunum um leið og þau koma. Önnur leið til að takast á við 

rafrænt einelti er að hunsa, loka á eða bregðast (e. ignore, block or react) við skilaboðum 

sem börn og ungmenni fá sem eru niðrandi, særandi eða hatursfull. Mikilvægt er að 

foreldrar kenni börnum sínum að hunsa eða loka á slík skilboð og að foreldrar geri sér fulla 

grein fyrir því hvenær eigi að bregðast við. Stundum hefur verið hjálplegt að foreldrar 

bregðist við en það getur líka haft öfug áhrif og gert ástandið verra. Þriðja leiðin er að rekja 

tölvupóstinn eða smáskilaboðin (e. tracing e-mails and text messages). Gott er ef foreldrar 

og börn þeirra geta rekið hvaðan skilaboðin koma til þess að koma upp um hver gerandinn 

er. Þetta á aðallega við þegar áreitið hefur átt sér stað ítrekað. Ef áreitið á sér stað einu 

sinni til tvisvar er talið betra að hunsa eða loka á gerandann. Foreldrar geta einnig rakið og 

svarað því sem sett er inn á samfélagssíður og aðrar heimasíður. Það verður samt að gera 

með aðgát vegna þess að svörin geta espað gerendurna upp. Það hefur reynst betra að 

foreldrar svari skilaboðunum sem hafa verið sett á netið frekar en að þolendurnir geri það 

sjálfir. Það er vegna þess að ef þolendurnir svara geta gerendurnir séð veikleika þolendanna 

og það getur haft sömu virkni eins og þegar olíu er kastað á eld og getur gert eineltið enn 

verra (Agatston, P. W. o.fl., 2008).      

Það getur verið mikilvægt að foreldrar þolandans hafi samband við foreldra 

gerandans (Wilard N., 2007). Ekki minnst sökum þess að foreldrar gerandans vita jafnvel 

ekki hvað barn þeirra aðhefst. Þetta getur verið góð leið vegna þess að foreldar gerandans 

vilja oftast aðstoða foreldra þolandans við það að stöðva eineltið. Aftur á móti geta 

foreldrar gerandans farið í vörn og því er það gott ráð að senda foreldrum gerandans 

tölvupóst sem inniheldur allt það efni sem hefur verið sent til þolandans. Einnig er gott að 

gera grein fyrir því hvað muni gerast ef foreldrarnir vilja ekki taka þátt í því að uppræta 

rafræna eineltið. Það getur t.d. verið að skólinn muni blandast í málið eða jafnvel yfirvöld. 

Mikilvægt er einnig að láta skóla barnsins vita, þó svo þeir geti ekki aðhafst mikið í málunum 

þar sem eineltið á sér oft stað utan skólans. Stundum senda krakkar samt sem áður skilboð 

á netinu í skólanum og þá getur starfsfólk skólans skipt sér af. Skólinn getur þá ef til vill 
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aðstoðað foreldra þolanda og haft samband við foreldra geranda. Ef ástandið er það slæmt 

að foreldrar og skólinn ráða ekki við ástandið er alltaf gott að hafa samband við þriðja aðila, 

til dæmis lögfræðing sem tekur á málinu fyrir hönd þolanda (Wilard N., 2007).   

Hinduja og Patchini (2015) hafa tekið saman upplýsingar sem eru ætlaðar foreldrum 

sem eiga börn sem lenda í rafrænu einelti. Þeir fjalla um tíu leiðir sem foreldrar geta stuðst 

við ef börn þeirra lenda í rafrænu einelti. Hér að neðan verður farið yfir þær tíu aðferðir 

sem Hinduja og Patchini hafa tekið saman. Mikilvægt er að foreldrar sýni börnunum öryggi, 

tali við þau og hlusti, safni gögnum saman, vinni með skólanum og forðist það að tala við 

foreldra gerandans. Hinduja og Patchini telja að það sé betra að forðast að hafa samband 

við foreldra geranda vegna þess að þeir geti farið í vörn og ekki skilið til hlítar það sem 

foreldrar þolandans segja. Einnig er gott fyrir foreldra að hafa samband við viðeigandi aðila 

sem sér um netþjónustu til þess að reyna að hafa upp á gerandanum. Mikilvægt er að hafa 

samband við lögreglu ef líkamlegar hótanir eiga sér stað. Ef rafrænt einelti er byggt á 

kynþáttafordómum, kynferði eða vanhæfni einstaklinga er gott að hafa samband við 

félagsþjónustu í viðkomandi bæjarfélagi. Foreldrar geta leitað sér ráðgjafar hjá geðlækni 

eða sálfræðingi. Að lokum telja Hinduja og Patchini að það sé mikilvægt að foreldrar geri 

ráðstafanir til þess að rafræna eineltið verði ekki endurtekið (Hinduja, S. og Patchini, J. W., 

2015).   

 Hinduja og Patchini (2015) hafa einnig tekið saman upplýsingar fyrir foreldra sem 

eiga börn sem beita rafrænu einelti. Þeir fjalla um tíu aðferðir sem foreldra geta beitt í 

baráttunni við rafrænt einelti. Þeir nefna að nauðsynlegt sé að foreldrar viðurkenni 

vandamálið, haldi ró sinni og ræði við börnin sín. Hinduja og Patchini benda á að 

nauðsynlegt sé að foreldrar stöðvi eineltið strax viti þeir af því, hvort sem það er barnið 

þeirra sem er gerandinn eða einhver annar. Jafnframt er mikilvægt að foreldrar reyni að 

skilja hver rót vandans er. Þeir biðja foreldra að rannsaka vettvang eineltisins, en hann getur 

verið gríðalega stór eins og fjallað var um hér að ofan. Mikilvægt er að reyna að láta börnin 

setja sig í spor þolendanna. Þá er gagnlegt að setja upp foreldraeftirlit í tölvurnar og einnig 

er gott að deila áhyggjum með öðrum og fá ráð. Að lokum er gott að foreldrar fræðist um 

tæknina því hún breytist svo ört (Hinduja, S. o.fl., 2015).       

Af því sem hér hefur komið fram er ljóst að foreldrar halda iðulega að þeir viti hvað 

börnin þeirra gera á veraldarvefnum, en það er ekki svo. Aðalatriðið er þó að foreldrar geri 

börnum sínum grein fyrir því hvað rafrænt einelti er. Foreldrar verða að fræða börnin sín 

um þessi atriði því þá er mun líklegra að börnin leiti til þeirra ef þau verða vitni að rafrænu 

einelti, eða ef þau eru sjálf gerendur eða þolendur rafræns eineltis. Mikilvægt er að 

foreldrarnir séu til staðar og að þeir beiti úrræðum rétt ef þess þarf. En hvað getur skólinn 
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gert í aðstæðum sem þessum? Nánar verður litið á þátt skólans í baráttunni gegn rafrænu 

einelti í næsta kafla.  

4.3 Skólinn 

 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að rafrænu einelti er oftast beitt utan skólans, þó svo gerendur 

og þolendur séu skólafélagar. Agatston og félagar (2008) komust að því í rannsókn sinni að 

flestir nemendur segja að rafrænt einelti fari ekki fram í skólum þeirra. Flestir krakkanna 

voru mjög undrandi þegar þeir voru spurðir að því hvort rafrænu einelti væri beitt í þeirra 

skóla. Flestir svöruðu því að það ætti sér stað þegar heim væri komið en ef það gerðist í 

skólanum væri það í gegnum símana, en flestir svöruðu því að rafrænt einelti ætti sér ekki 

stað á skólatíma. Einnig voru nemendur spurðir að því hvort þeir myndu láta starfsmenn 

skólans vita ef þeir yrðu lagðir í rafrænt einelti og neituðu því flestir. Ástæða þess var að 

nemendur mættu ekki vera með símana sína í skólanum og alls ekki að nota þá á skólatíma. 

Þess vegna myndu þeir ekki láta starfsmenn skólans vita því þá kæmist upp um að þeir væru 

að nota símann á skólatíma. Öðrum nemendum fannst enginn tilgangur með því að láta 

starfsmenn skólans vita vegna þess að það væri lítið sem þeir gætu gert (Agatston, P. W. 

o.fl., 2008).        

Kennarar bera samt sem áður ábyrgð á því að fræða nemendur um hvernig eigi að 

hafa samskipti við fólk almennt og hvernig þeir eiga að haga sér. Þeir vilja hins vegar meina 

að það sé á ábyrgð foreldranna að fræða börnin sín um veraldarvefinn og um það hvernig 

eigi að haga sér á samfélagssíðum. Þar sem tæknin er orðin svo mikil og tölvunotkun orðin 

algengari í kennslustofum bendir það vissulega til að ábyrgðin sé líka hjá kennurum að 

fræða nemendur um það hvernig eigi að haga sé í heimi tækninnar (Agatston, P. W. o.fl., 

2008).   

 Hvað geta kennarar gert til þess að koma í veg fyrir að rafrænt einelti eigi sér stað? 

Mikilvægt er að fræða nemendur eins og kom fram hér að ofan, nemendur verða að hafa 

betri skilning á samskiptum á netinu og fá góða fræðslu bæði frá foreldrum og skólanum. 

Einnig verða nemendur að fá fræðslu um mögulegar afleiðingarnar rafræns eineltis og um 

hvernig hægt er að koma í veg fyrir eineltið og hvernig sé hægt að stöðva það (Wilard N., 

2007). 

Eins og nefnt var í kaflanum um foreldra gerðu Hinduja og Patchini einnig upplýsingar 

fyrir kennara og aðra starfsmenn skóla um leiðir sem hægt er að fara til þess að fræða 

nemendur um viðeigandi hegðun á netinu. Nauðsynlegt er að kennarar láti í ljós sína skoðun 

og gefi nemendum einnig svigrúm til þess að ræða hvaða hugmyndir þeir hafa um stafræna 
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menningu. Til dæmis er hægt að láta nemendur vafra um netið og leita að nafninu sínu og 

láta þá athuga hvað þeir finna um sjálfa sig. Með þessu gera kennarar þeim grein fyrir að 

allmargar upplýsingar eru aðgengilegar á netinu. Kennarar þurfa að gera nemendum ljóst 

að framtíðar vinnuveitendur þeirra og aðrir mikilvægir aðilar geti fundið þær upplýsingar 

um nemendurna sem lagðar eru á netið seinna meir. Þess er einnig þarft að fræða 

nemendur um hvernig meðhöndla eigi símana sem upplýsingatæki af varkárni. Eins og áður 

hefur komið fram er afar mikilvægt að gera nemendum grein fyrir því hvað rafrænt einelti 

er og í hverju það felst. Góð aðferð er að láta nemendur skrifa niður að hverju þeir verða 

vitni að á netinu, og hvernig skólarnir geta brugðist við ef nemendur verða varir við rafrænt 

einelti. Það er líka mikilvægt að kennarar láti nemendur vita um mikilvægi þess að 

nemendur fari varlega á netinu og gæti sín og umgangist af varkárni þá sem þeir ekki þekkja. 

Það er ekki einungis mikilvægt að kennarar brýni fyrir nemendum hvernig þeir eiga að haga 

sér ef upp kemur rafrænt einelti. Kennarar verða auk þess að gera nemendum ljóst hvaða 

áhrif of mikil tölvunotkun getur haft á þá. Þeir Hinduja og Patchini tala einnig um mikilvægi 

þess að kennarar séu skapandi og láti nemendur gera skapandi verkefni sem tengjast 

notkun tækninnar og þeim vandamálum sem fylgja henni. Einnig er gott að láta nemendur 

ræða saman í hópum um þessi málefni (Hinduja, S. o.fl., 2015).    

Hvernig á skólinn að taka af skarið þegar upp kemst um rafrænt einelti? Skólinn getur 

gripið inn í þegar rafrænt einelti á sér stað í gegnum sameiginlegt innranet skólans eða 

þegar nemendur nota rafræn tæki sem eru í eigu skólans á skólatíma eins og fram hefur 

komið. Vandamálið við rafrænt einelti er að það er svo nýtilkomið að ekki eru til áætlanir í 

skólanum sem gefa til kynna hvað skuli gera þegar upp um slíkt kemst. Skólinn kastar oft 

boltanum yfir til foreldra og lætur ábyrgðina alfarið á þeirra hendur (Hanel, C. o.fl., 2010). 

Skólar verða að gera viðbúnaðaráætlun sem gerir grein fyrir hvað gera skuli þegar vandamál 

sem þessi koma upp líkt og þegar almennt einelti á sér stað. Gott er ef skólar setja reglur 

hvað varðar rafrænt einelti við notkun tölva í skólanum. Að lokum er mikilvægt að skólar 

geri sér grein fyrir því að þó svo að rafræna eineltið eigi sér ekki stað innan veggja skólans 

getur rót vandans verið eitthvert atvik sem átt hefur sér stað á skólatíma. Starfsfólk skólans 

ber þá skyldu til að bregðast við öllum málum sem upp koma (Hanel, C. o.fl., 2010). 

Það er því ljóst af samantekt þessari að rafrænt einelti á sér yfirleitt ekki stað innan 

veggja skólans. Kennarar vilja að ábyrgðin sé alfarið í höndum foreldra en þar sem tæknin 

er orðin mikil inn í skólunum er mikilvægt að skólinn taki þátt í því að fræða nemendur um 

notkun hennar. Mikilvægt er að skólinn veiti ávallt þann stuðning ef upp koma vandamál 

sem tengjast nemendum skólans. Það er mikilvægt að skólinn sé tilbúinn til að vinna með 

foreldrum og forráðamönnum við það að koma í veg fyrir að rafrænt einelti eigi sér stað þó 
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svo að enn séu ekki komnar viðbúnaðaráætlanir í skólana sem taka á rafrænu einelti. 

Einhver úrræði hljóta því að standa til boða fyrir ofangreinda aðila og er mikilvægt að skoða 

hvað sé í boði fyrir heimili og skóla. 

 

4.4 Úrræði 

 

Í þessum kafla verður fjallað um þau úrræði sem til boða standa fyrir börn, foreldra þeirra 

og starfsmenn skóla þegar rafrænt einelti á sér stað.      

Belsey (e.d.) er einna þekktastur þeirra sem hafa fjallað um rafrænt einelti. Hann hefur 

unnið ötult að því að skoða úrræði. Hann er stofnandi síðna á borð við www.bullying.org 

sem er ein mest heimsótt þeirra heimasíðna sem fjalla um rafrænt einelti. Á þessari síðu er 

hægt að finna fjöldann allan af upplýsingum fyrir foreldra, kennara og þolendur. Þessi síða 

er sú fyrsta sinnar tegundar. Belsey hefur jafnframt gert síðurnar 

www.bullyingawarenessweek.org., www.bullyingcourse.com og einnig síðuna 

www.cyberbullying.ca. Hann hefur unnið mörg verðlaun fyrir verk sín. Hann var útnefndur 

sem á ensku kallast Fellow of the World Technology Network auk þess sem honum var 

úthlutað Queen Elisabeth II Diamond Jubilee verðlaununum sem veitt eru í Kanada (Belsey, 

B., e.d.).     

Hiunduja og Patchini hafa gert upplýsingar sem kennarar, foreldrar og starfsmenn 

skóla geta nýtt sér til þess að gera sér grein fyrir hvort um er að ræða rafrænt einelti í 

skólum og hvort ofangreindir aðilar vinna að því að koma í veg fyrir rafrænt einelti. Þessar 

upplýsingar er hægt að finna á síðum á borð við www.cyberbullying.org. Besley segir að 

þær tæknilegu breytingar sem orðið hafa síðan hann gerði heimasíðuna www.bullying.org 

séu það miklar að hann hafi ákveðið að búa til síðuna www.cyberbullying.org. Sú er sögð 

vera fyrsta heimasíðan sem vísar til rafræns eineltis og gerir grein fyrir hegðunarmynstri 

tengdu því (Belsey, B., e.d.).    

Það er vert að skoða hvort sams konar síður og Besley hefur gert eru til á íslensku. 

SAFT- samfélag, fjölskyldna og tækni er heimasíða sem fjallar um netöryggi. SAFT er átak 

sem felur í sér örugga og jákvæðari notkun tölva og annars rafbúnaðar fyrir börn og 

unglinga á Íslandi. SAFT er í samstarfi við önnur lönd innan Evrópu og deilir með þeim 

upplýsingum og þekkingu. Markmið þessara stofnana er að búa til sameiginlegan sjóð 

þekkingar sem styður við jákvæðar hliðar upplýsingartækninnar í stað hinnar neikvæðu. 

SAFT er í samstarfi við fjöldann allan af samtökum á Íslandi en má þar nefna Barnaheill. Á 

http://www.bullyingawarenessweek.org/
http://www.bullyingcourse.com/
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Síðu SAFT má finna ábendingahnapp sem leiðir lesendur síðunnar inn á heimsíðu 

Barnaheilla. Þar geta einstaklingar svarað spurningum, nafnlaust ef þeir vilja, ef þeir hafa 

orðið vitni að rafrænu einelti (SAFT, e.d.).       

 Eins og nefnt hefur verið er vert að rannsaka mun betur hver úrræðin fyrir þolendur 

og gerendur rafræns eineltis geta verið. Basley hefur verið ötull í því að vinna að 

heimsasíðum sem aðstoða þolendur rafræns eineltis jafnt sem foreldra, forráðamenn og 

starfsmenn skóla. Hér á landi hefur SAFT verið drifkraftur í netöryggi barna og átt í góðu 

samstarfi við aðra aðila bæði á Íslandi sem og í örðum löndum. Einnig er mikilvægt, eins og 

kom fram hér í ofangreindum köflum, að góð forvarnarstarfsemi eigi sér stað í skólunum 

jafnt sem heima fyrir. Einnig er mikilvægt að starfsmenn skólans og foreldrar ræði við 

börnin um rafrænt einelti og hvað í því felst. Eins og fram kom hér að ofan hefur það sýnt 

sig og sannað að börn leita frekar til foreldra sinna ef slíkar samræður hafa átt sér stað. 
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5 Umræður 

 

Markmiðið sem sett var fyrir ritgerðina var að skoða hvað rafrænt einelti felur í sér, hvað 

foreldrar og skólar geta gert til að koma í veg fyrir að slíkt eigi sér stað og hvaða úrræði 

standa til boða komi slíkt upp. Í því skyni var sjónum beint að samstarfi heimilis og skóla 

sem grundvöll þess að vel sé staðið að bæði forvörnum og úrræðum á þessu sviði. Tilgangur 

þessara ritgerðar var að fræða foreldra, forráðamenn og starfsmenn skóla um rafrænt 

einelti barna, forvarnir þess og úrræði og gera þeim ljóst hve mikilvægt samstarfið er á milli 

heimilis og skóla. 

Einelti er skilgreint á þann hátt að einstaklingur verður ítrekað fyrir áreiti af öðrum 

einstaklingi yfir ákveðið tímabil. Eineltið getur verið bæði andlegt og líkamlegt. 

Valdaójafnvægi er í sumum tilfellum til staðar þegar einelti er beitt, gerandinn finnur fyrir 

auknum valdastyrk og beitir þolandanum líkamlegu eða andlegu áreiti. Í öðrum tilfellum 

finnst geranda sér vera ógnað af þolanda. Gerðar hafa verið áætlanir sem skólar geta nýtt 

sér til þess að koma í veg fyrir einelti, en einnig til þess að aðstoða skóla ef upp kemst um 

einelti og hvernig best sé að bregðast við því. Dan Olweus koma fram með áætlun ásamt 

starfsfélögum sínum og hefur áætlunin vakið gríðalega góð viðbrögð víðsvegar um heiminn. 

Hér á landi eru margir skólar sem nýta sér áætlunina eða um níutíu talsins.   

Með aukinni tækni hefur nýtt hugtak litið dagsins ljós, rafrænt einelti. Skilgreining á 

hugtakinu er sú sama og á almennu einelti nema að sú hegðun sem hugtakið lýsir á sér stað 

í gegnum rafrænan búnað. Helstu einkenni rafræns eineltis eru þau að gerandinn er oft ekki 

sjáanlegur og oftar en ekki getur verið erfitt að hafa uppi á honum. Einnig hefur komið í ljós 

að gerendur rafræns eineltis óttast ekki refsingar gjörða sinna vegna þess hve erfitt getur 

reynst að finna út úr því hverjir þeir eru.  

Boðleiðir rafræns eineltis eru margar og fjölbreyttar. Þær geta verið í gegnum 

smáskilaboð sem eru t.d. send í gegnum snjallsíma, tölvupóst eða samfélagssíður. Á 

samfélagssíður eru settar persónulegar upplýsingar í formi mynda, myndbanda og fleira og 

því geta einstaklingar verið berskjaldaðri fyrir rafrænu einelti. Einnig fyrirfinnast spjallsvæði 

sem einstaklingar fara inn á og spjalla saman um ákveðin málefni. Spjallsvæðin eru hönnuð 

með það í huga að fólk geti farið þar inn og valið sér ákveðið efni til þess að tala um við aðra 

einstakling sem hafa valið sé sama efni. En því miður er þessi vettvangur opinn fyrir rafrænu 

einelti. Bloggsíður eru jafnframt notaðar til þess að niðurlægja eða særa einstaklinga. Aðrar 

vefsíður eru einnig boðleið sem er notuð við þessa tegund eineltis. Þolendur setja oft inn 

persónulegar upplýsingar um sig og verða því auðveld bráð fyrir gerendur. Leikir á netinu 
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eru í auknum mæli notaðir til að leggja fólk í rafrænt einelti. Einstaklingar spila saman leiki 

nafnlaust og því getur verið auðvelt fyrir gerendur að áreita eða særa einstaklinga í gegnum 

þessa boðleið.      

Rafrænt einelti getur annað hvort verið beint eða óbein. Það merkir að árásirnar geta 

annars vegar verið af hendi gerandans, þ.e.a.s. beinar og hins vegar óbeinar, þ.e. þegar 

gerandinn fær aðra í lið með sér. Logandi (e. flaming), áreiti (e. harassment), umsátur (e. 

cyber stalking), mannorðsspjöll (e. denigration), að villa um heimildir (e. impersonating), 

opinberun (e. outing), svik (e. trickery) og útilokun (e. exclusion) eru allt tegundir rafræns 

eineltis.         

Eins og gildir um almennt einelti eru orsakir rafræns eineltis oft valdaójafnvægi. Þessi 

tegund hegðunar getur líka stafað af vandamálum innan fjölskyldunnar og jafnvel 

vandamálum innan skólans. Einnig geta orsakirnar verið þær að einstaklingar, börn og 

unglingar falli ekki inn í hópinn eða ógni öðrum á einhvern hátt.    

Afleiðingar rafræns eineltis geta verið mjög alvarlegar. Sjálfsmorðshugsanir eru 

algengari hjá þeim sem lagðir hafa verið í rafrænt einelti en þeirra sem lent hafa í almennu 

einelti samkvæmt rannsóknum Price, M. og Dalgeish, J. (e.d.) . Rannsóknir benda til þess að 

afleiðingarnar fylgi einstaklingunum alla ævi t.a.m. í formi þunglyndis. Einnig hafa 

ungmenni sem lögð hafa verið í rafrænt einelti leiðst út í neyslu áfengis og fíkniefna vegna 

þessa. Það hefur einnig komið í ljós að samband sé milli rafræns eineltis og lélegs 

sjálfstrausts þolenda, vandamála í fjölskyldum og ofbeldishneigðar. Þegar ofangreindir 

þættir eru skoðaðir velti ég aftur fyrir mér spurningunni sem ég lagði fram í upphafi 

ritgerðarinnar: Hvaða forvarnir og úrræði eru möguleg varðandi rafrænt einelti og hvaða 

áhrif getur samband heimilis og skóla haft þar á?   

Talað er um að ef gott samstarf sé á milli þessarar aðila sé það forsenda fyrir 

árangursríku skólastarfi hjá börnum og unglingum. Landsamtökin Heimili og skóli hafa 

unnið að forvarnarverkefni fyrir foreldra og forráðamenn barna. Verkefnið hefur að geyma 

samning sem heitir foreldrasáttmálinn. Verkefni þetta er unnið til þess að foreldrafélög 

skóla í landinu geti farið eftir vinnureglum til þess að efla og styrkja samband heimilis og 

skóla. Foreldrarfélögin geta nýtt sér verkefnið til þess að fræðast og fræða aðra um hvað 

felst í hugtakinu rafrænt einelti og um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir rafrænt einelti 

eða taka á því ef börn eða ungmenni verða uppvís af því að leggja í rafrænt einelti. Það er 

því ljóst að gott samstarf milli tveggja mikilvægustu stoða í lífi barns, heimilis og skóla, er til 

grundvallar fyrir velferð og námsárangri barnsins.     
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Mikilvægt er að foreldrar hafi yfirsýn yfir það sem börn þeirra og ungmenni aðhafast á 

netinu og í þeim rafræna búnaði sem þau hafa aðgang að. Rannsóknir hafa sýnt að flestir 

foreldrar halda að þeir viti hvað börn þeirra gera á netinu en sú er ekki raunin. Það er vegna 

þess að börn leyna foreldrum sínum hvað þau í raun aðhafast á netinu. Aðalatriðið er að 

foreldrar séu til staðar fyrir börn sín, hlusti á þau og fræði þau um rafrænt einelti. 

Rannsóknir hafa sýnt að ef foreldrar tala við börnin sín séu mun meiri líkur á því að þau leiti 

til þeirra ef þau lenda í rafrænu einelti.    

Skólar geta einnig tekið virkan þátt í því að fræða börn og ungmenni um rafrænt einelti. 

En það gerist oftar en ekki að skólinn leggur alla ábyrgð á hendur foreldra þegar kemur að 

málum sem þessum. Skólinn vill ekki axla ábyrgð á eineltinu vegna þess að það á sér yfirleitt 

ekki stað innan veggja skólans heldur þegar heim er komið þegar börnin eru undir eftirliti 

foreldra. Starfsmenn skólans eru þó allir af vilja gerðir til að aðstoða þegar rafrænt einelti 

á sér stað í skólanum sjálfum. Þó er gott að láta skólann vita ef upp koma vandamál um 

rafrænt einelti svo hægt sé að komast að samkomulagi um hvað best sé að gera. Hinduja 

og Patchini (2015) hafa búið til lista yfir tíu atriði sem starfsmenn skólans geta gert til þess 

til þess að efla og fræða nemendur um rafrænt einelti. Í skólum hér á landi og víðs vegar 

um heiminn er ekki búið að virkja áætlanir í líkingu við Olweusaráætlunina, þegar kemur að 

rafrænu einelti. Það er því vert að skoða nánar hvað skólinn getur gert þegar tekist skal á 

við rafrænt einelti.       

Úrræði sem til boða eru þegar rafrænt einelti á sér stað eru af skornum skammti. Þó 

hefur Bill Besley (e.d.) unnið ötult starf við að aðstoða þolendur og hefur hann búið til 

heimasíður sem þolendur rafræns eineltis geta farið inn á og leitað sér aðstoðar. Einnig eru 

þar inni hjálpargögn fyrir foreldra og starfsmenn skóla sem þeir geta nýtt sér. SAFT er 

vefsíða hér á landi sem fjallar um netöryggi barna. Þar inni er ábendingahnappur sem 

þolendur og aðrir geta ýtt á ef þeir hafa orðir vitni að einelti á netinu og látið vita, nafnlaust 

ef einstaklingurinn vill.        

 Það er því mjög forvitnilegt að athuga hvort rannsóknarspurningunni hefur verið 

svarað: Hvaða forvarnir og úrræði eru möguleg varðandi rafrænt einelti og hvaða áhrif 

getur samband heimilis og skóla haft þar á? Því verður betur gert skil í lokaorðunum hér að 

neðan. 
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6 Lokaorð 

 

Þegar litið er yfir þá þætti sem settir hafa verið fram í þessari ritgerð kemur í ljós að 

samband heimilis og skóla getur vissulega haft áhrif á rafrænt einelti barna. Sambandið 

getur ekki komið í veg fyrir eineltið en það getur haft jákvæð áhrif ef samstarf þessara 

tveggja stofnana er gott og árangursríkt. Þar sem tækninni fer ört fram er mikilvægt að 

skólar og heimili vinni vel saman að forvarnarstarfi, en upplýsingaflæðið verður að vera 

gagnkvæmt milli þessara tveggja aðila. Það hefur sýnt sig að fræðsla og samskipti á milli 

foreldra og barna eru góð forvörn.    

Mikilvægt er að skólinn og heimilið vinni saman og bregðist við einelti á viðeigandi 

hátt. Það er því nauðsynlegt að skólinn axli einnig ábyrgð á því að efla og fræða nemendur 

um eineltismál. Sameinaðar geta tvær mikilvægustu stoðir í lífi barnsins, heimili og skóli, 

skipt sköpum í upprætingu á rafrænu einleti. Ég tel líkur á því að ef gerð verður áætlun sem 

svipar til Olweusaráætluninnar fyrir rafrænt einelti muni það hafa jákvæð áhrif á baráttuna 

við rafrænt einelti. Í raun er hægt að yfirfæra Olweusaráætlunina á baráttuna gegn rafrænu 

einelti þar sem hegðunin er í raun sú sama og í almennu einelti en munurinn liggur í þeim 

boðleiðum sem notaðar eru.     

Það er þörf á að skoða málefnið enn frekar og vinna að því að efla úrræðin í 

baráttunni gegn rafrænu einelti. Umræðan og fræðslan um rafrænt einelti er stutt á veg 

komin og því er enn langt í land þegar kemur að því að uppfræða um rafrænt einelti og 

afleiðingar þess. 
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