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Ágrip  

Tilgangur ritgerðarinnar er að öðlast betri skilning á þeim hættum sem leynast í aukinni 

tæknivæðingu og deila honum með öðrum. Mikil tæknivæðing hefur orðið á sviði samskipta 

síðastliðin ár og áratugi og áhugi á samfélagsmiðlum, vefsíðum og öðru nettengdu efni 

aukist til muna. Fólk notar tæknina til þess að auðvelda samskipti sín á milli en því geta fylgt 

neikvæð áhrif og nýjar hættur. Ritgerð þessi er heimildaritgerð þar sem rýndar eru ýmsar 

heimildir og vefsíður sem fjalla á einhvern hátt um einelti, rafrænt einelti eða 

tæknivæðingu. Einnig var rætt við verkefnastjóra Olweusaráætlunarinnar gegn einelti á 

Íslandi. Niðurstöður ritgerðarinnar sýna að með tæknivæðingu hefur komið fram ný tegund 

eineltis, rafrænt einelti, sem að jafnaði fer fram í stafrænum miðlum, á neti eða um síma. 

Þá þykir ljóst að þetta einelti kunni að vera erfitt að uppræta þar sem gerendur, þeir sem 

leggja aðra í einelti, eiga tiltölulega auðvelt með að leyna nafni sínu eða geta farið huldu 

höfði með ýmsu móti. Í ritgerðinni er fjallað um birtingarmyndir rafræns eineltis, afleiðingar 

þess og hvernig skynsamlegast gæti reynst að koma í veg fyrir það. Ábyrgð samfélagsins 

hvað við kemur einelti er mikil. Það er í okkar höndum að koma í veg fyrir einelti og sjá til 

þess fólk njóti virðingar í samskiptum manna á milli. Þannig má stuðla að lífsfyllingu sem 

flestra, sátt og samlyndi. 
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Formáli 

Þessi ritgerð var unnin sem lokaverkefni mitt til B.Ed.-gráðu í grunnskólakennslu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Áhugi á þessu efni kviknaði vegna fjölda umræðna í 

samfélaginu hvað varðar einelti. Tel ég vanta upplýsingar og þekkingu á rafrænu einelti og 

hvernig  best sé að meðhöndla það. Vegna þess ákvað ég að bæta við það efni sem til er. 

Sérstakar þakkir vil ég færa afa mínum, Sigurlaugi Þorkelssyni fyrir yfirlestur og góðar 

ábendingar á meðan ritgerðarskrifum stóð. Afi hefur stutt mig í gegnum allt sem ég hef 

tekið mér fyrir hendi og er ég ævinlega þakklát honum. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda 

mínum, Torfa Hjartarsyni. Torfi gaf mér góðar og uppbyggjandi athugasemdir og reyndist 

mér sérstaklega vel á lokasprettinum. 

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, 21.maí 2016 

 

Halla Helga Jóhannesdóttir (sign.)  
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ef sál þín er björt og hrein 

Sigurlaugur Þorkelsson 
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1 Inngangur 

Ritgerð þessi er heimildaritgerð þar sem rýndar eru ýmsar heimildir og vefsíður sem 

fjalla á einhvern hátt um einelti, rafrænt einelti eða tæknivæðingu. Einnig var rætt við 

verkefnastjóra Olweusar-áætlunarinnar gegn einelti á Íslandi. Niðurstöður ritgerðarinnar 

sýna að með aukinni tæknivæðingu hefur komið fram ný tegund eineltis, rafrænt einelti, 

sem að jafnaði fer fram í stafrænum miðlum, á neti eða um síma. Þá þykir ljóst að þetta 

einelti kunni að vera erfitt að uppræta þar sem gerendur, þeir sem leggja aðra í einelti, eiga 

tiltölulega auðvelt með að leyna nafni sínu eða geta farið huldu höfði með ýmsu móti. Í 

ritgerðinni er fjallað um birtingarmyndir rafræns eineltis, afleiðingar þess og hvernig 

skynsamlegast gæti reynst að koma í veg fyrir það.  

Einelti á sér stað í öllum skólum (Sharp og Thompson, 2000) og með aukinni 

tæknivæðingu þyrftu allir sem tengjast uppeldi og menntun að veita athygli einelti sem á 

sér stað í gegnum síma og Veraldarvef, rafrænu einelti. Mikilvægt er að átta sig á því að 

einelti getur birst hvenær og hvar sem er. Enginn skóli er óhultur þar sem einelti er annars 

vegar (Umboðsmaður barna, e.d.) og hver sem er getur orðið fyrir því (Heimili og skóli, e.d.). 

Einelti birtist sem síendurtekin stríðni, niðurlæging eða neikvæð hegðun í garð annarra. 

Þessu getur verið beitt af einum eða fleiri einstaklingum (Barnaheill, e.d.). 

Einelti verður rafrænt þegar gerandi notar stafræn samskipti á neti eða í síma til þess 

að ná fram ætlunarverki sínu, þá er tæknin notuð til að koma særandi upplýsingum á 

framfæri (Liðsmenn Jerico, e.d.). Rafrænt einelti getur birst í ýmsum myndum, meðal 

annars í smáskilaboðum (SMS), myndefni, pósti, skilaboðakerfum ýmiss konar og 

samskiptamiðlum. Slíkt einelti getur verið mjög erfitt að glíma við vegna þess að auðvelt er 

að senda skilaboð í skjóli nafnleyndar. Rafrænt einelti byrjar yfirleitt í jafningjahópi (Heimili 

og skóli, e.d.) og fer oft fram í gegnum samfélagsmiðla á borð við Facebook, Twitter og 

Snapchat. 

Oft getur verið erfitt að greina á milli stríðni og eineltis enda eru skil óljós þar á milli. 

Einstaka stríðni telst ekki einelti þótt hún geti verið sár og haft neikvæð áhrif (Barnaheill, 

e.d.). Stríðni getur stigmagnast upp í einelti og er nauðsynlegt að fullorðnir fylgist með því 

sem gerist og skerist í leikinn ef grunsemdir um einelti vakna. Hafa ber í huga að 

einstaklingar eru ólíkir og þola mismikið áreiti (Heimili og skóli, e.d.) en þegar einelti kemur 

í ljós þarf að uppræta það tafarlaust. Margar leiðir eru til þess að finna eineltið og stöðva 

það.  

Afleiðingar eineltis geta verið miklar og haft langvarandi áhrif (NoBullying.com. The 

movement against bullying, 2014b). Bæði gerendur og þolendur eineltis þurfa stuðning til 
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þess að bæta hegðun sína eða til sjálfsbetrunar (Heimili og skóli, 2015). Það eiga allir rétt á 

að finna til öryggis og er mikilvægt að skólasamfélagið móti það fyrir nemendur skólans 

(Heimili og skóli, e.d.). 

Samfélagsmiðlar eru orðnir hluti af daglegu lífi okkar flestra í íslensku samfélagi og 

notkun þeirra fylgja ýmiss konar vandkvæði og ný úrlausnarefni. Þegar samskipti eiga sér 

stað í gegnum samfélagsmiðla getur verið ómögulegt að greina kaldhæðni, hvaða tón 

viðkomandi vill nota eða hvað hann ætlar sér með samskiptunum. Þess vegna er auðvelt að 

mistúlka það sem fram fer á netinu. Einnig geta gerendur í einelti skýlt sér á bak við þá 

skýringu að boð séu sett fram í gríni (NoBullying.com. The movement against bullying, 

2014b). Síðastliðin ár og áratugi hefur mikil tæknivæðing átt sér stað um nánast allan heim 

og bæði tölvur og fartækni á borð við fartölvur, spjaldtölvur og snjallsíma skotið rótum í 

skólastarfi (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra Þórhallsdóttir, 2014) um leið 

og tækninotkun á heimilum og í atvinnulífi vex hröðum skrefum. Því liggur beint við að 

spyrja hvaða áhrif tæknivæðing hefur á einelti meðal barna og ungmenna. 
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2 Tæknivæðing 

Með hverju árinu sem líður vegur stafræn tækni meira í lífi okkar flestra. Fólk notar 

tæknina á ótal máta og til ýmissa hluta, svo sem lærdóms, samskipta og afþreyingar. 

Árið 2003 sýndu athuganir að um 63% Íslendinga á aldrinum 16 til 74 ára tengdust 

netinu nánast daglega eða daglega. Árið 2014 var þessi tala komin upp í 95,3%, sem hlýtur 

að teljast gríðarleg hækkun (Hagstofa Íslands, 2003-2014).  

Notkun ungmenna á Veraldarvefnum er mikil og nýlegar rannsóknir gáfu til kynna að 

85% þeirra notuðu vefinn til aðstoðar við nám, 83% til leikja, 62% fyrir örskilaboð og 11% 

til þess að halda uppi eigin vefsíðu (Olafsson, Livingstone og Haddon, 2013). 

Símtæki eru einnig mjög almenn í eigu ungs fólks en árið 2013 sögðust 96% þeirra eiga 

síma, þar af 51,2% snjallsíma sem getur tengst internetinu. Eldri nemendur eru líklegri til 

þess að eiga snjallsíma og 66% 10. bekkinga kváðust hafa eigin snjallsíma til umráða. Tæp 

39% þeirra sögðust nota símann til þess að tengjast samskiptamiðlum (Saft, 2013). 

Fjölgun símtækja ásamt greiðari aðgangi að interneti og samskiptamiðlum hefur leitt til 

boðskipta af nýju tagi og auðveldað samskipti einstaklinga um margt. Um leið hefur tæknin 

boðið upp á einfaldar leiðir til að áreita og niðurlægja aðra einstaklinga (NoBullying.com. 

The movement against bullying, e.d).  

2.1 Á heimilum 

Notkun raftækja á íslenskum heimilum hefur aukist mikið á liðnum árum og 

tölvunotkun er löngu orðin almenn. Varla er að finna heimili án tölvu eða tölvubúnaðar. 

Árið 2012 voru tölvur á 96% íslenskra heimila og aðgangur að internetinu var á 95% heimila 

(Hagstofa Íslands, 2012). Tölvunotkun á Íslandi er mikil. Miðað við lönd í Evrópu er 

tölvunotkun mest meðal íslendinga en norðmenn koma þar á eftir (Hagstofa Íslands, 2015). 

Árið 2012 töldust 96% landsmanna netnotendur (Hagstofa Íslands, 2012). Árið 2014 hafði 

það hlutfall hækkað upp í 98,2%. Meðaltal landa í Evrópusambandinu er þó aðeins 75% 

(Hagstofa Íslands, 2015). Fólk notar netið mikið og er það farið að taka yfir daglegar athafnir 

eins og að versla, eiga í peningaviðskiptum og skoða fréttaveitur á borð við dagblöð eða 

útvarp. Fólk getur því gert mjög margt í gegnum internetið enda voru fyrir tveimur árum 

96,5% landsmanna með háhraðainternettengingu á heimili sínu (Hagstofa Íslands, 2015).  

Hagstofa Íslands rannsakar árlega netnotkun og aðgengi landsmanna að tölvum. 

Samkvæmt nýjustu tölum nota 91,7% þeirra fartölvur eða spjaldtölvur til þess að tengjast 

netinu á heimili sínu, 81,9% nota símtæki eða rafbækur, 50,6% nota borðtölvur og 31,7% 

sjónvarp (Hagstofa Íslands, 2015). 
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2.2 Í skólum 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að búa þurfi nemendur undir að verða virkir 

þátttakendur í því samfélagi sem tekur við að lokinni skólagöngu þeirra. Í nútímasamfélagi 

leikur tæknin stórt hlutverk og gerir fólki kleift að hafa samband sín á milli, einnig milli landa 

og heimsálfa. Í námskránni má einnig sjá að nemendur eiga að þekkja aðferðir til þess að 

stunda örugg netsamskipti og því þykir mikilvægt að þeir vinni með internetið til þess að 

læra hvernig á að nota það á réttan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Til 

þess að nemendur geti unnið með internetið þurfa þeir að hafa tölvu eða spjaldtölvu nema 

grípa eigi til snjallsíma. Flestir skólar eru búnir þessum tölvubúnaði og fá nemendur að nota 

tækin sér til stuðnings í námi. Tæknivæðing innan skólanna hefur verið tiltölulega mikil á 

liðnum áratugum og tók mikinn kipp þegar spjaldtölvur komu til sögunnar. Á sama tíma 

hefur notkun snjallsíma færst í vöxt (Sólveig Jakobsdóttir, Torfi Hjartarson og Bergþóra 

Þórhallsdóttir, 2014). 

Grunnskólar eiga að vera framarlega hvað varðar þekkingu á tækni og nýtingu hennar í 

daglegu lífi, þar sem hún bæði er og verður stór þáttur í lífi þeirra sem nú eru við nám. 

Notkun farsíma og spjaldtölva á meðan á skólagöngu þeirra stendur mun efla hæfni og 

þekkingu þeirra (Ómar Örn Magnússon, e.d.). 

Mikilvægt er að kennarar fylgi þeim tækninýjungum sem koma fram á hverjum tíma og 

noti það sem er í boði. Til eru dæmi um að kennarar eldri nemenda, þar að segja á unglinga 

og framhaldsskólastigi búi til hópasíður á samskiptamiðlinum Facebook til þess að auðvelda 

samskipti sín og nemenda. Kennarar geta þá miðlað áfram efni, þekkingu og svarað 

spurningum á auðveldan máta þar sem flestir nemendanna tengjast miðlinum daglega eins 

og staðan er í dag (Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2010). 

Notkun spjaldtölva hefur aukist í skólastarfi þar sem þær opna nýjar og skapandi leiðir. 

Spjaldtölvur bjóða upp á marga möguleika við kennslu og auðvelt er að nota þær til að efla 

sköpun nemenda. Nemendur geta nýtt sér tölvurnar til þess að taka upp myndbönd, semja 

lög, teikna og fleira (Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir 

og Torfi Hjartarson, 2016). Mjög jákvætt er hversu auðvelt er að nota spjaldtölvur og hversu 

meðfærilegar þær eru. Flestir skólar eru sammála því að notkun spjaldtölva henti vel við 

kennslu (Ómar Örn Magnússon, e.d.). 
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3 Einelti 

Einelti á sér stað þegar einn eða fleiri einstaklingar beina síendurtekinni niðurlægjandi 

eða særandi hegðun að ákveðnum einstaklingi eða hópi einstaklinga. Einstaka stríðni 

flokkast ekki undir einelti þó að hún geti verið særandi. Ef stríðnin eða áreitið særir 

einstaklinginn er mikilvægt að takast á við vandamálið og aðstoða ungmennin við að leysa 

úr þeim erfiðleikum sem fyrst (Barnaheill, e.d.). Flest ungmenni munu verða fyrir stríðni 

einhvern tímann á skólagöngu sinni en sum ungmenni eru þó líklegri en önnur til þess að 

upplifa langvarandi og síendurtekna stríðni og hrekki sem flokkast þá sem einelti. Lítill hluti 

þolenda eineltis á líka sjálfur þátt í því að verða fyrir eineltinu, til dæmis með því að pirra 

aðra (Sharp og Smith, 2000). Um helmingur íslenskra ungmenna telja sig hafa orðið vitni að 

einelti (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016). 

Rannsakað hefur verið hvaða sameiginlegu þættir einkenna þolendur eineltis og í ljós 

kom að þau ungmenni sem helst verða fyrir einelti eru oft viðkvæmari, óöruggari og 

hlédrægnari en önnur. Rannsóknir hafa leitt í ljós að börn sem verða fyrir einelti eiga oft í 

nánari sambandi við mæður sínar en önnur börn. Sumir segja þetta nána samband vera 

ofverndun. Þessi börn eru ekki talin líkleg til sjálfsvarnar eða til að sýna ofbeldisfulla hegðun 

(Guðjón Ólafsson, 1996). 

Nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir að einelti þekkist innan allra skóla og það án 

undantekninga (Umboðsmaður barna, e.d.). Einnig má finna eineltið í öllum árgöngum og 

eins og nú háttar til er einelti hjá ungum stúlkum á miðstigi grunnskóla að reynast hvað 

erfiðast. Tíðni eineltismála lækkar þó oftast þegar nemendur eldast, vegna þess að því eldri 

sem þeir eru því auðveldara reynist þeim að vinna úr málunum. Einnig gæti ástæðan verið 

sú að eineltismál standa oft yfir í langan tíma, mikil vinna er lögð í að leysa þau og svo leysast 

þau loks þegar nemendur eru komnir á unglingsaldurinn. Tíðni eineltismála er í flestum 

skólum mest í 5. til 7. bekk (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016).  

Einelti má flokka þannig: félagslegt einelti (útilokun, baktal), líkamlegt einelti 

(barsmíðar, líkamlegt ofbeldi) og munnlegt einelti (neikvæðar athugasemdir sagðar beint 

við einstakling) (Heimili og skóli, 2015). Einelti flokkast síðan annað hvort sem dulið eða 

sýnilegt einelti. Dæmi um sýnilegt einelti eru barsmíðar, spörk, hrindingar og almennt 

líkamlegt ofbeldi. Þegar einstaklingur er þvingaður til þess að gera eitthvað gegn eigin vilja 

eins og að stela, flokkast það einnig sem sýnilegt einelti. Dulið einelti er einelti á borð við 

rafrænt einelti eða útilokun, til dæmis þegar slúðursaga fer af stað um þolandann og honum 

er ekki boðið í afmæli þess vegna (Heimili og skóli, e.d.). Einelti getur orðið mjög dulið eftir 

að ákveðið eineltissamband hefur þróast milli geranda og þolanda. Þegar þetta samband 
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hefur myndast geta einar augnagotur orðið nóg til þess að ógna þolandanum (Sharp og 

Smith, 2000).  

Nú er Veraldarvefurinn mikið notaður, meðal annars til þess að einstaklingar geti átt 

samskipti sín á milli. Með tækniþróun hefur opnast nýr vettvangur til eineltis, rafrænt 

einelti (Williams og Guerra, 2007). Snjalltæki og ýmiss konar smáforrit til samskipta koma 

líka við þá sögu. 

3.1 Líkamlegt  

Líkamlegt einelti er sýnilegt og því auðveldara en ella fyrir aðstandendur að taka eftir 

því og stöðva það. Líkamlegt einelti er meðal annars þegar einstaklingur er endurtekið 

laminn, sparkað í hann eða skólataskan hans skemmd (Heimili og skóli, 2015). Það er þó 

ekki talið einelti ef tveir ámóta sterkir einstaklingar reiðast og fara að slást (Selekman, 

2004). Drengir eru líklegri en stúlkur til að beita líkamlegu einelti (Williams og Guerra, 

2007). 

3.2 Andlegt  

Andlegt einelti er þegar manneskjan er særð með orðum eða henni neitaður aðgangur 

að jafningjasamfélagi (Guðjón Ólafsson, 1996). Andlegt einelti á sér oft stað á bak við 

einstaklinginn, eins og með baktali eða dreifingu á niðurlægjandi eða særandi myndum. 

Rafrænt einelti er oftast andlegt einelti þar sem niðurlægingin fer fram í gegnum raftæki en 

ekki í beinum samskiptum (Williams og Guerra, 2007).  

Stúlkur þykja líklegri til þess að beita andlegu einelti en drengir. Erfirðara er að uppræta 

andlegt einelti þar sem ummerkin eru ekki sýnileg (Sharp og Smith, 2000). Eineltið getur 

verið það dulið að enginn verður var við það nema þolandinn (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Þessi tegund eineltis getur skilið eftir djúp sár á sál og sjálfsmynd þolenda, oft gróa þessi 

sár aldrei. 

3.3 Gerendur eineltis 

Drengir eru bæði líklegri til þess að vera þolendur og gerendur eineltis en stúlkur 

(Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). Stúlkur leggja í flestum tilvikum 

jafnaldra í einelti og finnst þeim mikilvægara að tilheyra hópi en drengjum. Eiga þær það til 

að skipta oft um hlutverk, einn daginn eru þær gerendur eineltis en þann næsta þolendur 

(Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016).  

Gerendur hafa oft upplifað ofbeldi sjálfir (Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2012). Þeir 

eru oft óöruggir einstaklingar með litla samskiptahæfni. Þeir beita ofbeldi sem leið til þess 

að nálgast aðra og fela eigin veikleika (Umboðsmaður barna, e.d). Gerendur hafa oft 
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jákvætt viðhorf til ofbeldis og sjá lítið rangt við þá hegðun. Þessum hópi þykir spennandi að 

vera allsráðandi og yfir aðra hafinn (Guðjón Ólafsson, 1996). Oft er einhver undirliggjandi 

vanlíðan hjá gerendum eineltis eins og brotin sjálfsmynd (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Þegar á unglingsárin er komið gæti þrýstingur jafnaldra orsakað þessa hegðun. Drengir 

gætu þá haft tilhneigingu til þess að beita ofbeldi til að sýna ,,karlmennsku“ en stúlkur eru 

líklegri til þess að beita huglægum aðferðum eins og baktali og höfnun (Umboðsmaður 

barna, e.d). Einnig er talið að gerendur eineltis hafi upplifað fremur kuldalegt uppeldi og 

öryggisleysi (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Gerendur eineltis eiga oft við vandamál og stríða og ganga enn lengra en að niðurlægja 

eða særa aðra. Oft skemma þeir eigur annarra, neita vímuefna og beita ofbeldi. Gjarnan 

halda gerendur eineltis hegðun áfram þegar á fullorðinsárin er komið (Understand bullying, 

e.d.). Gera þeir það vegna þess að þeir sjá þetta sem auðvelda leið til valdbeitingar. Það er 

því mikilvægt að uppræta þessa hegðun eins fljótt og auðið er (Sharp og Smith, 2000). Þeir 

sem lögðu aðra í einelti á yngri árum er hættara við að beita ofbeldi og þurfa að sitja af sér 

afbrot (Understand bullying, e.d.). Áhrifaríkt er að ræða við gerendur eineltis og aðstoða þá 

við að láta af þessari hegðun. Nauðsynlegt er að aðstoða gerandann við að setja sig í spor 

þolandans og sjá hversu illa honum líður. Ef til vill upplifir gerandinn samkennd og 

samviskubit ef vel gengur (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Mikilvægt er að fylgjast vel með því hverjir gætu verið gerendur eineltis til að hægt sé 

að stöðva það. Gerendurnir eru oft vinsælir krakkar sem eiga auðvelt með að laða aðra með 

sér í verknaðinn. Það er þó ekki einhlítt að gerendur séu vinsælir og hafi leiðtogahæfni, oft 

getur það komið á óvart hver það er sem sér um verknaðinn. Það sem flestir gerendur 

eineltis eiga sameiginlegt er vanlíðan og neikvæðar hugsanir. Þegar vitað er hverjir 

gerendur eineltis eru er mikilvægt að ræða við þá til þess að uppræta eineltið. Án úrbóta er 

hætt við að gerandi eineltis endurtaki gjörðir sínar  (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Hafa ber 

í huga að það er mjög mismunandi eftir kyni og aldri hvaða leiðir börn velja til þess að leggja 

aðra í einelti (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016). 
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4 Rafrænt einelti 

Eins og áður kom fram eru tölvur á flestum heimilum landsins, auk þess að vera í 

flestum skólum þar sem ungmenni hafa margir fremur greiðan aðgang að þeim. Eins 

gagnlegar og góðar tölvur geta verið til náms og kennslu búa þær einnig yfir ýmsu 

varhugaverðu (NoBullying.com. The movement against bullying, 2014b). 

Mikilvægt er að hafa opin augu og átta sig á nýjungum af ýmsum toga og hættum sem 

þeim geta fylgt, meðal annars nýrri tegund eineltis, rafrænu einelti. Það hefur margs konar 

birtingarmyndir og mikilvægt er að vera vakandi yfir því sem börn og ungmenni geta gert 

eða þau orðið fyrir þegar þau eru í heimi tölvunnar. 

Rafrænt einelti getur meðal annars birst á samfélagsmiðlum, í spjallborðum í 

leikjaheimum og í stuttum skilaboðum (Heimili og skóli, 2014). Algengast er einelti þar sem 

einstaklingur er útilokaður með því að niðurlægja hann og dreifa um hann slæmum orðrómi 

sem oft er uppspuni. Fljótleg leið fyrir gerendur eineltis er að nota samskiptamiðla á borð 

við Facebook til þess að framkvæma ætlunarverk sín (Heimili og skóli, e.d.). 

Mjög erfitt getur verið að fást við rafrænt einelti þar sem einstaklingar geta komið fram 

nafnlaust (Williams og Guerra, 2007). Dæmi um það er þegar ungar stúlkur tóku sig saman 

til þess að niðurlægja jafnöldru sína. Stúlkurnar bjuggu til Facebook-síðu á nafni stráks sem 

þær notuðu til þess að laða fórnarlambið að. Næst söfnuðu þær upplýsingum um stúlkuna 

og gengu það langt að stúlkan trúði því að hún hefði átt í ástarsambandi við drenginn í heilt 

ár. Þær ákváðu að ljúka hrekknum með því að láta „drenginn“ skrifa færslu á síðuna sína 

þess efnis að sambandinu milli hans og stúlkunnar væri slitið og að allir í skólanum hötuðu 

hana. Fimmtán mínútum síðar fannst stúlkan látin í herbergi sínu. Hún hafði hengt sig 

(NoBullying.com. The movement against bullying, 2015b).  

Gerendur rafræns eineltis skýla sér oft á bak við það að það sem þeir hafi sagt eða gert 

hafi verið einfalt grín en ekki einelti. Oft getur verið erfitt að greina þarna á milli þar sem 

verknaðurinn er unninn á bak við tölvuskjá. Rafrænt einelti er í mörgum tilvikum mjög 

slæmt þar sem gerendur ganga lengra en góðu hófi gegnir og segja hluti og staðreyndir sem 

þeir myndu aldrei segja ef þeir stæðu augliti til auglitis við einstaklinginn, líkt og þeir fái 

aukinn mátt við það að geta falið sig á bak við skjáinn. Þolendum eineltis er þetta þó jafn 

særandi og væru hlutirnir sagðir upp í opið geðið á þeim (Heimili og skóli, 2015).  

Þeir einstaklingar sem eru þolendur rafræns eineltis eru flest allir einnig fórnarlömb 

hefðbundins eineltis. Það er afar sjaldgæft að einstaklingur þurfi aðeins að glíma við rafrænt 

einelti eitt og sér (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016).  
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4.1 Birtingarmyndir rafræns eineltis 

Tegundir rafræns eineltis eru af ýmsum toga. Rafrænt einelti birtist sem særandi 

skilaboð í vefpósti eða á annan hátt, slúðursögu um viðkomandi er dreift með 

textaskilaboðum eða um samfélagsmiðla, særandi ummæli um þolanda eða hefndarklám 

sett á vefsíðu eða samfélagsmiðla. Hefndarklám er það svo nefnt þegar niðurlægjandi eða 

kynferðislegum myndum af þolanda er dreift um internetið eða farsíma án hans samþykkis 

(NoBullying.com. The movement against bullying, e.d)  og þá til að niðurlægja viðkomandi 

einstakling. Í sumum tilfellum eru ungmenni sem taka myndir af eigin líkama og senda 

öðrum, það gera þau í þeim tilgangi að fá einhvers konar viðurkenningu. Þeir sem fá 

myndinar sendar til sín senda þær svo áfram til annarra. Eftir að myndirnar hafa verið 

sendar, hefur sá sem tók þær og sendi enga stjórn á því hvert þær fara (Heimili og skóli, 

2014). 

Alyssa, 19 ára stúlka í Minnesota var fórnarlamb hefndarkláms. Bekkjarfélagar hennar 

niðurlægðu hana fyrir að stuttri mynd af henni að stunda kynlíf hafði verið dreift. Í kjölfarið 

framdi Alyssa sjálfsvíg (NoBullying.com. The movement against bullying, 2015b). 

Nauðsynlegt er að gera ungmennum fulla grein fyrir því að það sem fer á netið má alltaf 

nálgast aftur og hver sem er getur séð það (Umboðsmaður barna, e.d.). Í sumum tilvikum 

eru þolanda eineltis líka sendar myndir frá samkomum þar sem honum var ekki boðið, 

aðeins í þeim tilgangi að særa hann (Heimili og skóli, 2014). 

Eins og áður segir eru birtingarmyndir rafræns eineltis ýmiss konar (Department for 

Children, Schools and Families, 2007), en eiga það sameiginlegt að þeim er ætlað að særa 

einstakling vísvitandi með neikvæðum eða niðrandi skilaboðum. Rafrænt einelti er oft 

flokkað eftir því hvar, hvenær eða hvernig það á sér stað. Flokkun Williard á rafrænu einelti 

líkist flokkun ráðuneytis barna, skóla og fjölskyldna í Bretlandi. Williard flokkar rafræna 

eineltið í átta flokka (Williard, 2007) en ráðuneytið í sjö. Hér verður farið yfir sjö flokka 

samkvæmt ráðuneyti barna, skóla og fjölskyldna í Bretlandi (Department for Children, 

Schools and Families 2007). 

4.1.1 Hótun eða kúgun 

Alvarlegar hótanir geta borist í gegnum farsíma eða vefpóst, á samfélagsmiðlum eða í 

öðrum miðlum sem fólk sækir og notar (Department for Children, Schools and Families, 

2007). 

4.1.2 Áreiti eða umsátur 

Áreiti er þegar síendurtekin, langvarandi óumbeðin skilaboð eru send einhverjum. 

Óumboðnu skilaboðin eru flokkuð sem áreiti hvort heldur sem þau eru óviðeigandi eður ei.  
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Þegar um umsátur er að ræða er fylgst gaumgæfilega með allri hegðun einstaklings á 

Veraldarvefnum (Department for Children, Schools and Families, 2007).  

4.1.3 Auðkennisstuldur, aðgangur án leyfis og að villa á sér heimildir 

Hægt er að stela aðgangi einstaklings að samfélagsmiðlum eða tölvupósti, það er gert 

með því að finna og komast yfir lykilorð og notendanafn einstaklingsins. Með því móti getur 

gerandi komist yfir persónuleg skilaboð, myndir eða annað og dreift þeim í nafni þolanda, 

til þess eins að niðurlægja eða særa viðkomandi. Einnig getur hann eytt upplýsingum sem 

kynnu að vera mikilvægar, eins og heimavinnu, fyrirlestrum og fleiru (Department for 

Children, Schools and Families, 2007). 

Það er þó ekki nauðsynlegt að gerandinn komist inn á persónulegan samfélagsmiðil 

viðkomandi heldur getur hann stofnað sjálfur aðgang í nafni annars. Ef það er gert er 

auðvelt að setja fram niðurlægjandi upplýsingar eða stöðuuppfærslur sem aðrir telja að sé 

í raun frá fórnarlambinu (Department for Children, Schools and Families, 2007). 

4.1.4 Meiðyrði 

Meiðyrði er þegar gerandi deilir upplýsingum sem koma þolanda í opna skjöldu og 

valda vanlíðan. Þetta geta verið móðgandi eða fórdómafullar upplýsingar sem komið er á 

framfæri í gegnum síma eða Veraldarvef (Department for Children, Schools and Families, 

2007).  

4.1.5 Að deila einkaskilaboðum eða myndum opinberlega 

Þegar mynd eða skilaboð eru sett á netið, má ætíð nálgast þau aftur. Það getur því 

valdið miklum sársauka og neikvæðum tilfinningum ef einhver kemst yfir viðkvæm 

einkaskilaboð eða myndir og dreifir þeim meðal almennings. Þegar mynd eða skilaboðum 

hefur verið dreift er auðvelt að taka af þeim skjáskot til frekari dreifingar þó svo að 

myndinni sé eytt af upprunalegu síðunni (Department for Children, Schools and Families, 

2007). 

4.1.6 Að ráða yfir einhverjum 

Stundum er einstaklingur þvingaður til að deila persónulegum upplýsingum eða 

myndum með öðrum gegn eigin vilja. Það er mjög erfitt að uppgötva þessa gerð rafræns 

eineltis þar sem einstaklingurinn framkvæmir verknaðinn sjálfur án þess þó að vilja það 

(Department for Children, Schools and Families, 2007). 
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4.1.7 Útskúfun 

Það getur verið erfitt að sjá þegar rafræn útskúfun á sér stað, vegna þess að fullorðnum 

er ósýnt um að fylgjast með rafrænum samskiptum. Samskiptamiðlar eru því kjörinn 

vettvangur til að beita þessari aðferð rafræns eineltis. Þetta á til dæmis við um það þegar 

stofnaður er lokaður hópur á samskiptamiðli á borð við Facebook og öllum nema einum 

boðið í hópinn (Department for Children, Schools and Families, 2007). 

4.2 Óumflýjanlegt 

Áður fyrr var einelti einkum innan skólans. Þeir sem nú verða fyrir einelti geta átt mjög 

erfitt með að flýja það, þeir eru ekki lausir við það heima hjá sér vegna síma, tölvu og 

internetsins. Þolendur eineltis geta fengið skilaboð hvar sem þeir eru staddir, hvenær sem 

er. Flest ungmenni eru með síma handbæran allan daginn, alla daga ársins. Þeir tengjast því 

umheiminum stöðugt og geta átt von á skilaboðum hvenær sem er, jafnt jákvæðum sem 

neikvæðum (NoBullying.com. The movement against bullying, 2014b).  

Þegar einelti var eins og við þekktum það fyrir tíma aukinnar tæknivæðingar, gat 

þolandi lokað sig frá því. Nú þegar um rafrænt einelti er að ræða getur verið mun erfiðara 

að koma sér úr aðstæðum. Jafnvel getur hópur gerenda tekið sig saman og sent neikvæð 

ummæli frá mörgum tækjum í einu (NoBullying.com. The movement against bullying, 

2014b). 

4.3 Tíðni rafrænna eineltismála 

Algengt er að eineltismálum fjölgi þegar vitundarvakning á sér stað í skólum. Það er 

vegna þess að nemendur gera sér þá betur grein fyrir því hvað einelti er og láta vita þegar 

það á sér stað. Eftir nokkurn tíma er þó líklegt að hér verði breyting á (Sharp, Arora, Smith 

og Whitney, 2000). 

Gerðar hafa verið margar kannanir og rannsóknir vegna eineltismála, þar á meðal 

rafrænna. Niðurstöður rannsókna eru mismunandi eins og við er að búast en hlutfall 

rafrænna eineltismála er í flestum tilvikum hátt. Þó svo að rannsóknirnar gefi ekki 

nákvæmlega sömu niðurstöðu er vissulega um alvarlegt mál er að ræða sem þarf að bæta. 

Árið 2015 framkvæmdi Vodafone Group eina stærstu alþjóðlegu rannsókn sem hefur 

verið gerð á rafrænu einelti. Rannsóknin náði til ellefu landa og tóku um 5.000 ungmenni 

þátt. Í rannsókninni kom sýn ungmenna á rafrænt einelti vel fram og töldu 43%      

þátttakenda rafrænt einelti stærra vandamál en misnotkun vímuefna. Úr rannsókninni 

komu fram sláandi niðurstöður, þar á meðal að 18% ungmennanna höfðu upplifað sig sem 

þolendur rafræns eineltis. 
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Svör þeirra ungmenna sem höfðu upplifað sig sem þolendur rafræns eineltis leiddu 

þetta í ljós: 

41% sögðu rafrænt einelti hafa gert sig þunglynd eða vanmáttug. 

26% voru einmana. 

25% lokuðu samskiptamiðlunum sínum. 

21% mættu ekki í skólann vegna rafræns eineltis. 

18% glímdu við sjálfsvígshugsanir. 

(Vodafone, 2015). 

Greinilegt er að afleiðingar rafræns eineltis eru alvarlegar. 

Önnur rannsókn, framkvæmd af Ditch the Label gaf þá niðurstöðu að 7 af hverjum 10 

eintaklingum töldu sig fórnarlamb rafræns eineltis. Rannsókn þessi var nokkuð stór, 

þátttakendur voru 10 þúsund (NoBullying.com. The movement against bullying, e.d).  

Eineltismál á Íslandi kunna að vera fá miðað við önnur lönd en samkvæmt rannsókn frá 

því fyrir nokkrum árum (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009) töldu 5% 

íslenskra ungmenna sig hafa orðið fyrir rafrænu einelti. 3% íslenskra ungmenna sögðu sig 

hafa sent skilaboð áfram í þeim tilgangi að niðurlægja einhvern og 8,7% höfðu sent skilaboð 

á einstakling til þess eins að særa hann (Saft, 2013). Frá árinu 2002 hefur Ísland mælt tíðni 

rafrænna eineltismála þar sem um 100 þúsund nemendur taka þátt. Samkvæmt 

niðurstöðum þeirra mælinga hefur rafrænt einelti ekki verið jafn algengt og annað einelti. 

Þá virðist það fara eftir kyni og aldri barna hvaða leiðir eru farnar til þess að leggja aðra í 

einelti (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016). 

Fjöldi rafrænna eineltismála fer hækkandi í Bretlandi og mun halda áfram að hækka ef 

ekki verður að gert. Talið er að flestar þjóðir þurfi að íhuga hvernig best sé að koma í veg 

fyrir einelti (NoBullying.com. The movement against bullying, e.d). 

Ungmenni telja rafrænt einelti alvarlegt og rúmum helmingi þeirra finnst það verra en 

beint einelti, þrátt fyrir líkamleg meiðsli sem fylgja stundum því síðarnefnda (Vodafone, 

2015).  
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5 Algengir samskiptamiðlar 

Samfélagsmiðlar eru veflausnir eða forrit sem einstaklingar nota til þess að ná 

ákveðinni tengingu við umheiminn. Þessir miðlar eiga það yfirleitt sameiginlegt að 

einstaklingar eru skráðir notendur að kerfinu, búa að jafnaði til sína eigin síðu og hafa síðan 

ákveðið val um hversu opin hún er öðrum. Í flestum tilvikum sendir fólk beiðnir sín á milli 

um að fá að fylgjast með öðrum. Samfélagsmiðlar eru orðnir snar þáttur í daglegu lífi þar 

sem flestir landsmenn tengjast þeim oft. Samfélagsmiðlarnir hafa margt að bjóða svo sem 

tengsl við umheiminn, einstaklinga og hópa, afþreyingu þar sem margir leikir eru í boði og 

skipti á myndum eða öðru efni (Anna Guðrún Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2010). 

Fólk notar samskiptamiðla oft til að upplýsa aðra um daglegt líf sitt og áhugamál, sýna 

myndir af sér, börnum, vinum og vandamönnum, tjá skoðanir sínar varðandi ýmis mál og 

deila atburðum (NoBullying.com. The movement against bullying, 2015f). 

Rafrænt einelti á sér oft stað í gegnum samfélagsmiðla sem ungir jafnt sem aldnir nota 

mikið. Menn nota samfélagsmiðla oft til þess að kynnast öðrum með svipuð áhugamál og 

þeir sjálfir, það er auðvelt að finna fólk og senda vinabeiðnir og nálgast það enn frekar. 

Hægt er að setja fram og benda á efni, viðra sjónarmið, ræða mál og skiptast á boðum. 

Þetta getur leitt af sér rafrænt einelti eða særandi hegðun á einhvern hátt (Anna Guðrún 

Sigurvinsdóttir og Sólveig Jakobsdóttir, 2010). 

Til eru margs konar misjafnlega vinsælir samskiptamiðlar. Meðal þeirra vinsælustu hér 

á landi eru Facebook, Instagram, Twitter og Snapchat.  

5.1 Facebook 

Facebook kom upp á yfirborðið árið 2004 og var upphaflega ætlað að vera 

samskiptakerfi fyrir nema við háskólann Harvard í Boston. Markmið með 

samskiptamiðlinum er að gera notendum mögulegt að kynna sig og sín sjónarmið, miðla 

hugmyndum, tengjast öðrum og umheiminum (Facebook, e.d.). Árið 2015 voru virkir 

notendur síðunnar 1,59 milljarður sem gerir hann að stærsta samfélagsmiðlinum (Statista, 

2015). 

Facebook er sá samskiptamiðill sem flestir Íslendingar nýta og árið 2012 voru 80% allra 

Íslendinga um og yfir 13 ára skráðir á þennan vefmiðil (Birtingarhúsið, 2000-2013). 

Meirihluti rafrænna eineltismála fer um þennan samskiptamiðil. Facebook er 

samskiptamiðill þar sem eigandi hverrar síðu ákveður hversu opin hún á að vera og hverjir 

sjá það sem þar er dreift. Síðan hentar vel þeim sem leggja aðra í einelti vegna þess hve 

samskiptamiðuð og opin hún er. Þeir sem ætla sér að niðurlægja einhvern geta auðveldlega 

framkvæmt það með því að deila mynd af viðkomandi eða með því að senda honum 
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særandi skilaboð (NoBullying.com. The movement against bullying, 2014b). Segja 

ungmenni að það sé helmingi líklegra að þau lendi í rafrænu einelti í samskiptum í 

samfélagsmiðlinum Facebook en við notkun á öðrum svipuðum miðlum (NoBullying.com. 

The movement against bullying, e.d). 

Samkvæmt skýrslu sem gefin var út af Washington Post hafa níu af hverjum tíu 

unglingum sem nota Facebook látið vita af því að þeir hafi orðið vitni af einelti á þessum 

tiltekna samskiptamiðli. Í annarri skýrslu útgefin af Ditch the Label kom fram að rúmlega 

helmingur Facebook notenda hafði orðið fyrir einelti á vefmiðlinum (NoBullying.com. The 

movement against bullying, 2014b). 

Þó að Facebook sé talinn sá samskiptamiðill sem mest einelti fari um er fjöldinn allur af 

forritum og samskiptamiðlum sem misnotaðir eru af miður prúttnum notendum og má þar 

nefna miðlana Instagram, Snapchat og vefsetrið ASKfm.  

5.2 ASKfm 

ASKfm á slóðinni http://ask.fm er samskiptamiðill sem fólk getur komið fram í skjóli 

nafnleyndar. Notandi getur spurt spurninga án þess að láta nafns síns getið. Það sem þar 

kemur fram eru ekki aðeins spurningar heldur geta færslur falið í sér ófögur ummæli um þá 

sem fyrir þeim verða. Vefsíðan kom fyrst fram 16.júní 2010 og varð fljótlega vinsælli en 

samskiptakerfið Formspring sem einnig naut mikilla vinsælda. Árið 2013 voru notendur um 

80 milljónir og sendu frá sér 30 milljón spurningar og svör á hverjum degi (NoBullying.com. 

The movement against bullying, 2015e). Fjöldi notenda hefur vaxið hröðum skrefum því ef 

marka má Wikipediu (ASKfm, 2015) voru notendur um 150 milljónir í marsmánuði á liðnu 

ári. 

Mörg ungmenni hafa orðið til þess að stytta sér aldur vegna ummæla á þessari síðu. 

Sem dæmi má nefna 15 ára dreng í þorpinu Lancashire sem hengdi sig. Hann hengdi sig 

vegna ljótra ummæla sem hann fékk á persónulega síðu sína hjá ASKfm. Þar var hann 

kallaður viðrini, honum var tjáð að engum líkaði félagsskapur hans og að hann ætti skilið að 

slæmir hlutir kæmu fyrir hann (NoBullying.com. The movement against bullying, 2015e).  

5.3 Twitter 

Twitter er kerfi sem býður aðallega upp á stöðuuppfærslur sem svo eru nefndar. 

Einstaklingar geta skrifað litlar færslur upp að 140 stöfum. Oft tengjast þær atburðum eða 

fréttum en einnig geta falist í þeim persónuleg skilaboð sem notandi vill koma á framfæri 

(NoBullying.com. The movement against bullying, 2015f).  

http://ask.fm/
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Mikil aukning hefur verið meðal ungmenna og annarra aldurshópa sem nota þennan 

samskiptamiðil. Árið 2011 voru 16% þeirra sem notuðust við internetið skráð á Twitter en 

tveimur árum síðar voru það 24%. Aðgangur að efni á Twitter er gjarnan fyrir allan 

almenning og segja 64% ungmenna sem notast við Twitter veita öllum aðgang að sínum 

færslum (Madden o.fl., 2013).  

Til eru mörg dæmi um ungmenni sem nota Twitter til þess að leita sér aðstoðar vegna 

eineltis. Felicia Garcia, 15 ára stúlka, leitaði aðstoðar í gegnum samfélagsmiðilinn Twitter. 

Hún skrifaði færslur þar inn í nokkra daga áður en hún stökk fyrir lest á fullri ferð og endaði 

líf sitt. Kvaddi hún fylgjendur sína á Twitter með þessum orðum: ,,Ég get ekki. Ég er búin. Ég 

gefst upp“ (NoBullying.com. The movement against bullying, 2015a). 

5.4 Instagram 

Instagram er kerfi þar sem gerir notendum kleift að deila myndum með fylgjendum 

sínum. Einstaklingar búa sér til Instagram-síðu og ákveða að því búnu hvort þeir vilji að hún 

sé læst eða opin öllum. Ef hún er læst þarf eigandi síðunnar að samþykkja alla þá sem vilja 

fylgjast með. Hægt er að tengja Instagram við aðra samfélagsmiðla, eins og Twitter og 

Facebook. Instagram nýtur mikilla vinsælda vegna þess hve auðvelt er að breyta 

litasamsetningum og öðru á myndum til þess að fegra þær (NoBullying.com. The movement 

against bullying, 2014c).  

Þegar einelti á sér stað í gegnum Instagram er það oftast þannig að stofnuð er síða 

undir röngu nafni og niðurlægjandi myndum af einstaklingnum komið þar fyrir til dreifingar. 

Einnig er hægt að skrifa ummæli undir myndir og er það gjarnan gert til þess eins að særa 

(NoBullying.com. The movement against bullying, 2014c). Vinsælt er að merkja myndir hjá 

öðrum á Instagram til þess að niðurlægja. Þegar mynd er merkt er auðvelt að nálgast hana 

þó svo að hún eigi að vera læst. Ef síða einhvers er læst geta samt allir fylgjendur hans merkt 

myndir. Vinsælar merkingar eru meðal annars #tryweightwatchers og #crackwhore 

(NoBullying.com. The movement against bullying, 2015d).  

5.5 Snapchat 

Forritið Snapchat er myndaforrit sem kom út árið 2011 (NoBullying.com. The 

movement against bullying, 2014d).  Forritið er mikið notað meðal unglinga og fara um 200 

milljón sendingar í gegn um það á hverjum degi. Snapchat er tilvalið fyrir gerendur, þá sem 

leggja aðra í einelti, þar sem það eyðir öllum sönnunargögnum (NoBullying.com. The 

movement against bullying, 2014a).  Snapchat virkar þannig að notandinn tekur mynd eða 

myndbút og sendir hana öðrum. Á myndina getur hann teiknað, skrifað eða sett inn 

broskarla. Þegar myndin hefur verið send getur enginn séð hana nema móttakandi og getur 



25 

 

hann aðeins skoðað hana í örfáar sekúndur. Síðan eyðist hún. Sendandi ákveður tímamörk 

sem þó verða ekki lengri en 10 sekúndur. 

Viðtakandi getur tekið skjáskot af mynd sem hann fær senda en þolendur eineltis eru 

oft brotnir einstaklingar sem sjá ekki tilgang í að taka skjáskot af niðurlægjandi myndum af 

sjálfum sér. Gerendur í eineltinu eru aftur á móti fljótir að grípa sín tækifæri þegar þau 

gefast og taka skjáskot ef þeir sjá vandræðalega mynd af einstaklingi og möguleika á að 

deila henni með öðrum til að áreita viðkomandi og særa (NoBullying.com. The movement 

against bullying, 2014a).  

Unglingar eiga það til að taka sjálfir myndir af nöktum líkama sínum og senda áfram. 

Árið 2009 fór fram bandarísk athugun í gegnum símtæki á vegum the Pew Research Center 

þar sem 15% ungmenna á aldrinum 12 til 17 ára sögðust hafa móttekið mynd af nöktum 

einstaklingi sem hafði sent frá sér myndina í von um að fá svar í sömu mynt. Aðeins 4% 

þeirra sem höfðu fengið slíka sendingu sögðust hafa sent nektarmynd til baka. Árið 2012 

hafði þessi tala meðal sama aldurshóps hækkað upp í 28%. Snapchat gefur sig út fyrir að 

eyða sendum myndum en mikilvægt er að brýna fyrir ungmennum að hægt er að taka af 

þeim skjáskot og að til eru einstaklingar sem kynnu að brjótast inn í kerfið og sækja þær 

myndir sem áttu að eyðast. Það getur því verið auðvelt að nálgast mynd fyrir þá sem hyggja 

á hefndarklám (NoBullying.com. The movement against bullying, 2014d).   

Samfélagsmiðlar og forrit sem hægt er að sækja í síma eru stöðugt að þróast og því 

getur verið erfitt að fylgjast með því sem ungmenni eru að fást við (NoBullying.com. The 

movement against bullying, 2014a).  Gera verður ráð fyrir að ungmenni muni alltaf finna 

leið til þess að niðurlægja eða særa hvert annað í gegnum samskiptamiðla (NoBullying.com. 

The movement against bullying, 2014b). 
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6 Forvarnir 

Margir hafa áttað sig á hættunni á rafrænu einelti, hvar það getur átt sér stað og 

hvernig hægt er að koma í veg fyrir það eftir bestu getu. Margar herferðir, kynningar og 

upplýsingasíður hafa verið settar upp til þess að kynna og fjalla um neteinelti. 

Með góðu forvarnarstarfi má breyta þeirri menningu sem þróast innan 

jafningjahópsins. Mikilvægt er þó að grípa sem fyrst inn í þegar stefnir í einelti eða einelti 

kemur upp og verja það viðhorf meðal ungmenna að einelti sé ekki boðlegt (Heimili og skóli, 

2015). Mikilvægt er að skólasamfélagið ásamt foreldrum og forráðamönnum sé vel 

meðvitað um einelti, áætlanir og stefnur sem ber að fylgja. Einelti á ekki að vera feimnismál. 

Mikilvægt er að fram fari opin umræða um málefnið til þess að það megi uppræta. 

Áhrifaríkasta leiðin til þess að sporna gegn einelti er að byggja upp sterka, sjálfsörugga 

einstaklinga. Einstaklingar sem erfitt er að brjóta niður verða sjaldan fórnarlömb eineltis. 

Til þess að byggja upp einstaklinga er mikilvægt að þeir hafi sterkar fyrirmyndir (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012). 

6.1 Saft 

Saft hóf starfsemi árið 2004. Það stendur fyrir samfélag, fjölskyldu og tækni og vinnur 

meðal annars að forvörnum gegn rafrænu einelti (Heimili og skóli, 2015). Saft leggur ríka 

áherslu á að nota tæknina jákvætt og uppörvandi og án þess að brjóta gegn öðrum. Saft 

beinir vitundarvakningunni að börnum og unglingum og er þáttur í netöryggishluta 

samgönguáætlunar Evrópusambandsins. Markmið Saft er að verða alþjóðlegur upplýsinga 

sjóður um jákvæðar og neikvæðar hliðar aukinnar tæknivæðingar. Fyrirtækið heldur úti 

vefsetri á slóðinni http://saft.is með upplýsingum sem kennarar og aðrir geta notað sér til 

stuðnings. Fyrirtækið býður upp á markvissa fræðslu fyrir foreldra til að auðvelda þeim að 

kynna internetið á sem öruggastan hátt fyrir börnum sínum (Saft, e.d.). 

6.2 Áætlun skólans 

Engin tvö eineltismál eru eins og því má ekki fylgja áætlun skólans í blindni. 

Eineltisáætlunin þarf að innihalda ákveðna þætti til þess að hún geri gagn og hægt sé að 

vinna eftir henni markvisst (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Áður var áætlun ekki útbúin fyrir 

skóla í heild heldur voru ákveðnir bekkir teknir fyrir. Þessu var fljótlega breytt þar sem 

niðurstaðan reyndist sú að ekki væri hægt að bæta einstaka bekki, heldur væri þetta verk 

fyrir skóla sem heild (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016). 

Börn og ungmenni eiga rétt á að finna til öryggis og það er hlutverk þeirra sem annast 

uppeldi þeirra og menntun að veita þeim þá öryggistilfinningu. Til að veita börnum öryggi 

http://saft.is/
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er mikilvægt að hafa áætlun ef eitthvað kemur upp á. Þar má nefna einelti (Heimili og skóli, 

e.d.). Ef börnin finna að tekið verður á málunum eykur það öryggistilfinninguna. 

Það er skylda allra skóla að setja upp forvarnaráætlun vegna fíkniefna, notkunar á 

áfengi og tóbaki, eineltis og annars ofbeldi en huga jafnframt að öryggismálum, 

slysavörnum og stefnu í agastjórnun. Þessi áætlun á að birta í námskrá hvers skóla. 

Áætlunina á jafnframt að kynna fyrir öllum sem tengjast skólanum með einhverjum hætti 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Til þess að viðbragðsáætlunin virki vel þarf 

ávallt að endurskoða hana og bæta (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Mikilvægt er að hafa 

áætlanir sem þessar svo grípa megi fljótt inn í óæskilega hegðun og uppræta hana. 

6.2.1 Olweusaráætlunin 

Olweusaráætlunin sem margir skólar notast við vinnur markvisst gegn einelti. Hún 

byggist á því að lagðar eru 46 spurningar fyrir nemendur skólans. Nemendur svara 

spurningunum eftir bestu getu og síðan vinnur fagfólk úr svörunum. Með þessu er kannað 

hvort einelti eigi sér stað í skólanum og hjá hvaða aldri og hvaða kyni. Með þessa könnun 

að leiðarljósi er unnið markvisst að því að uppræta eineltið (Þorlákur H. Helgason, munnleg 

heimild, 16. febrúar 2016). 

Olweusaráætlunin kom fyrst til Íslands árið 2002 og ákvað fjöldi skólasamfélaga að taka 

þátt í henni. Núna eru um 50 viðurkenndir Olweusarskólar. Til eru nokkrir skólar sem segjast 

fylgja Olweusaráætluninni en eru þó ekki viðurkenndir af þeim sem sjá um áætlunina hér á 

landi (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016). 

Á Íslandi vinnur teymi sem sér til þess að þeir skólar sem skráðir eru til þátttöku í 

áætluninni fylgi því sem þeir gefa sig út fyrir að gera í nafni Olweusar. Foreldrar sem tengjast 

Olweusarskólum fá foreldrabækling svo að þeir viti út á hvað áætlunin gengur og geti fylgt 

henni. Í fyrstu var þetta þróunarverkefni. Tíðni eineltismála lækkaði um 30% í fyrsta 

samanburði en ekki náðu allir skólar að halda sig við þá lækkun og fór fjöldi mála upp í 

einhverjum skólum (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016). 

Olweus leggur mikla áherslu á hvernig talað er við börnin um einelti. Mikilvægt er að 

nemendur heyri kennara sína aldrei segja „það má ekkert gera án þess að það sé flokkað 

sem einelti“. Ef líðandi barn heyrir þetta mun það aldrei bera traust til kennarans og þar af 

leiðandi eineltið líklega þrífast (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016).  

Mjög mikilvægt er að skólar hafi gert sér áætlun sem snýr að einelti og lýsir því hvernig 

þeir ætla að takast á við það og stöðva það. Þeir skólar sem vinna eftir Olweusaráætlun eru 

flestir fljótir að uppræta eineltið og sýna niðurstöður það vel. Sem dæmi má nefna að ekki 
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nema 1% stúlkna í 10.bekk í skólum sem vinna eftir Olweusaráætlun taldi sig verða fyrir 

einelti í könnun á hennar vegum (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016). 

6.3 Stefna skólans 

Mikilvægt er að allir skólar hafi stefnu til þess að fylgja þegar upp koma eineltismál. Lög 

um grunnskóla kveða á um að grunnskólar skuli móta heildstæða stefnu um það hvernig 

fyrirbyggja megi að líkamlegt, andlegt eða félagslegt ofbeldi eigi sér stað í skólastarfi (Lög 

um grunnskóla nr. 91/2008). Í þessari stefnu er mikilvægt að komi fram skýr og raunhæf 

markmið hvað varðar einelti. Þessi stefna á að efla samvinnu og samkvæmni þeirra sem 

tengjast börnum og ungmennum eða annast þau (Sharp og Thompson, 2000). 

Ávinningur af því að hafa heildstæða stefnu er margs konar. Starfsfólk skólans er 

líklegra til að verða vart við einelti og geta stöðvað það. Einnig eru nemendur líklegri til þess 

að tilkynna um einelti eigi það sér stað (Sharp og Thompson, 2000).  

Mótun heildstæðrar stefnu gegn einelti í skóla krefst mikillar vinnu. Safna þarf saman 

víðtækum upplýsingum um einelti og hvernig skynsamlegast sé að uppræta það. Til þess að 

stefnan verði áhrifarík er mikilvægt að hafa samráð við sem flesta þegar hún er mótuð. Gott 

er að flestir hópar skólasamfélagsins taki þátt (Sharp og Thompson, 2000). Markmið þess 

að hafa stefnu og áætlun er að efla forvarnir og með því uppræta einelti (Sharp, Cowie og 

Smith, 2000). 

6.4 Opin umræða 

Nauðsynlegt er að umræða varðandi einelti í skólum sé opin. Umræða sem snertir 

einelti er ekki aðeins ætluð nemendum skólans heldur þarf hún að ná til foreldra, 

ábyrgðarmanna og starfsfólks (Umboðsmaður barna, e.d.). Mikilvægt er að allir séu vel 

upplýstir hvað varðar einelti og samstaða fólks þarf að vera góð (Helga Margrét 

Guðmundsdóttir, 2012). 

Í skólum þar sem talað er opinskátt um einelti er líklegra að það þrífist ekki. Í jákvæðu 

umhverfi sem einkennist meðal annars af samkennd og virðingu er líklegt að nemendur taki 

afstöðu gegn einelti og hafi vilja og dug til þess að uppræta það (Sharp og Thompson, 2000). 

Mikilvægt er að umræðan um einelti sé opin og börn taki þátt í henni ásamt 

skólastarfsmönnum. Nemendur eru flestir fúsir til að taka þátt í umræðunni þar sem enginn 

þeirra vill vera þolandi eineltis (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

6.5 Bekkjarfundir  

Nemendur verða fyrstir varir við einelti í skólum og er því mikilvægt að gott samstarf sé 

milli nemenda og skóla. Gera þarf nemendum grein fyrir afleiðingum eineltis og fá þá til 
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þess að taka afstöðu gegn því (Umboðsmaður barna, e.d.). Bekkjarfundir eru tilvallinn 

vettvangur til að skapa traust og góðan anda innan bekkjar. Ef grunur er um einelti er gott 

að senda póst á foreldra og biðja þá um að ræða almennt um einelti við börnin og fá þau til 

að halda umræðunni áfram í kennslu. Tala þarf almennt um einelti en ekki tengja það 

persónum um of (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016).  

Nemendur þurfa að vita hvað einelti er og allir bekkir að hafa reglur til að fylgja þegar 

einelti birtist. Án reglna gerist lítið. Áhrifaríkast er að semja þessar reglur í samvinnu við 

nemendur, því með þátttöku þeirra er líklegra að þeir fylgi settum reglum. Nemendur þurfa 

að geta greint þegar einelti á sér stað og vitað hvaða refsingu það varðar. Nemendur gera 

sér oft ekki grein fyrir alvarleika óbeins eineltis og því þarf að fræða þá um að höfnun sé 

jafn alvarleg og líkamsmeiðing (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Bekkjarfundir eru mikilvægir og er gagnlegt að nota þá til þess að styrkja sjálfsmynd, 

bæta líðan og efla vinasambönd nemenda (Guðjón Ólafsson, 1996). Einnig eru 

bekkjarfundir tilvalinn vettvangur til þess að vinna gegn einelti, meðal annars með því að 

gera bekkinn að heild og styrkja þannig bekkjarandann (Þorlákur H. Helgason, munnleg 

heimild, 16. febrúar 2016).  

6.6 Tilfinningar 

Gott er ef kennara tekst að vinna með nemendum að auknum skilningi þeirra á 

tilfinningum. Áhrifaríkt er að vinna með tilfinningar í gegnum allskyns samvinnuleiki, 

leikþætti eða á annan skapandi hátt. Sem dæmi er hægt að setja nemendur í vissar 

aðstæður og fá þá til þess að leysa þær. Aðstæðurnar geta verið upphugsað eineltismál á 

skólalóð (Guðjón Ólafsson, 1996). Þolendur eineltis upplifa ýmsar tilfinningar sem 

mikilvægt er að þeir fái tækifæri og aðstæður til þess að tjá sig um. 

Börn byrja ung að upplifa tilfinningar og þarf ekki að ala þær upp í þeim. Tilfinningar 

eins og samkennd og virðing byrja að þroskast snemma (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Nauðsynlegt er að nemendur alist upp við að tala opinskátt um tilfinningar og að þær séu 

ekki feimnismál. Ungmenni þurfa að geta talað um tilfinningar við einhvern sem þeir bera 

fullt traust til. Fullorðnir þurfa að gera sitt besta til þess að setja sig í spor ungmenna sem 

búa við mikla vanlíðan (Landlæknisembættið, 2014). 
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7 Afleiðingar eineltis 

Mikilvægt er að koma í veg fyrir einelti. Fjölgunin sem hefur átt sér stað í rafrænum 

eineltismálum veldur fleiri sjálfsvígum ungmenna en áður. Það er talið vera vegna þess að 

ungmennin hafa ekki tilfinningalegan þroska til þess að takast á við þessi mál. Sjálfsvíg er 

alvarlegasta afleiðing rafræns eineltis en ekki sú eina. Þau ungmenni sem eru þolendur 

eineltis geta strítt við lágt sjálfstraust, sjálfsskaða, þunglyndi og eða aðra geðræna 

sjúkdóma allt sitt líf (NoBullying.com. The movement against bullying, 2014b). Þolendur 

eineltis eiga það flestir sameiginlegt að vera vansælir og margir ásaka sjálfa sig fyrir það 

einelti sem þeir verða fyrir (Sharp og Smith, 2000). Einnig rækta þolendur eineltis oft með 

sér neikvæða sjálfsmynd og því fylgir lítil gleði, einmanaleiki, neikvæðni og viðkvæmni 

(Guðjón Ólafsson, 1996). 

Einelti getur haft langvarandi neikvæð áhrif sem geta fylgt þolendum þess til framtíðar 

(Heimili og skóli, e.d.). Afleiðingar eineltis eru mismunandi eftir einstaklingum en 

birtingarmyndir þess geta verið árásargjarnar eða innhverfar. Meiri hluti þolenda eineltis 

eiga við einhvers konar innhverf vandamál að stríða svo sem einmanaleika, félagsfælni, 

þunglyndi eða kvíða (Heimili og skóli, 2015). 

7.1 Vanlíðan 

Vanlíðan fylgir alltaf einelti. Oft getur verið erfitt fyrir foreldra og aðstandendur að 

greina hvernig börnum þeirra líður. Sextán ára stúlka frá Flórída hengdi sig á 

Þakkargjörðarhátíðinni þrátt fyrir að hafa talað opinskátt um sjálfsvíg. Hún hafði fengið 

nafnlausa spurningu á síðunni ASKfm um skoðun hennar á sjálfsvígi. Hún var yfirveguð og 

talaði almennt um sjálfsvíg. Eftir svar sitt fékk hún mikið hrós. Unga stúlkan svaraði 

spurningunni með myndbút af sjálfri sér sem hafði þær afleiðingar að hún fékk niðrandi 

skilaboð um útlit sitt. Þessi skilaboð leiddu til þess að hún stytti sér aldur (NoBullying.com. 

The movement against bullying, 2015e).  

7.2 Brottfall úr skóla  

Algeng afleiðing eineltis er brottfall úr skóla. Nemandinn telur sig geta forðast eineltið 

með því að láta ekki sjá sig í skólanum (Sharp og Smith, 2000).  Með rafrænu einelti getur 

þó reynst erfitt að forðast gerendur og eflaust eykur það oft enn á vanlíðan. Þegar 

nemendur eru lagðir í einelti getur verið erfitt fyrir þá að mæta í skólann og horfast í augu 

við þá sem sköpuðu þeim mikla vanlíðan en hitt hlýtur að vera erfitt líka að vita ekki með 

vissu hverjir standa að eineltinu. Ekki er alltaf vitað hver er gerandinn þegar um er að ræða 

rafrænt einelti þar sem hægt er að skáka í skjóli nafnleyndar í heimi tækninnar.   
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Eineltið getur einnig haft áhrif á námsárangur skólanema þar sem það veldur mörgum 

kvíðaköstum og skorti á einbeitingu (Sharp og Smith, 2000). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

bæði þolendur og gerendur eineltis eru oft undir meðallagi í námsárangri (Guðjón Ólafsson, 

1996). Einstaklingar sem tengjast einelti eru líklegri til þess að hætta skólagöngu þar sem 

þeir eiga erfitt með að mæta og einkunnir þeirra hrynja í samræmi við það, sem veldur 

falleinkunn og oft brottrekstri (Understand bullying, e.d.). Alvarleikann má sjá á niðurstöðu 

í könnun Steven Walkers árið 2011. Þar kom fram að 29% ungmenna sem höfðu upplifað 

sig sem fórnarlamb rafræns eineltis neituðu að mæta í skóla vegna vanlíðunar 

(NoBullying.com. The movement against bullying, e.d). 

7.3 Lítið sjálfstraust 

Þegar einelti hefur átt sér stað í nokkurn tíma hefur sjálfstraust þolandans að öllum 

líkindum minnkað og sjálfsmynd hans brenglast. Þolendur eineltis eiga það til að einblína á 

galla sína og finnst þá jafnvel eineltið maklegt (Sharp og Smith, 2000). 

7.4 Geðrænir sjúkdómar 

Þolendur eineltis þurfa margir að glíma við þunglyndi, kvíða og aðra geðræna sjúkdóma 

þegar þeir komast á fullorðinsár (Sharp og Smith, 2000).  

7.4.1 Kvíði 

Kvíði birtist aðallega í líkamlegum einkennum á borð við máttleysi, stjóntruflanir, 

skálfta, doða og öndunarerfiðleika. Tilfinningaleg einkenni kvíða eru einnig nokkur en þar 

má nefna pirring, kæruleysi og almennar kvíðatilfinningar. Kvíði getur komið upp ósjálfrátt 

þegar einstaklingi finnst honum vera ógnað eða hann þurfa að takast á við eitthvað sem 

gæti reynst honum ofviða. Allir fyllast einhvern tíma kvíða og má þar nefna prófkvíða. Sagt 

er að einstaklingar hafi kvíðaröskun þegar kvíðinn er orðinn óeðlilega mikill, stendur yfir í 

nokkuð langan tíma og hefur neikvæð áhrif á líf hans. Kvíði er algengur og er talið að 

þriðjungur fólks glími við kvíðaröskun einhvern tíma á lífsleiðinni. 

Félagsfælni er algengasta kvíðaröskunin en um 12% fólks greinast með hana ef marka 

má meðferðaraðila. Einstaklingar eru haldnir félagsfælni þegar þeir upplifa mikinn kvíða 

vegna félagslegra aðstæðna (Kvíðameðferðarstöðin, e.d.). 

7.4.2 Þunglyndi 

Þunglyndi er önnur afleiðing eineltis. Þolendur rafræns eineltis greindust þunglyndari 

en þeir sem höfðu upplifað annars konar einelti (Wang, Nansel, Iannotti, 2010). Þunglyndi 

er algengur sjúkdómur. Um 15-25% einstaklinga munu einhvern tímann á lífsleiðinni kenna 
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þunglyndis (Embætti landlæknis, 2012). Um 4% ungmenna takast á við þunglyndi árlega 

(Persona.is, e.d.) en á Íslandi eru um 12 til 15 þúsund einstaklingar taldir vera með 

þunglyndi á hverjum tíma. Þunglyndi hefur neikvæð áhrif á einstaklinginn og dregur úr orku 

og lífsgleði hans. Oft hefur þunglyndið það sterk áhrif að einstaklingar sinna ekki daglegum 

störfum (Embætti landlæknis, 2012). Sjúkdómurinn er algengari meðal stúlkna og líklegra 

er að hann komi fram með hækkandi aldri (Barnaspítali hringsins, e.d.). Einkenni stúlkna 

eru oft hlédrægni en drengir eiga það til að verða ofbeldishneigðir. Þessi hegðun getur ýtt 

undir einangrun sem vekur hugsanir um sjálfsskaða (Landlæknisembættið, 2004). 

7.4.3 Sjálfsskaði  

Sjálfsskaði er þegar einstaklingar meiða sjálfa sig vísvitandi (Áttavitinn, 2016). Þolendur 

eineltis upplifa oft mikinn vanmátt og reyna að flýja raunveruleikann. Fórnarlömbin eiga 

það til að skaða sig til að reyna forðast þennan heim. Oft er það ákall um hjálp (Guðjón 

Ólafsson, 1996). Með sjálfskaða er reynt að deyfa tilfinningaleg særindi með líkamlegum 

sársauka. Dæmi um sjálfsskaða er til dæmis þegar einstaklingur sker sig, brennir sig eða 

klórar til blóðs vísvitandi. Þeir eru líklegri til þess að beita sjálfan sig sjálfsskaða sem eiga við 

tilfinningaleg vandamál að stríða (Áttavitinn, 2016). Sjálfsskaði hefur aukist á Íslandi og vert 

er að skoða hver ástæða þess er (Brynjólfur Ingvarsson og Sigmundur Sigfússon, 2004). 

Amanda var 15 ára þegar hún fór að upplifa hræðilegt rafrænt einelti. Hún var eins og 

flestir unglingar, virk á samfélagsmiðlum. Þar kynnist hún strák sem talaði fallega til hennar 

og hvatti hana til þess að senda sér nektarmyndir. Amanda fellst á það og sendi honum 

myndir. Áður en hún vissi af höfðu allir sem hún þekkti séð myndirnar. Hún fór að skera 

sjálfa sig vegna eineltisins og reyndi sjálfsvíg oftar en einu sinni (NoBullying.com. The 

movement against bullying, 2015a). Stúlkur eru líklegri en drengir til að ráðast í 

sjálfsvígstilraunir sem misheppnast (Embætti landlæknis, 2007) en Amöndu tókst því miður 

að binda enda á líf sitt (NoBullying.com. The movement against bullying, 2015a).  

7.4.4 Sjálfsvíg 

Sjálfsvíg er alvarlegasta afleiðing eineltis og lokaúrræði. Þunglyndir einstaklingar eru 

líklegri til að fremja sjálfsvíg. Um þriðjungur þeirra sem fremja sjálfsvíg hafa verið greindir 

með eitt einkenni þunglyndis í það minnsta (Landlæknisembættið, 2004). Á Íslandi er lægri 

sjálfsvígstíðni en á öðrum Norðurlöndum en miða má við að þrír til fjórir Íslendingar fremji 

sjálfsvíg í hverjum mánuði að meðaltali. Drengir eru líklegri til þess að fremja sjálfsvíg en 

stúlkur (Embætti landlæknis, 2007). Einstaklingar sjá oft engan enda á eigin vanlíðan annan 

en að fremja sjálfsvíg. Þessar sjálfsvígshugsanir spretta oft upp vegna einhverra áfalla 

(Landlæknisembættið, 2004). Hinn 9. september árið 2013 sá Rebecca, 12 ára stúlka, enga 
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undankomuleið frá einelti sem hún varð fyrir. Hún hafði stöðugt fengið tilkynningar í 

gegnum samskiptamiðillinn MySpace. Skilaboðin voru mjög óvægin en á meðal þeirra var 

þessi orðsending: ,,Þú hefur ekki enn drepið þig. – Farðu nú og hoppaðu fram af byggingu.“ 

(NoBullying.com. The movement against bullying, 2015b).  
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8 Aðstandendur þolenda 

Aðstandendur þolanda eineltis eru oft viðkvæmir og sárir. Mikilvægt er að allir foreldrar 

viti hvernig þeir eiga að hegða sér ef um eineltismál er að ræða (Kolbrún Baldursdóttir, 

2012). Foreldrar þurfa að taka virkan þátt í lífi barna sinna, meðal annars með því að fylgjast 

vel með þeim hvað varðar skóla, félagslíf, íþróttir og fleira. Ef foreldri verður vart við 

einkennilega hegðun er mikilvægt að ræða við barnið (Heimili og skóli, e.d.). Það getur verið 

mjög erfitt að fást við rafrænt einelti og oft vita foreldrar þolanda ekki af eineltinu fyrr en 

það er orðið of seint (NoBullying.com. The movement against bullying, e.d). 

Nauðsynlegt er að foreldrar taki þátt í að móta stefnu skólans gegn einelti og fylgi þeirri 

stefnu. Ef unnið er á þann veg að aðstandendur þolenda fái góða innsýn í starf skólans gegn 

einelti er líklegra að þeir muni fylgja settum reglum. Flestir foreldrar huga að því hvort að 

einelti viðgangist í skóla barna sinna og því ætti ekki að vera erfitt að fá þá til þess að mæta 

á fræðslufundi og sinna því sem tengist einelti (Sharp og Thompson, 2000). Foreldrar eiga 

oft erfitt með að trúa að börnin þeirra séu annað hvort þolendur eða gerendur eineltis og 

þar sem þetta er viðkvæmt mál er mikilvægt að nálgast það af yfirvegun (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012). Foreldrar þurfa að ræða við börnin sín og kenna þeim viðeigandi 

hegðun. Mikilvægt er að þeir ákveði í samráði við skólann hvaða hegðun sé boðleg og leitist 

við að fá börn sín til að tileinka sér hana. Ef börnin finna fyrir þessari samvinnu er líklegt að 

þau hegði sér í samræmi við hana (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Sterkt samband milli foreldra og barna getur komið í veg fyrir ofnotkun samfélagsmiðla 

og fækkað þannig rafrænum eineltismálum (Floros og Konstantinos, 2013). Mikilvægt er að 

foreldrar og venslafólk ungmenna kenni þeim muninn á réttu og röngu og hvaða áhrif 

einelti getur haft á þolendur þess. Til er fjöldinn allur af dæmum þar sem afmæli er haldið 

og öllum nema einum í skólabekknum er boðið. Því er mikilvægt að foreldrar vinni saman 

og í dæmi sem þessu sjái til þess að öllum sé boðið. Einnig eru til dæmi þar sem einstaklingur 

hefur ákveðið að halda afmæli, býður skólabekknum og situr síðan einn við veisluborðið og 

bíður eftir þeim sem hann vonaðist til að geta kallað vini sína. Fáir foreldrar myndu vilja sjá 

og upplifa vonbrigðin sem börn verða fyrir þegar atburðir sem þessir eiga sér stað. 

Það sem skilar bestum árangri þegar uppræta á einelti er þegar foreldrar geranda og 

þolanda eineltis eiga með sér gott samstarf. Mikilvægt er að hafa ávallt í huga að málin geta 

verið afar viðkvæm og að þau ber að nálgast af mikilli yfirvegun (Kolbrún Baldursdóttir, 

2012). 
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8.1 Fylgjast með 

Þó að tæknin sé góð hefur hún sína neikvæðu fylgikvilla. Mikilvægt er að foreldrar 

fylgist vel með því sem börnin þeirra gera á internetinu, bæði til þess að verja þau og koma 

í veg fyrir óæskilega hegðun af þeirra hálfu (NoBullying.com. The movement against 

bullying, 2014b). Rannsókn var gerð í Bandaríkjunum á vegum the Pew Research Center þar 

sem niðurstöður gáfu til kynna að eitt af hverjum sex ungmennum sem nota 

samskiptamiðla á borð við Facebook segja að haft hafi verið samband við sig af ókunnugri 

manneskju og að þau samskipti hafi valdið sér óþægindum eða hræðslu á einhvern hátt 

(Madden o.fl., 2013). Mikilvægt er að börn og ungmenni fái leiðsögn hvað varðar notkun á 

samfélagsmiðlum. Oft líta ungmenni á vinafjölda sinn á þessum miðlum sem eins konar 

viðurkenningu, margir vinir, meiri vinsældir (Heimili og skóli, 2015). 

Ungmenni nota netið og samskiptamiðla mikið. Nauðsynlegt er að setja þeim reglur um 

notkun og að þeim reglum sé fylgt (Heimili og skóli, e.d.). Facebook er samskiptamiðill sem 

án vafa er almennastur eins og staðan er núna og 60% ungmenna sem nota þennan miðil 

eru með persónulegar síður sínar eins læstar og hægt er samkvæmt rannsókn the Pew 

Research Center (Madden o.fl., 2013). Það er ekki nóg að fylgjast með vinalista barnanna. 

Þótt barnið telji sig þekkja viðkomandi kemur það ekki í veg fyrir að hann kunni að leggja 

barnið í einelti. Það að geta falið sig bak við tölvuskjá styrkir gerendur eineltis, veitir þeim 

kjark til þess að segja hluti sem þeir myndu ekki segja undir öðrum kringumstæðum 

(NoBullying.com. The movement against bullying, 2014b). 

Aðspurðir svöruðu  81% foreldra að þeir hefðu áhyggjur af þeim upplýsingum sem börn 

þeirra létu uppi á vef Facebook en 46% foreldra svöruðu að þeir hefðu verulegar áhyggjur 

af persónulegri upplýsingasíðu barna sinna (Madden o.fl., 2013). 

8.2 Foreldrastarf 

Skólasamfélagið samanstendur af foreldrum eða öðrum aðstandendum, starfsfólki 

skólans og nemendum hans. Miklvægt er að þetta samfélag sé sem samrýmdast. Foreldrar 

ásamt skólanum bera ábyrgð á uppeldi, velferð og menntun barnanna. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Traust skiptir lykilmáli þegar um samstarf foreldra og 

skóla er að ræða. Í stað þess að kennarar bíði og voni að rætast muni vel úr árinu getur 

verið gott að byggja upp traust strax frá byrjun. Góð hugmynd er að hringja til foreldra í 

byrjun annar og bjóða nemendur velkomna. Ef það er gert er líklegt að bæði nemendur og 

foreldrar finni strax fyrir öryggi (Þorlákur H. Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016).  

Skólinn þarf að vera virkur við að upplýsa foreldra þegar rætt er um einelti og hvetja þá 

til þess að ræða um einelti heima. Foreldrar eru yfirleitt helsta fyrirmynd barna sinna og er 
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það í þeirra höndum að kenna þeim falleg samskipti og muninn á réttu og röngu. Foreldrar 

geta haft mismunandi skoðun á einelti og hvernig eiga að bregðast við því en mikilvægast 

er að þeir standi saman (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Grundvallaratriði er að foreldrar séu virkir þegar kemur að eineltismálum í lífi barna 

þeirra og annarra barna þar sem foreldrar eða forráðamenn bera ábyrgð á að vernda börn 

sín gegn allri óásættanlegri meðferð (Umboðsmaður barna, e.d). Öllum skólum ber skylda 

til að hafa eineltisáætlun sem vinna á eftir ef upp koma mál af af þeim toga. Í reglugerð um 

ábyrgð og skyldur skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011 segir í 7. gr.: „Áætlunin 

beinist einnig að foreldrum með það að markmiði að þeir séu virkir í samstarfi við skólann 

í að vinna gegn einelti og vinna með starfsfólki skóla að úrvinnslu eineltismála, eftir atvikum 

með formlegum samningi milli heimilis og skóla“ (Umboðsmaður barna, e.d.). 

Mikilvægt er að skóli og foreldar byggi upp traust og virkt samstarf sín á milli. Virkt 

samstarf á milli þeirra er nauðsynlegt svo að foreldrar geti séð til þess að börn þeirra finni 

sig örugg (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). Til að uppræta einelti er 

áhrifaríkast að aðstandendur þolenda og gerenda ásamt starfsfólki skóla vinni markvisst 

saman að lausn. 
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9 Að uppræta einelti 

Til þess að stöðva einelti er nauðsynlegt að vita af því. Mikilvægt er að uppgötva einelti 

sem fyrst svo hægt sé að bregðast sem best við (Umboðsmaður barna, e.d.). Góð leið til að 

kanna hvort einelti eigi sér stað í skóla eru spurningalistar eða kannanir. Áhrifaríkast er að 

endurtaka kannanir svo hægt sé að bera svörin saman (Sharp, Arora, Smith og Whitney, 

2000). Skólastjóri í 500 nemenda skóla á Íslandi var ekki ánægður með frammistöðu við að 

uppræta einelti sem greinilega átti sér stað. Ákvað skólastjórinn að taka á málunum. Hann 

lagði það verkefni fyrir alla kennara að fylgjast vel með nemendum og skrifa niður nöfn 

þeirra sem hugsanlega liði ekki nógu vel. Skrifuð voru nöfn 62ja stúlkna (Þorlákur H. 

Helgason, munnleg heimild, 16. febrúar 2016).  

Til þess að uppræta einelti er skynsamlegast að sanka að sér upplýsingum um einkenni 

og afleiðingar eineltis. Gott er að halda síðan fræðslufund þar sem farið er yfir þau mál. 

Ávinningur fræðslufunda getur verið mikill þar sem alvarleiki og tíðni eineltismála kemur 

þar gjarnan fram. Hvetja þessar staðreyndir alla til þess að takast á við einelti (Sharp og 

Thompson, 2000). Fyrsta skrefið í að uppræta einelti er að móta heildstæða stefnu sem 

unnið er markvisst eftir (Sharp og Thompson, 2000). 

Ungmenni geta átt erfitt með að segja frá einelti sem þau upplifa eða verða vör við og 

því er mikilvægt að hvetja þau til þess og gera þeim fulla grein fyrir því að sá sem verður 

fyrir einelti sé aldrei ábyrgur og eigi rétt á stuðning (Barnaheill, e.d.). Mikilvægt er að grípa 

inn í um leið og eineltið á sér stað og láta það ekki viðgangast, vegna þeirra afleiðinga sem 

það getur haft (Heimili og skóli, e.d.). Mikilvægt er að hafa hugfast að börn eiga það til og 

eru jafnvel líkleg til að kenna sjálfum sér um það einelti sem þau verða fyrir (Umboðsmaður 

barna, e.d.). Hafa ber í huga að börn verða sjaldnast fyrir einelti vegna einhvers í fari þeirra, 

þau verða fyrir einelti vegna þess að þau eru viðkvæm fyrir ákveðnum hlutum og er það 

notað gegn þeim (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Tilvalið er fyrir kennara að nota lífsleiknikennslustundir til þess að fræða nemendur um 

einelti og koma þannig í veg fyrir það (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Auk þess að fræða 

nemendur er mikilvægt að starfsfólk skólans sjái til þess að skólabragurinn sé jákvæður. 

Þegar hann einkennist af virðingu og umburðarlyndi getur það dregið úr eineltismálum 

(Mennta- og menningrmálaráðuneytið, 2013). 

9.1 Stuðningur 

Vodafone gerði stóra alþjóðlega könnun árið 2015 og 43% af þeim 5.000 sem svöruðu 

sögðu að þeim þætti erfitt að styðja við vini sem hefðu lent í rafrænu einelti. Aðspurðir 
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sögðust 72% senda vinum sínum einhvers konar broskarl til þess að sýna þeim stuðning 

(Vodafone, 2015).  

Mikilvægt er að stuðningur við ungmenni og börn sem upplifa sig sem þolendur eða 

gerendur eineltis sé jákvæður. Þegar þolendur eineltis njóta stuðnings er líklegra að 

afleiðingar þess verði ekki jafn slæmar. Einnig er mikilvægt að styðja við gerendur eineltis 

svo að þeir bæti hegðun sína og láti af núverandi hegðun (Heimili og skóli, 2015). Þolendur 

eineltis hafa oft minnimáttarkennd. Mikilvægt er að breyta þeim hugsunarhætti og fá 

einstaklinginn til að finnast hann einhvers virði (Guðjón Ólafsson, 1996). Þolendur eineltis 

eru oft hræddir og búast við öllu illu frá umhverfinu og fólkinu í kringum sig. Með því að 

styðja við einstaklinginn og bæta sjálfsmynd hans er líklegt að hægt sé að útrýma þessum 

hugsunarhætti (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Ceyanne sætti mikið einelti og fékk daglega orð í eyra um hún væri ljót. Hún hafði því 

lágt sjálfsmat og upplifði mikla vanlíðan. Afi hennar taldi henni hins vegar trú um að hún 

væri fallegasta stúlka sem hann hefði nokkurn tíma séð. Vegna orða afa síns er Ceyanne að 

byggja upp sjálfstraust sitt og líklegt er að afleiðingar eineltisins verði ekki jafn slæmar og 

ella hefði orðið (NoBullying.com. The movement against bullying, 2015c)  

9.2 Að láta vita 

Rannsakað hefur verið hvort að ungmenni hafi einurð til að láta vita þegar þau glíma 

við einelti. Rannsóknir gefa misvísandi niðurstöður. Þrátt fyrir það má sjá að mikill meirihluti 

ungmenna heldur því leyndu þegar þeir eru þolendur eineltis. Mikilvægt er að brýna fyrir 

ungmennum að hægt sé að taka á málunum. 

Samkvæmt könnun, sem framkvæmd var af National Center for Education Statistics 

árin 2005-2013 meðal ungmenna á aldrinum 12 til 18 ára í Bandaríkjunum kom í ljós að 

nálægt þriðjungur þátttakenda hafði orðið fyrir einelti og allt að tveir af hverjum þremur 

létu engan vita þegar eineltið átti sér stað (Cordova, 2016). Drengir eru líklegri en stúlkur til 

að láta aðra vita að einelti hafi átt sér stað (Forero, McLellan, Russel, og Bauman, 1999). 

Í rannsókninni hjá Vodafone komu aðrar niðurstöður. Þær voru að nánast fimmtungur 

þátttakenda hafði upplifað sig sem þolanda rafræns eineltis og rúmlega þriðjungur 

viðurkenndi að hafa ekki látið foreldra eða forráðamenn sína vita þegar eineltið átti sér 

stað. Ástæður þess að þátttakendur létu ekki vita af upplifun sinni voru eftirfarandi: 

40% þátttakenda voru smeykir um að foreldrar myndu skipta sér af  

36% þátttakenda voru smeykir við viðbrögð foreldra 

32% þátttakenda skömmuðust sín 

(Vodafone, 2015). 
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Ástæður geta verið margar fyrir því að ungir þolendur eineltis þora ekki að láta vita af 

því sem þeir eru að ganga í gegnum. Oft líður börnum eins og þau séu að bregðast 

foreldrum sínum og að í því að verða fyrir einelti felist persónulegur ósigur (Heimili og skóli, 

e.d.). Börnin eða ungmennin finna oft til hræðslu við að segja frá eineltinu, óttast hótanir 

eða ofbeldi og að skólinn muni ekki trúa þeim(Sharp og Smith, 2000). 
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10 Niðurlag 

Greinilegt er að tæknivæðingu fylgja ýmsir kvillar, svo sem rafrænt einelti. Ungmenni 

hafa nú greiðari aðgang að tækninni en þau höfðu áður. Tæknin er notuð í skólum en líka 

til ýmissa nota og afþreyingar í daglegu lífi. Samskiptamiðlar, svo sem Facebook, Twitter og 

Instagram, njóta mikilla vinsælda. Í ljós hefur komið að einelti á sér oft stað á þessum 

miðlum og því er mikilvægt að fylgst sé vel með ungmennum sem þá nota. 

Í flestum tilvikum getur verið óhægt að eiga við rafrænt einelti og oft er erfitt að geta 

sér til um gerendur. Erfiðleikarnir felast í því að ókunnur gerandi getur leynst á bak við 

tölvuskjáinn og komið fram sem einhver annar en hann er. Vegna þess er mikilvægt að 

foreldrar taki virkan þátt í lífi barna sinna og fylgist með því sem þau gera á Veraldarvefnum. 

Einnig  má ráða af heimildum sem hér hafa verið rýndar að gott sé að setja tímamörk á 

raftækjanotkun til þess að draga úr líkum á rafrænu einelti. 

Mikilvægt er að allir sem tengjast uppeldi og menntun barna séu upplýstir um rafrænt 

einelti. Eineltið varðar börn, unglinga, foreldra, aðstandendur og skólastarfsmenn. 

Mikilvægt er virkt og samrýmt samstarf á milli allra sem koma að skólasamfélaginu. Ef 

samstarfið er ekki gott er líklegt að eineltið þrífist og erfitt reynist að uppræta það. Helst 

þurfa allir hlutaðaeigandi að þekkja einkenni eineltis og vera færir um aðstoða þann sem 

lendir í því. Greinilegt er að afleiðingar eineltis eru alvarlegar og geta verið langvarandi. Því 

er mikilvægt að styðja og styrkja þá sem verða fyrir barðinu á því. Jákvæð styrking er 

áhrifaríkust bæði fyrir gerendur og þolendur eineltis. Ef gerendum er ekki gerð grein fyrir 

hve slæm áhrif  eineltið hefur munu þeir að öllum líkindum halda áfram óæskilegri iðju 

sinni. 

Hægt er að hafa áhrif á tíðni rafrænna eineltismála með því fylgja vel eftir áætlunum, 

stuðla að opinni umræðu og gera ráð fyrir stuðningi. Einelti á aldrei að vera feimnismál og 

allir sem sjá, taka þátt í eða verða fyrir einelti ættu að hafa aðgang að traustum einstaklingi 

eða teymi til þess að ræða við um þann vanda sem við er að glíma. 
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