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Ágrip	

Einelti	er	alvarlegt	samfélagsmein	og	hefur	áhrif	á	alla	sem	að	því	koma.	Verkefnið	byggir	

á	rannsóknum	á	einelti,	eineltisáætlunum,	forvörnum	og	inngripum.	Rannsóknarspurning	

verkefnisins	 er:	 Hvað	 þarf	 að	 vera	 til	 staðar	 svo	 árangur	 náist	 í	 baráttunni	 við	 einelti?		
Markmiðið	 er	 að	 greina	 hvernig	 hægt	 er	 að	 ná	 betri	 árangri	 í	 baráttunni	 við	 einelti	 á	

Íslandi,	hvernig	hægt	er	að	draga	úr	því	og	fyrirbyggja	þróun	á	nýjum	eineltismálum.	Með	

það	 að	markmiði	 að	 svara	 rannsóknarspurningu	 verkefnisins	 verður	 almennt	 fjallað	 um	
eineltisáætlanir	 og	markmið	 þeirra.	 Eineltishóparnir	 fjórir	 voru	 skoðaðir	 og	 greint	 hvað	

einkennir	hvern	hóp	fyrir	sig.	Þá	var	einnig	kannað	hvert	viðhorf	nemenda	og	foreldra	er	

til	eineltis.	Greint	verður	frá	könnun	sem	framkvæmd	var	á	eineltisáætlunum	í	skólum	á	
höfuborgarsvæðinu	 og	 Suðurnesjum.	 Að	 lokum	 eru	 niðurstöður	 dregnar	 saman	 og	

rannsóknarspurningu	svarað.					

Einelti	verður	að	stöðva	og	vitundarvakning	verður	að	eiga	sér	stað	í	samfélaginu.		
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Formáli	

Hugmynd	að	þessu	verkefni	kviknaði	í	áfanganum	Einelti,	leiðir	til	lausna.	Í	áfanganum	var	

farið	yfir	helstu	fræði	er	snúa	að	einelti	og	hvaða	inngrip	séu	vænleg	til	árangurs.	Einelti	

snertir	marga,	 hvort	 sem	 það	 er	 hjá	 fagfólki,	 nemendum	 eða	 aðstandendum.	 Ég	 þakka	
öllum	sem	hafa	 lagt	mér	 lið	með	einum	eða	öðrum	hætti	en	ber	sjálf	ábyrgð	á	því	 sem	

missagt	kann	að	vera.	Þetta	staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Leiðbeinanda	mínum,	 Vöndu	 Sigurgeirsdóttur,	 vil	 ég	 þakka	 góða	 leiðsögn	 og	 samvinnu,	

sérfræðiþekking	hennar	reyndist	dýrmæt.	Hún	hefur	verið	góð	fyrirmynd	í	gegnum	námið	

og	vakið	áhuga	minn	á	viðfangsefninu.	Ég	vil	einnig	þakka	 foreldrum	mínum	og	systrum	
fyrir	ótakmarkaðan	stuðning	og	hvatningu.	Þau	hafa	alltaf	trú	á	mér.	Ást	þeirra	er	dýrmæt.	

Kærasta	mínum	þakka	ég	þolinmæði	og	hvatningu	í	minn	garð.		

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.		

	

	

Reykjavík,	9.	maí	2017	

Ásrún	Rúnarsdóttir	
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1	Inngangur	

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	viðhorf	samfélagsins	til	ofbeldis	hefur	áhrif	á	tíðni	eineltis	

(Olweus,	2005).	Forvarnir	eru	því	mikilvægar.	Mikilvægt	er	að	fullorðnir	einstaklingar	séu	

meðvitaðir	um	tíðni	og	afleiðingar	eineltis,	því	annars	getur	það	leitt	til	þess	að	forvarnir	
missi	gildi	sitt.	Þróun	á	sviði	forvarna	og	eineltismála	hefur	verið	ör	síðustu	ár	og	áratugi	

og	hefur	það	 skilað	 sér	 í	bættri	þekkingu	og	úrræðum.	Því	ber	að	 fagna.	Þrátt	 fyrir	það	

hefur	ekki	tekist	að	uppræta	einelti	og	virðist	það	vera	lífseigt	í	samfélaginu.	Varla	er	til	sá	
einstaklingur	sem	ekki	hefur	kynnst	einelti	með	einhverjum	hætti.	Einelti	hefur	neikvæð	

áhrif	 á	 alla	 sem	 að	 því	 koma,	 hvort	 sem	 þeir	 eru	 áhorfendur,	 gerendur,	 þolendur	 eða	

foreldrar	(Olweus,	2005).	

Birtingarmyndir	 eineltis	 eru	 margskonar.	 Stundum	 er	 einelti	 falið	 og	 óljóst	 og	

jafnvel	erfitt	eða	illmögulegt	að	koma	auga	á	það.	Í	öðrum	tilfellum	er	það	sýnilegt.	Því	er	

afar	brýnt	að	 fagfólk	og	almenningur	geri	 sér	gein	 fyrir	því	hvernig	einelti	birtist	og	geti	

þar	af	leiðandi	gert	greinarmun	á	góðlátlegri	stríðni	og	því	hvenær	einelti	á	sér	stað.	Ekki	
er	 síður	mikilvægt	að	skoða	ástæður	sem	 liggja	að	baki	þegar	einelti	er	 falið.	Hin	gullna	

regla;	„Aðgát	skal	höfð	 í	nærveru	sálar“	á	alltaf	rétt	á	sér.	Þar	sem	rannsóknir	hafa	sýnt	

fram	á	að	einelti	á	sér	helst	stað	á	skólatíma	er	ábyrgð	kennara	og	skólastjórnenda	mikil.	

Rannsóknir	sýna	að	þrátt	fyrir	að	ákveðinn	árangur	hafi	náðst	í	baráttunni	gegn	einelti	er	
tíðnin	há	í	grunnskólum	landsins.	Því	er	afar	brýnt	að	kennarar	og	annað	starfsfólk	sé	vel	

upplýst	 og	 í	 stakk	 búið	 að	 greina	 og	 grípa	 til	 aðgerða	 (Olweus,  2005).		
Lagt	 er	 upp	 með	 eftirfarandi	 rannsóknarspurningu:	 Hvað	 þarf	 að	 vera	 til	 staðar	 svo	
árangur	 náist	 í	 baráttunni	 við	 einelti?	 Til	 að	 svara	 þeirri	 spurningu	 verður	 leitast	 við	 að	

fjalla	almennt	um	einelti	og	skilgreiningar	þess.	Í	kjölfarið	verður	fjallað	um	eineltishópana	
fjóra;	 þolendur,	 gerendur,	 áhorfendur	 og	 þolendur/gerendur	 (e.	 Bully-victems)	 sem	 og	

tíðni	eineltis.	Rannsóknir	á	þolendum/gerendum	verða	 teknar	 fyrir	 auk	þess	 sem	 fjallað	

verður	um	forvarnir	og	inngrip	gegn	einelti	ásamt	því	sem	eineltisáætlanir	í	grunnskólum	
landsins	verða	skoðaðar.	Einnig	var	skoðað	hvernig	einelti	birtist	og	hvar	það	á	sér	helst	

stað.	Í	umfjölluninni	er	stuðst	við	fræðiefni,	rannsóknir,	kannanir	og	ritgerðir.	Í	umræðum	

og	 lokaorðum	verður	efnið	dregið	saman	og	rannsóknarspurningunni	svarað.	Það	er	ósk	

mín	 að	 þessi	 ritgerð	 sé	 áhugaverð	 lesning	 og	 veiti	 lesendum	 aukna	 þekkingu	 á	 því	
viðkvæma	viðfangsefni	sem	einelti	er.		
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2	Almennt	um	einelti	

Kolbrún	 Baldursdóttir,	 sálfræðingur,	 skilgreinir	 hugtakið	 einelti	 með	 eftirfarandi	 hætti:	

Þegar	 einn	 eða	 fleiri	 aðilar	 níðast	 á	 öðrum,	 til	 dæmis	með	 því	 að	 segja	 ljót	 orð,	 hæða,	

lítillækka,	 útskúfa	 eða	 meiða	 á	 annan	 hátt	 (Kolbrún	 Baldursdóttir,	 2012).	 Fleiri	
skilgreiningar	hafa	 verið	 settar	 fram	en	ekki	 verður	 fjallað	 sérstaklega	um	þær	 í	 þessari	

ritgerð.		

Einelti	 hefur	 neikvæð	 áhrif	 á	 alla	 þá	 aðila	 sem	 að	 því	 koma,	 hvort	 sem	það	 eru	

gerendur,	 áhorfendur,	 þolendur	 eða	 foreldrar/umönnunaraðilar	 (Olweus,	 2005;	 Svava	

Jónsdóttir,	 2003).	 Þrátt	 fyrir	 ofangreinda	 almenna	 skilgreiningu	 á	 hugtakinu	 einelti	 er	

hugtakið	 fjölbreytt	 og	 flókið	 og	 hefur	 víðtæk,	 neikvæð	 og	 afgerandi	 áhrif	 á	 milljónir	

manna	ár	hvert	(Volk	o.fl,	2014).	Mikilvægi	umræðunnar	um	hugtakið	hefur	leitt	til	frekari	
rannsókna	síðustu	tvo	áratugi	(Volk,	o.fl,	2014).		

Dan	 Olweus	 (2005)	 hefur	 rannsakað	 einelti	 síðustu	 áratugi	 og	 er	 meðal	 helstu	

frumkvöðla	á	sviði	eineltis.	Eineltisáætlun	hans	hefur	verið	alþjóðavædd	og	hefur	stuðlað	
að	 vitundarvakningu	meðal	 almennings,	 sem	hefur	haft	það	 í	 för	með	 sér	 að	mun	 fleiri	

gera	sér	betur	grein	fyrir	alvarlegum	afleiðingum	og	orsakasamhengi	eineltis.		

Field,	Kolbert,	Crothers	og	Hughes	(2009)	segja	að	hugtakið	einelti	feli	í	sér	áreitni	

(e.	aggressive),	munnlega	eða	líkamlega	árás,	sem	beinist	gegn	þeim	sem	standa	höllum	
fæti	 félagslega.	 Gerandinn	 hefur	 þá	 yfirburðastöðu	 gagnvart	 þolandanum	 og	 vinum	

viðkomandi.	Slíkt	leiðir	til	þess	að	staða	viðkomandi	og	jafningja	hans	verður	veikari.	Þeir	
halda	því	einnig	fram	að	einelti	sé	ein	tegund	árásargjarnrar	hegðunar,	það	geti	falið	í	sér	

óbeint	áreiti	eða	einelti.		

Algengustu	birtingarmyndir	eineltis	eru	beint,	óbeint	og	rafrænt	einelti.	Hér	á	eftir	
verður	fjallað	nánar	um	þetta	flókna	fyrirbæri	sem	einelti	er.		

2.1	Beint	einelti	

Beint	einelti	 er	 annars	 vegar	þegar	einstaklingur	 verður	 fyrir	 líkamlegum	meiðingum,	 til	

dæmis	þegar	hann	er	sleginn,	laminn,	hrækt	á	hann,	sparkað	í	hann	eða	honum	hrint	og	
hins	vegar	 sem	munnlegar	neikvæðar	athugasemdir	og	orðahreytingar,	 sagðar	beint	við	

viðkomandi	 einstakling.	 Með	 öðrum	 orðum;	 þolandi	 verður	 fyrir	 árásum	 sem	 heyrast	

og/eða	sjást	(Guðjón	Ólafsson,	1996). Auðveldara	þykir	að	sýna	fram	á	beint	einelti	þar	
sem	það	skilur	alla	jafna	eftir	sig	sár	eða	áverka	á	líkamanum,	en	oft	er	auðveldara	að	taka	

skýrslu	og	myndir	af	sýnilegum	áverkum	(Olweus,	2005).	Undir	beint	einelti	flokkast	einnig	
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tilvik	þar	sem	einstaklingur	eða	hópur	uppnefnir	og/eða	baktalar	einstakling	og	notar	til	

þess	 brögð	 til	 að	 koma	 þolandanum	 í	 vandræði	 og/eða	 láta	 honum	 líða	 illa	 (Olweus,	

2006).	Beint	einelti	er	því	 líkega	sú	tegund	eineltis	sem	flestir	einstaklingar	ættu	að	geta	
greint.	

2.2	Óbeint	einelti	

Óbeint	 einelti	 er	 þegar	 einstaklingi	 er	 hafnað	 af	 hópnum,	 hann	 skilinn	 útundan	 og/eða	

jafnvel	útilokaður.	 Í	 raun	er	um	að	ræða	árás	á	 félagslega	stöðu	og	orðspor	viðkomandi	
(Roland	og	Vaaland,	2001).	Óbeint	ofbeldi	 í	 formi	eineltis	er	oft	á	 tíðum	flókið,	erfitt	að	

meta	 og	 er	 ekki	 jafn	 sýnilegt	 og	 beint	 einelti	 en	 engu	 að	 síður	 alvarlegt.	 Óbeint	 einelti	

getur	 markað	 djúp	 sár	 í	 sálarlíf	 einstaklings	 sem	 getur	 haft	 langvarandi	 áhrif	 og	 grær	
jafnvel	 aldrei	 (Olweus,	 2005).	 Einstaklingur	 sem	 verður	 fyrir	 óbeinu	 einelti	 gerir	 sér	 í	

sumum	tilfellum	ekki	grein	fyrir	í	fyrstu	að	hann	sé	þolandi	eineltis.	Þolandi	getur	oft	ekki	

lýst	eineltinu	né	 skilgreint	það.	Hann	 finnur	 fyrir	 skömm,	 finnur	að	orð	hans	 skipta	ekki	
máli	 og	 tilvera	 hans	 fer	 að	 skipta	 minna	 og	 minna	 máli.	 Sjálfstraustið	 minnkar	 og	

sjálfsásakandi	hugsun	tekur	yfir.	Einstaklingurinn	fer	að	trúa	því	að	hann	sé	ekki	metinn	að	

verðleikum	(Kolbrún	Baldursdóttir,	2012).		

Dæmi	 um	 óbeint	 einelti,	 sem	 erfitt	 þykir	 að	 sannreyna,	 er	 baktal,	 neikvæð	

líkamstjáning	 í	garð	þolandans	og	svipbrigði	sem	bera	með	sér	vanþóknun	á	tilvist	hans.	
Án	þess	að	nota	beina	tjáningu	eru	skýr	skilaboð	send;	við	erum	að	tala	um	þig,	við	vitum	

eitthvað	um	þig	og	 farðu	 frá	okkur,	við	viljum	ekki	hafa	þig	með	(Kolbrún	Baldursdóttir,	

2012).		

Rannsóknir	 sýna	 að	 stúlkur	 beiti	 frekar	 óbeinu	 félagslegu	 einelti,	 svo	 sem	 að	

baktala,	uppnefna,	skilja	útundan	og	beita	lymskulegum	brögðum	til	stjórnunar,	netmiðlar	

verða	þá	oft	fyrir	valinu	(Field,	o.fl.,	2009).	

2.3	Rafrænt	einelti	

Rafrænt	 einelti	 er	 nýlegt	 form	 eineltis	 sem	 hefur	 þróast	 í	 kjölfar	 örar	 tæknivæðingar.	

Tölfræðilegar	upplýsingar	um	einelti	sýna	að	rafrænt	einelti	er	alvarlegt	vandamál	á	meðal	
ungmenna	 (bullyingstatistics.org,	 2012).	Með	því	 að	 vera	meðvitaðri	 um	 rafrænt	 einelti	

geta	ungmenni	og	fullorðnir	spornað	við	alvarlegum	afleiðingum	þess.		

Í	 dag	 hafa	 flest	 börn	 og	 ungmenni	 greiðan	 aðgang	 að	 tölvum,	 spjaldtölvum	 og	
snjallsímum.	Í	kjölfarið	hafa	samskipti	á	internetinu	farið	vaxandi	og	orðin	stór	hluti	af	lífi	

yngri	 kynslóða	 (Hinduja	 og	 Patchini,	 2011).	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 um	 það	 bil	
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tveir	af	hverjum	þremur	ungmennum	á	aldrinum	12	–	17	ára	fara	á	internetið	á	hverjum	

degi	í	þeim	tilgangi	að	eiga	samskipti	við	vini	og	vandamenn	í	gegnum	snjalltæki	sín.	Auk	

þess	er	heimanám	og	önnur	afþreying	á	 internetinu.	Rafrænt	einelti	 er	því	 auðveld	 leið	
fyrir	gerendur	eineltis	því	þolendur	eru	berskjaldaðir	(Lenhart,	Purcell,	Smith	og	Zickuhr,	

2010).	 Þessi	 vettvangur	 býður	 upp	 á	 samskipti	 þar	 sem	 hægt	 er	 að	 skýla	 sér	 á	 bak	 við	

fjarlægð	 og	 nafnleynd.	 Við	 aðstæður	 sem	 þessar	 er	 líklegra	 að	 orð	 séu	 látin	 falla	 sem	
annars	 hefðu	 ekki	 verið	 notuð	 í	 beinum	 samskiptum.	 Þetta	 má	 gjörla	 sjá	 í	

athugasemdakerfum	fjölmiðla.	Tilgangur	gerandandans	með	rafrænu	einelti	er	að	skaða	

þolandann	 og	 niðurlægja	 hann	 opinberlega	 (Hinduja	 og	 Patchini,	 2011).	 Rafrænt	 einelti	

getur	verið	ýmiskonar,	 til	dæmis	að	dreifa	niðrandi	 tali	um	ákveðinn	einstakling	sem	og	

birta	 óviðeigandi	 og	 niðrandi	 myndir	 og	myndbönd	 á	 internetinu	 (Hinduja	 og	 Patchini,	

2011).	 Önnur	 dæmi	 um	 rafrænt	 einelti	 eru	 hótanir	 um	 líkamlegt	 ofbeldi,	 að	 sniðganga	

einstakling	 og	 uppnefna	 hann(Price	 og	 Dalgeish,	 2010).	 Því	 hefur	 verið	 haldið	 fram	 í	
rannsóknum	að	rafrænt	einelti	sé	yfirleitt	alvarlegt	og	að	það	sé	skipulagt	og	vel	út	hugsað	
(Kiriakidis	 og	 Kavorua,	 2010).	 Má	 segja	 að	 rafrænt	 einelti	 sé	 á	 vissan	 hátt	 ólíkt	

hefðbundnu	einelti,	þar	sem	gerandinn	getur	náð	til	þolandans	hvar	og	hvenær	sem	er,	
þolandinn	er	því	hvergi	óhultur.	 Þegar	 rafrænt	einelti	 á	 sér	 stað	þarf	 gerandinn	ekki	 að	
horfast	 í	 augu	við	þolandann	og	hann	þarf	ekki	að	vera	 líkamlega	né	 félagslega	sterkur,	

ekki	er	alltaf	hægt	að	rekja	eineltið	til	gerandans.		
Árið	 2007	 framkvæmdu	 Kowalski	 og	 Limber	 könnun	 sem	 náði	 til	 rúmlega	 3.800	

grunnskólanema	í	Bandaríkjunum	og	sýndu	niðurstöður	hennar	að	um	11%	barna	höfðu	

orðið	 fyrir	 rafrænu	 einelti	 að	 minnsta	 kosti	 einu	 sinni	 á	 síðustu	 mánuðunum	 fyrir	

könnunina.	Þá	kom	einnig	í	ljós	að	um	4%	þolenda	rafræns	eineltis	voru	einnig	gerendur	
eineltis.	 Smáskilaboð,	 tölvupóstar	 og	 spjallsvæði	 voru	 algengasti	 vettvangur	 rafræns	

eineltis	(Kowalski	og	Limber,	2007).		

Af	 framangreindu	má	 sjá	 að	 birtingarmynd	 eineltis	 getur	 verið	margvísleg.	 Hver	
sem	birtingarmyndin	kann	að	vera	eru	afleiðingarnar	yfirleitt	alvarlegar	 fyrir	þolandann.	

Erfitt	getur	reynst	að	koma	í	veg	fyrir	eineltið	þar	sem	það	getur	verið	falið	og	farið	fram	á	

stöðum	þar	sem	erfitt	getur	reynst	að	beita	inngripi.		

2.4	Tíðni	eineltis	

Erfitt	getur	verið	að	 finna	nákvæmlega	út	hver	 tíðni	eineltis	er	og	getur	 samanburður	á	

milli	 landa	 verið	 sérstaklega	 erfiður.	 Ástæðan	 er	 sú	 að	 rannsóknir	 á	 tíðni	 eineltis	 eru	

bundnar	af	því	hvernig	einelti	er	skilgreint,	hvaða	rannsóknaraðferðum	er	beitt	og	hvaða	
tímarammi	 er	 notaður.	 Ólíkar	 rannsóknaraðferðir	 virðast	 vera	 meginástæða	misvísandi	
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upplýsinga	um	tíðni	eineltis	(Ársæll	M.	Arnarson	og	Þóroddur	Bjarnason,	2009).	Þrátt	fyrir	

þetta	 hafa	 ýmsar	 rannsóknir	 verið	 gerðar	 á	 tíðni	 eineltis	 og	 gefa	 þær	 ákveðnar	

vísbendingar.	 Erlendar	 rannsóknir	 á	 einelti	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 að	 um	 60	 –	 70%	 allra	
nemenda	koma	ekki	nálægt	einelti,	það	er,	hvorki	sem	gerendur	né	þolendur	 (Þórhildur	

Líndal,	2003).		

Rannsóknin	Heilsa	og	lífskjör	skólabarna	(HBSC)	sem	framkvæmd	er	á	fjögurra	ára	
fresti	 í	 yfir	 40	 löndum	 er	 dæmi	 um	 rannsókn	 á	 tíðni	 eineltis.	 Rannsóknin	 var	 fyrst	

framkvæmd	hér	á	landi	árið	2006,	árið	2010	og	aftur	árið	2014.	Var	spurningarlistum	með	

ýmsum	 spurningum	 er	 snéru	 að	 lífskjörum	 og	 heilsu,	 þar	 á	 meðal	 einelti,	 dreift	 til	

nemenda	í	6.,	8.	og	10.	bekk	í	grunnskólum	landsins.	Úrtakið	voru	202.056	nemendur	frá	

40	löndum	og	sýndu	niðurstöður	hennar	fram	á	að	um	10,7%	þátttakenda	töldu	sjálfan	sig	

vera	geranda	eineltis,	um	12,6%	töldu	sig	vera	þolanda	eineltis	og	um	3,6%	töldu	sig	vera	

bæði	þolandi	og	gerandi	árið	2006.		

	

Tafla	1	

Vert	er	að	nefna	að	samkvæmt	rannsókninni	var	 Ísland	meðal	 fjögurra	 landa	þar	

sem	tíðni	eineltis	var	lægst	(Craig	o.fl.,	2009).	Þátttakendur	voru	meðal	annars	spurðir	út	í	
það	 hvort	 þeir	 væru	 gerendur,	 þolendur	 eða	 bæði	 gerandi	 og	 þolandi	 eineltis.	

Niðurstöðurnar	sýndu	að	8,9%	nemenda	álitu	sig	þolendur	á	meðan	2,4%	töldu	sig	vera	

gerendur	árið	2010.	Engar	upplýsingar	lágu	fyrir	um	hlutfall	þolenda/gerenda	(Craig	o.fl.,	
2009).	
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Tafla	2	

	Í	 rannsókninni	HBSC	 kom	 fram	að	 í	 6.	 bekk	 töldu	 8%	drengja	 og	 6%	 stúlkna	 sig	

verða	fyrir	einelti,	í	8.	bekk	töldu	5%	drengja	og	6%	stúlkna	sig	verða	fyrir	einelti	og	í	10.	
bekk	 töldu	 1%	 stúlkna	 og	 2%	 drengja	 sig	 verða	 fyrir	 einelti	 árið	 2014.	 Þá	 töldu	 engar	

stúlkur	 sig	 leggja	 aðra	 í	 einelti	 í	 skólanum	 á	meðan	 2%	 drengja	 töldu	 sig	 leggja	 aðra	 í	

einelti	 í	 6.	bekk,	 í	 8.	bekk	 töldu	1%	drengja	 leggja	 í	 einelti	 á	móti	 engum	stúlkum,	 í	 10.	
bekk	töldu	4%	stúlkna	leggja	í	einelti	á	meðan	3%	drengja	töldu	sig	hafa	lagt	aðra	í	einelti	

(Inchley	o.fl.,	2016).		

Aftur	 á	 móti	 sýndi	 rannsókn	 sem	 gerð	 var	 af	 Ársæli	 M.	 Arnarssyni	 og	 Þóroddi	
Bjarnarsyni	árið	2006	aðra	niðurstöðu.	Rannsókn	Ársæls	og	Þórodds	var	endurtekin	árið	

2010.	Þátttakendur	voru	11.813	árið	2006	og	11.561	árið	2010.	Í	rannsókninni	árið	2006	
kom	í	ljós	að	8,8%	nemenda	töldu	sig	verða	fyrir	einelti,	samanborið	við	8,9%	árið	2010.	
Rannsóknin	 leiddi	 í	 ljós	að	þolendum	eineltis	 fækkar	eftir	því	sem	nemendur	eldast,	þar	

sem	5,9%	álitu	sig	verða	 fyrir	einelti	árið	2006	á	meðan	2,8%	álitu	sig	verða	 fyrir	einelti	
árið	2010	(Ársæll	M.	Arnarsson	og	Þóroddur	Bjarnason,	2012).		

	 Þegar	börn	eldast	eiga	þau	gjarnan	erfitt	með	að	viðurkenna	að	þau	séu	að	leggja	í	

einelti	 eða	 að	 þau	 séu	 lögð	 í	 einelti.	 Viðhorf	 gagnvart	 einelti	 er	 einnig	 breytilegt	 milli	

kynja.	 Drengir	 upplifa	 oft	 einelti	 sem	 kjánaskap	 og/eða	 stríðni	 en	 stúlkur	 sem	 ofbeldi	

(Scheithauser,	of.l.,	2006).		

Buxton,	 Potter	og	Bostic	 (2013)	 könnuðu	aldursskiptingu	á	meðal	nemenda	 sem	

lagðir	 voru	 í	 einelti.	 Rannsóknin	 fór	 fram	 í	 bandarískum	 skóla	 og	 voru	 20.766	

þátttakendur.	Niðurstöður	 rannsóknarinnar	sýndu	að	 í	3.	bekk	höfðu	35%	drengja	orðið	

fyrir	einelti	og	40%	stúlkna,	í	4.	bekk	höfðu	37%	drengja	orðið	fyrir	einelti	og	47%	stúlkna	
og	 í	 5.	 bekk	 höfðu	 37%	 drengja	 orðið	 fyrir	 einelti	 en	 41%	 stúlkna.	 Í	 unglingadeild	 og	

menntaskóla	höfðu	53%	drengja	orðið	fyrir	einelti	og	50%	stúlkna.	Samkvæmt	rannsókn	

Buxton,	Potter	og	Bostic	 (2013)	eykst	því	 tíðni	eineltis	með	hækkandi	aldri	nemenda	og	
nær	hámarki	á	unglingsaldri.	Þeir	tengja	þessa	aukningu	við	kynþroskaskeið	ungmenna.	
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Niðurstöður	rannsóknar	Buxton,	Potter	og	Bosic	(2013)	sýndu	hærri	tíðni	eineltis	í	

Bandaríkjunum	miðað	við	eineltis	tíðnina	á	Íslandi	og	í	Noregi.	

Talið	 er	 að	einelti	 geti	 hafist	 á	 leikskólaaldri.	 Rannsóknin	Ungt	 fólk	 2011	kom	út	
árið	2011	þar	 sem	grunnskólanemendur	 landsins	 í	 5.	 -7.	bekk	voru	 spurð	 spurninga	um	

einelti.	 Í	þeirri	 rannsókn	kom	 fram	að	6,6%	barna	 í	5.	bekk	voru	 stundum	eða	oft	 skilin	

útundan,	5%	barna	 í	6.	bekk	og	4%	barna	 í	7.	bekk.	Þá	 segja	um	9%	barna	 í	5.	bekk	að	
þeim	 sé	 stundum	eða	oft	 strítt,	 6,1%	barna	 í	 6.	 bekk	 og	 4,7%	barna	 í	 7.	 bekk	 (UNICEF,	

2013).	Þrátt	fyrir	að	tíðni	eineltis	sé	lág	á	Íslandi	samanborið	við	önnur	lönd	verður	fjöldi	

barna	fyrir	barðinu	á	einelti	á	degi	hverjum.		

Af	framangreindu	leiðir	að	erfitt	er	að	mæla	tíðni	eineltis.	Tíðni	hefur	þó	talsvert	

verið	rannsökuð	erlendis	sem	og	hér	á	landi.	Íslensk	rannsókn	gefur	til	kynna	að	um	10	–	

12%	 nemenda	 í	 íslenskum	 skólum	 telja	 sig	 annað	 hvort	 vera	 gerendur	 eða	 þolendur	

eineltis.	 Samkvæmt	 rannsókn	 Ársæls	 M.	 Arnarssonar	 og	 Þórodds	 Bjarnasonar	 (2012)	
dregst	einelti	saman	með	hækkandi	aldri	nemenda	og	eru	vísbendingar	um	að	það	megi	
rekja	til	aukinnar	samhygðar	sem	vex	með	aldrinum.		

Með	það	að	augnamiði	að	uppræta	einelti	þarf	að	beina	spjótum	að	orsökinni,	það	
er,	hvað	veldur	því	að	einstaklingur	verður	fyrir	einelti.	Mikilvægur	liður	í	því	er	að	skoða	
gerendur.	 Í	 næsta	kafla	 verður	 fjallað	um	gerendur	og	 leitast	 verður	 við	að	kanna	hvað	

einkennir	þann	hóp.		

2.5	Gerendur	

Gerendur	eru	ekki	einsleitur	hópur.	Þegar	bakgrunnur	gerenda	er	skoðaður	má	oft	finna	
undirliggjandi	 orsakaþætti	 sem	 valda	 því	 að	 einstaklingur	 verður	 að	 geranda	 í	 einelti.	

Gerendur	 kunna	 að	 búa	 yfir	 skertri	 sjálfsmynd,	 verið	 óöryggir	 og	 vera	 eða	 hafa	 verið	

þolendur	 sjálfir.	 Rannsóknir	 hafa	 leitt	 í	 ljós	 að	 gerendur	 eru	 frekar	 vinsælir	 á	 meðal	
annarra	barna	og	ná	oft	hámarki	vinsælda	sinna	á	aldrinum	14	–	15	ára	(Þórhildur	Líndal,	

2003).	 Eftir	 þann	 aldur	 fara	 vinsældir	 þeirra	 oft	 dvínandi.	 Gerendur	 hafa	 alloft	 jákvætt	

viðhorf	gagnvart	ofbeldi	og	geta	verið	árásargjarnir	í	framkomu,	við	jafnaldra	sína,	önnur	
börn	 og	 fullorðna.	 Einstaklingar	 sem	 eru	 gerendur	 eiga	 erfitt	 með	 að	 setja	 sig	 í	 spor	

annarra	 og	 finna	 til	 með	 öðrum.	 Þeir	 fá	 síður	 samviskubit	 yfir	 því	 að	 særa	 eða	 meiða	

fórnarlömb	sín	á	einhvern	hátt	(Þórhildur	Líndal,	2003).		

Gerendur	geta	verið	af	báðum	kynjum	og	á	öllum	aldri.	Ekki	er	óalgengt	að	einn	til	

tveir	 einstaklingar	 séu	 hvatamenn	 og	 reyni	 að	 fá	 fleiri	 til	 að	 ganga	 í	 lið	með	 sér,	 gegn	
öðrum	 einstaklingi	 (Kolbrún	 Baldursdóttir,	 2012).	 Gerandi	 fær	 athygli	 vegna	 þess	 að	
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samfélagið	krefst	þess	að	 sá	 sem	skaðar	aðra	 ranglega	eigi	 að	 fá	 refsingu	 fyrir	 slíkt.	Oft	

bregst	 það	 að	 gerandinn	 fái	 viðeigandi	 aðstoð	 við	 að	 bæta	 samskipti	 við	 aðra	 og	 gera	

þannig	 samfélagið	 bærilegt	 fyrir	 þolandann	 (Pronk,	Goosens,	Olthof,	Mey	og	Willemen,	
2013).	

Athygli	vekur	að	rannsóknir	hafa	gefið	til	kynna	að	þegar	á	heildina	er	litið	er	það	

gerandinn	 sem	 verður	 gjarnan	 fyrir	mestum	 skaða,	 þó	 það	 sé	 ekki	 augljóst	 til	 að	 byrja	
með.	Með	tímanum	líta	neikvæðar	afleiðingar	gerenda	dagsins	ljós	vegna	þess	að	hegðun	

þeirra	 getur	 haft	 áhrif	 á	 atvinnu,	 skólagöngu	 og	 samskipti	 við	 vini	 og	 fjölskyldu.	 Þessir	

einstaklingar	eiga	það	til	að	temja	sér	andfélagslegt	hátterni	á	fullorðinsárum	og	eru	þeir	

líklegri	til	að	áreita	maka	og	börn	sín	og	fremja	glæpi,	fái	þeir	ekki	viðeigandi	aðstoð.	Þá	

benda	rannsóknir	einnig	til	þess	að	auknar	 líkur	séu	á	því	að	þeir	sem	leggji	 í	einelti	séu	

líklegri	til	þess	að	eignast	börn	sem	síðar	koma	til	með	að	leggja	aðra	í	einelti	(Þórhildur	

Líndal,	2003;	Juvonen	og	Graham,	2013).		
Af	 framangreindu	 leiðir	 að	 gerendur	 í	 eineltismálum	 glíma	 oft	 og	 tíðum	 við	

alvarleg	vandamál	þegar	á	eineltinu	stendur	og	 taka	skaða	af	háttseminni	með	sér	 inn	 í	

fullorðinsárin.		
Í	 næsta	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 þolendur	 eineltis	 og	 leitast	 við	 að	 kanna	 hvað	

einkennir	þann	hóp.		

2.6	Þolendur		

Sameiginlegur	þáttur	allra	þolenda	ofbeldis	er	að	þeir	eru	skaðaðir	af	öðrum,	með	orðum,	

líkamlega	eða	 félagslega.	Þolendur	eineltis	 koma	allstaðar	 frá.	 Sumir	þolendur	hafa	 lítið	
með	 það	 að	 gera	 af	 hverju	 þeir	 eru	 lagðir	 í	 einelti	 en	 hafa	 þrátt	 fyrir	 það	 val	 um	 það	

hvernig	best	er	að	takast	á	við	aðstæður	(Hazler,	1996;	Kolbrún	Baldursdóttir,	2012).	Þrátt	

fyrir	að	almenn	áskynjun	sé	sú	að	útlit	hafi	afgerandi	áhrif	á	það	hver	verður	fyrir	barðinu	
á	einelti	hafa	rannsóknir	 leitt	 í	 ljós	að	persónuleiki	þolenda	vegur	þyngst.	Þau	börn	sem	

eru	viðkvæm,	óörugg	og	hlédræg	eru	líklegri	til	að	verða	þolendur	eineltis	en	þau	sem	búa	

yfir	sjálfsöryggi.	Vinsældir	eru	einnig	áhættuþáttur,	en	þeir	sem	eiga	fáa	vini	eru	líklegri	en	
aðrir	 til	 að	 verða	 þolendur.	 Þá	 er	 líkamsstyrkur	 stráka	 sem	 verða	 fyrir	 einelti	 oft	 undir	

meðallagi	 en	 það	 sama	 á	 ekki	 við	 um	 stúlkur.	 Námsstyrkur	 hefur	 einnig	 áhrif,	 þeir	

nemendur	 sem	 verða	 fyrir	 einelti	 upplifa	 skort	 á	 einbeitingu	 og	 áhugi	 á	 námi	minnkar	
(Þórhildur	Líndal,	2003;	Lawrence	og	Adams,	2006;	Sharp	og	Smith,	2000;	Buxton,	Potter	

og	Bostic,	2013).	
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Fræðimaðurinn	Hazler	nefnir	í	bók	sinni	Breaking	the	cycle	of	violence	að	þolendur	

hverskyns	ofbeldis,	þar	á	meðal	eineltis,	beri	líkamlegan	og	tilfinningalegan	sársauka	og	að	

þolandinn	þurfi	aðstoð	til	að	komast	yfir	þann	sársauka	(Hazler,	1996).		

Einnig	 hafa	 rannsóknir	 sýnt	 fram	 á	 að	 hátt	 hlutfall	 þolenda	 séu	 í	

sjálfvígshugleiðingum,	auknar	 líkur	á	 fíkniefnaneyslu	og	að	stór	hluti	geti	þróað	með	sér	

geðræn	vandamál	(Jóna	Hrönn	Bolladóttir,	2003;	Omoore,	2000;	Wolke	og	Lereya,	2015).		

Gini	og	Pozzoli	 (2013)	sýndu	fram	á	að	þeir	nemendur	sem	eru	þolendur	eineltis	

eru	að	jafnaði	tvisvar	sinnum	líklegri	en	aðrir	að	eiga	við	einhverskonar	andleg	og	líkamleg	

vandamál	að	stríða	til	lengri	tíma	(Wolke	og	Lereya,	2015).		

Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	þolendur	eineltis	eiga	erfiðara	uppdráttar	en	aðrir.	

Fræðimenn	 hafa	 rannsakað	 félagstengsl	 þolenda	 og	 hafa	 sett	 fram	 margvíslegar	

skilgreiningar.	Þolendur	þykja	minna	eftirsóttir	 í	vinasambönd,	þeim	er	hafnað,	þeir	hafa	

lélega	sjálfsmynd	og	þeir	vanræktir	félagslega	(Boulton,	2013;	Modin,	Ösberg	og	Almquist,	
2011;	Helga	Kolbeinsdóttir,	2003;	Lawrence	og	Adams,	2006).	Þá	hefur	ljósi	verið	varpað	á	
tengsl	milli	 þess	 að	 vera	 þolandi	 eineltis	 og	 ýmiskonar	 vandamála,	 svo	 sem	 félagslegra,	

líkamlegra	og	alvarlegrar	andlegrar	vanlíðunar	(Ársæll	M.	Árnason	og	Þóroddur	Bjarnason,	
2012).	Þolendur	langvarandi	eineltis	í	æsku	bíða	þess	oft	aldrei	bætur,	eiga	oft	erfitt	með	
að	segja	frá	eineltinu	og	líður	eins	og	þau	séu	að	endurupplifa	þá	niðurlægingu	og	skömm	

sem	eineltinu	fylgdi	(Þórhildur	Líndal,	2003).	

Af	framangreindu	leiðir,	að	þolendur	eineltis	eru	oft	einstaklingar	sem	eiga	undir	
högg	að	sækja	félagslega.	Þetta	geta	verið	óframfærir	einstaklingar	með	skert	sjálfstraust.	

Þolendur	eineltis	þurfa	að	 jafnaði	á	aðstoð	 fagfólks	að	halda	 til	 að	vinna	úr	þeim	skaða	

sem	 ofbeldið	 hefur	 valdið	 þeim.	 Geri	 þeir	 það	 ekki	 eru	 líkur	 á	 því	 að	 þeir	 glími	 við	
vandamálin	til	frambúðar,	meðal	annars	með	langvarandi	andlegum	veikindum.	Sá	hópur	

sem	 erfiðast	 getur	 verið	 að	 vinna	 með	 samanstendur	 af	 einstaklingum	 sem	 eru	

skilgreindir	sem	bæði	þolendur	og	gerendur	(e.	Bully-victims).	Í	næsta	kafla	verður	leitast	
við	að	varpa	ljósi	á	hvað	skilgreinir	þann	hóp.		

2.7	Þolendur/gerendur		 	

Þeir	 einstaklingar	 sem	 eru	 gjarnan	 kallaðir	 gerendur/þolendur	 eineltis	 eru	 þeir	

einstaklingar	 sem	 leggja	 í	 einelti	 og	 verða	 fyrir	 því.	 Þeir	 sem	 eru	 skilgreindir	 sem	
þolendur/gerendur	upplifa	að	jafnaði	alvarlegustu	vandamálin,	en	þeir	eru	oft	þunglyndir,	

haldnir	 kvíða	 og	 hafa	 hærri	 tíðni	 af	 ADHD	 en	 aðrir.	 Drengir	 sem	 síðar	 verða	
þolendur/gerendur	kunna	að	eiga	erfitt	með	að	aðlagast	umhverfi	sínu	og	eignast	vini	og	
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upplifa	gjarnan	árásargirni.	Athygli	er	vakin	á	því	að	rannsóknir	hafa	 leitt	 í	 ljós	að	þessir	

einstaklingar	 hafa	 oft	 upplifað	 fjandsamlega	 hegðun	 frá	móður	 auk	 þess	 að	 hafa	 hlotið	

takmarkaðan	 aga	 í	 uppeldi	 (Ball	 o.fl.,	 2008).	 Þolendur/gerendur	 eru	 í	 mestri	 hættu,	 af	
hópunum	 fjórum,	 á	 að	 upplifa	 geðræn	 vandamál	 (Lereya,	 Copeland,	 Zammit	 og	Wolke,	

2015).	 Aftur	 á	móti	 er	 ekki	 vitað	 hvort	 flestir	 þolendur/gerendur	 voru	 hreinir	 gerendur	

eða	hreinir	þolendur	í	fyrstu	og	hvort	það	að	vera	bæði	þolandi	og	gerandi	hafi	skaðlegri	
áhrif	 á	 andlega	 heilsu	 en	 að	 vera	 einungis	 þolandi.	 Börn	 og	 ungmenni	 sem	 taka	 þátt	 í	

einelti	sem	annaðhvort	þolandi/gerandi	eða	einungis	þolandi	eru	í	aukinni	hættu	á	að	eiga	

við	geðræn	vandamál	í	lok	unglingsára	óháð	stöðugleika	þolanda	(Lereya	o.fl.,	2015).	

Þegar	 þessi	 tiltekni	 hópur	 er	 skoðaður,	 virðast	 þeir	 sem	 eru	 bæði	 þolendur	 og	

gerendur	 aðlagast	 síður	 en	 þeir	 sem	 eru	 hreinir	 gerendur	 eða	 hreinir	 þolendur.	 Þessi	

hópur	 er	 líklegri	 en	 ella	 að	 koma	 frá	 brotnum	 fjölskyldum	 og	 er	 líklegri	 til	 að	 eiga	 við	

félagsleg-	og	fjárhagsleg	vandamál	á	fullorðinsárum.	Þeir	eru	að	 jafnaði	meira	félagslega	
einangraðir,	líklegri	til	að	glíma	við	sjálfsvígshugsanir,	eru	einmanna	og	eiga	erfiðara	með	
tengslamyndun	(Lereya	o.fl.,	2015).		

Nýleg	rannsókn	Lereya	o.fl.	(2015)	gerir	í	fyrsta	lagi	greinamun	á	hreinum	þolanda	
og	 þolanda/geranda.	 Í	 öðru	 lagi	 leggja	 rannsakendur	 áherslu	 á	 stöðugleika	 eineltis	 frá	
síðasta	ári	grunnskóla	(15	ára)	til	framhaldsskóla	(20	ára).	Lereya	o.fl.,	(2015)	greindu	þá	

sem	voru	þolendur/gerendur	við	þrettán	ára	aldur	og	könnuðu	hver	staða	þeirra	var	tíu	
ára	aldur.	Þau	gerðu	aðhvarfsgreiningu	til	að	kanna	líkur	þess	að	verða	eftir	í	hlutverkinu	
sem	þolandi/gerandi	á	aldrinum	tíu	–	þrettán	ára	og	líkurnar	á	að	þróa	með	sér	geðræn	

vandamál	um	átján	ára	aldurinn	(miðað	við	hlutlaus	börn).	Niðurstöður	þeirra	sýndu	í	fyrst	

lagi	 að	 flestir	 þolendur/gerendur	 í	 framhaldsskóla	 hafa	 verið	 þolendur	 eða	
þolendur/gerendur	við	10	ára	aldur.	Í	öðru	lagi	fundu	þeir	út	að	þolendur/gerendur	voru	í	

aukinni	 hættu	 á	 geðrænum	 vandamálum,	 einkum	 þunglyndi	 snemma	 á	 fullorðinsárum	

samanborið	við	þá	sem	ekki	eru	lagðir/leggja	í	einelti.	Rannsakendur	bentu	á	að	tækifæri	
væri	 til	 að	 breyta	 stöðu	 eineltis	með	 því	 að	 breyta	 um	 skóla.	 Það	 veitir	 tækifæri	 til	 að	

byggja	upp	félagstengsl	að	nýju	þar	sem	nemendur	geta	þróað	vináttu	og	endurskilgreint	

sinn	 stað	 í	 félagslegu	umhverfi.	 Þar	að	auki	 veltu	 rannsakendur	upp	því	 álita	máli	hvort	
einelti	sé	sprottið	frá	geðrænum	vandamálum	eða	hvort	geðræn	vandamál	fylgi	 í	kjölfar	

eineltisins	 sem	 þolandinn/gerandinn	 verður	 fyrir.	 Niðurstöður	 þeirra	 leiddu	 í	 ljós	 að	

geðræn	vandamál	fylgdu	í	kjölfar	eineltisins	en	taka	ekki	afgerandi	afstöðu	til	þess	hvort	
þau	hafi	verið	til	staðar	áður	eða	ekki	(Lereya	o.fl.,	2015).	

Af	 framangreindu	 leiðir	 að	 hópurinn	 þolandi/gerandi	 er	 erfiður	 viðfangs.	

Niðurstöður	 rannsókna	 gefa	 til	 kynna	 að	 þeir	 einstaklingar	 sem	 skilgreinast	 sem	
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þolendur/gerendur	hafa	skerta	sjálfsmynd	og	koma	gjarnan	af	brotnum	heimilum.	Þá	gefa	

rannsóknir	einnig	vísbendingu	um	að	þessi	hópur	eigi	erfitt	uppdráttar	á	fullorðins	árum	

og	séu	verr	settir	en	aðrir.		

Í	næsta	kafla	verður	ljósi	varpað	á	stærsta	hópinn,	áhorfendur.	Leitast	verður	við	

að	kanna	hlutverk	áhorfenda	og	einkenni	þeirra.		

2.8	Áhorfendur	

Áhorfendur	 eru	 líklega	 vanmetnasti	 eineltishópurinn.	 Rannsóknir	 hafa	 sýnt	 að	
áhorfendum	eineltis	má	skipta	í	þrjá	hópa:	Þeir	sem	aðstoða	geranda,	þeir	sem	standa	hjá	

og	 gera	 ekkert	 og	 að	 lokum	 þeir	 sem	 hjálpa	 þolanda	 (Pronk,	 Goosens,	 Olthof,	Mey	 og	

Willemen,	2013).	Hlutverk	þeirra	eru	mismunandi	og	mótast	af	menningu	og	þeim	sjálfum	
(Salmivalli,	2010).	Áhorfendur	eru	gjarnan	til	staðar	þegar	einelti	á	sér	stað	og	eru	oft	að	

hvetja	gerendur	áfram	með	því	að	hlægja	eða	hvetja	(Salmivalli	2014).	

Áhorfendur	standa	almennt	á	hliðarlínunni,	einfaldlega	vegna	þess	að	þeir	vita	ekki	
hvernig	 bregðast	 á	 við.	 Þeir	 eru	 hræddir	 við	 að	 verða	 þolendur	 og	 bera	 þungann	 af	

árásum	gerenda,	eða	að	þeir	geri	eitthvað	rangt	og	skapi	enn	frekari	vandamál.	Að	grípa	

inn	í	aðstæður	getur	verið	vandasamt.	Neikvæða	afleiðingin	er	að	áhorfendur	finna	fyrir	

vanmætti	 gagnvart	aðstæðum	sem	þeir	 ráða	ekki	 við	og	verða	því	 í	 raun	að	þolendum.	

Áhorfendur	 vita	 að	 umhverfið	 fylgist	 með	 og	 hræðast	 það	 að	 tapa	 þannig	 virðingu.	
Neikvæðar	 afleiðingar	 fyrir	 áhorfendur	 eru	 taldar	 vera	 duldar.	 Þeir	 upplifa	 skerta	

sjálfsvirðingu	og	óttast	að	aðrir	átti	sig	á	misheppnaðri	tilraun	þeirra	til	að	grípa	inn	í	og	

halda	 að	 þeir	 séu	 að	 taka	 beinan	 þátt	 í	 eineltinu	 (Kolbrún	 Baldursdóttir,	 2012;	 Hazler,	
1996).	 Börn	 og	 ungmenni	 sem	 upplifa	 einelti	 sem	 áhorfendur	 eru	 í	 vafasömum	

aðstæðum.	Annars	vegar	skilja	þau	að	einelti	er	rangt	og	vilja	gera	eitthvað	til	að	stöðva	

það,	 hins	 vegar	 leitast	 þeir	 eftir	 því	 að	 tryggja	 eigin	 stöðu	og	öryggi	 í	 jafningjahópnum.	
Áhorfendur	telja	oft	að	einelti	sé	rangt;	þeim	líður	illa	fyrir	hönd	þolandans	og	vilja	gera	

eitthvað	til	að	hjálpa,	en	vita	ekki	hvernig	þeir	eiga	að	bregðast	við	(Salmivalli,	2014).		

	 Því	 oftar	 sem	gerendur	 eru	hvattir	 áfram	því	minna	eru	þolendur	 studdir	 og	því	
líklegra	 er	 að	 eineltið	 viðhaldist.	 Áhorfendur	 eru	 oft	 ekki	 meðvitaðir	 um	 afleiðingar	

svörunar	 þeirra	 við	 einelti	 og	 kunna	 jafnvel	 ekki	 að	 bregðast	 við	 og	 styðja	 eða	 verja	

þolendur	 eineltis.	 Það	 að	 breyta	 hegðun	 og	 svörun	 áhorfenda	 til	 eineltis	 getur	 verið	
árangursrík	leið	til	að	draga	úr	ofbeldi	og	einelti	(Salmivalli,	2014).		

Einelti	fjallar	í	raun	um	ógnun	og	stjórnun;	það	í	sjálfu	sér	gefur	geranda	tilfinningu	
um	vald.	Gerendur	vilja	öðlast	vald	yfir	öðrum	vegna	þess	að	innst	inni	líður	þeim	eins	og	
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þeir	séu	valdalausir	og	vanmáttugir.	Einelti	er	einnig	afleiðing	þess	að	hafa	enga	ákveðna	

stefnu.	Padgett	og	Notar	(2013)	komust	að	þeirri	niðurstöðu	að	einelti	getur	ekki	átt	sér	

stað	án	gerenda.	Þrátt	fyrir	það	næst	ekki	tilskilinn	árangur	gegn	einelti	nema	með	því	að	
efla	 áhorfendur	 í	 forvarnarhlutverki	 sínu.	 Áhorfendur	 eru	 að	 styðja	 gerendurnar	 með	

aðgerðarleysi	 sínu.	 Þetta	 sérkenni	 gerandans,	 gefur	 ákveðna	 von	 um	 að	 hægt	 sé	 að	

brjótast	 út	 úr	 gildrunni.	 En	 slíkt	 eðli	 getur	 birst	 í	 þremur	 mismunandi	 og	 ómissandi	
hlutverkum;	 andstæðingur,	 verjandi	 og	 vitni.	 Andstæðingur	 er	 sá	 sem	 stendur	 með	

þolandanum,	verjandi	er	sá	sem	ver	gerandann	og	vitni	er	sá	sem	stendur	á	hliðarlínunni	

og	gerir	ekkert	(Padgett	og	Notar,	2013).		

Umfjöllun	um	aðgerðir	áhorfenda	eineltis	getur	talið	allt	frá	aðgerðum	sem	fela	 í	

sér	 sem	 minnst	 af	 persónulegri	 áhættu	 til	 aðgerða	 sem	 krefjast	 hugrekkis	 til	 að	 ná	

tilsettum	 markmiðum.	 Breyting	 á	 hegðun	 áhorfenda	 er	 ákveðin	 leið	 til	 að	 breyta	

andrúmsloftinu	í	skólum.	Áhorfendur	eru	nauðsynlegir	svo	að	bati	náist.	Sumir	áhorfendur	
kunna	 að	 virðast	 áhugalausir	 vegna	 þess	 að	 þeir	 vita	 ekki	 hvað	 þeir	 eiga	 að	 gera,	 aðrir	
kunna	að	virka	hvetjandi	 fyrir	gerendurna	með	því	að	veita	þeim	áhorf.	Flestir	eru	þó	á	

móti	einelti	og	um	ellefu	til	tólf	ára	aldurinn,	bregðast	þeir	við	í	samræmi	við	aldurinn	ef	
þeim	er	kennt	að	viðurkenna	ósamræmið	á	milli	viðhorfs	þeirra	og	hegðunar.		

Í	 rannsókn	 sem	 Flaspohler,	 Elfström,	Vanderzee,	 Sink	 og	 Bircmeier	 (2009)	 gerðu	

voru	 þau	 gildi	 undirstrikuð	 sem	 efla	 félagslegan	 stuðning	 frá	 jafningjum	og	 kennurum	 í	
eineltisforvörnum.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 að	 hugsanleg	 staða	
áhorfenda	getur	styrkt	eineltisforvarnir	í	skólum.		

Samkvæmt	 Padgett	 og	 Notar	 (2013)	 er	 það	 skylda	 kennara	 að	 breyta	 hlutverki	

áhorfenda	 þannig	 að	 sá	 hópur	 vinni	markvisst	 að	 upprætingu	 eineltis.	 Áhorfandi	 getur	
stöðvað	einelti	með	því	að	þekkja	viðvörunarmerkin:		

	

• Barn	dregur	sig	í	hlé	

• Tíður	grátur	

• Kvartar	undan	maga-	og	eða	höfuðverkjum	án	þess	að	ástæða	sé	fyrir	því	

• Skyndilegir	námserfiðleikar	

• Vilja	ekki	fara	í	skólann	
	

Það	sem	nemendur	geta	gert	til	að	hjálpa:	

	

• Gefa	barninu	svigrúm	til	að	tala	
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• Vera	skilningsríkur	

• Hjálpa	barninu	að	leysa	úr	vandamálinu	og	finna	leiðir	til	að	bregðast	við,	til	

dæmis	með	að	ganga	í	burtu,	nota	kímni.	

• Eignast	nýja	vini	

• Leita	til	kennara	eða	námsráðgjafa	

	 Af	 framangreindu	 leiðir	 að	 staða	 áhorfanda	 er	 vandasöm.	 Erfitt	 getur	 reynst	 að	
brjótast	úr	stöðu	áhorfanda	og	grípa	til	ráðstafana.	Áhorfandinn	getur	óttast	að	spjótum	

gerenda	verði	beint	að	sér	eða	að	inngripið	misheppnist	og	leiði	til	félagslegrar	skammar.	

Áhorfendur	geta	einnig	þjáðst	af	sektarkennd	yfir	því	að	verja	ekki	þann	sem	verður	fyrir	
eineltinu,	sektarkenndin	getur	því	valdið	áhorfandanum	vanlíðan.		

Í	næsta	kafla	verður	leitast	við	að	fjalla	um	þá	þætti	sem	draga	úr	líkum	á	einelti	og	

afleiðingum	þess.		
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3	Verndandi	þættir	gegn	einelti		

Verndandi	þættir	gegn	einelti	eru	þau	atriði	sem	geta	dregið	úr	 líkum	á	að	einstaklingur	

verði	 fyrir	 einelti,	 flýtt	 fyrir	 að	 einelti	 hætti	 og	 jafnvel	 dregið	 úr	 afleiðingum	 eineltis	

(Werner	og	Smith,	2001).	Verndandi	þættir	eineltis	eru	tvennskonar,	ytri	þættir	og	 innri	
þættir	en	áhersla	hefur	verið	á	innri	þætti	á	síðustu	árum	(Sigrún	Harðardóttir	og	Guðrún	

Kristinsdóttir,	2016).	Ytri	þættir	eru	meðal	annars	bakland	einstaklings,	það	er,	fjölskylda,	

vinátta	 og	 nærumhverfi.	 Innri	 þættir	 eru	 seigla	 (e.	 resilience)	 og	 samhygð.	 Ekki	 verður	
fjallað	um	alla	þessa	þætti	heldur	er	ætlunin	að	fjalla	um	að	seiglu,	samhygð	og	vináttu.	

3.1	Seigla	

Með	 hugtakinu	 seigla	 er	 átt	 við	 hæfni	 einstaklings	 til	 að	 ná	 markmiði	 við	 erfiðar	

kringumstæður	 (Zimmerman	 og	 Arunkumar,	 1994).	 Ann	 Masten	 og	 samstarfsfélagar	
hennar	 rannsökuðu	 seiglu	 einstaklinga,	 frá	 barnæsku	og	 fram	á	 fullorðinsár,	 sem	höfðu	

orðið	 fyrir	 einelti.	 Niðurstaða	 þeirra	 leiddi	 í	 ljós	 að	 fullorðnir	 einstaklingar,	 sem	 höfðu	

upplifað	einelti	og	sigrast	á	því,	voru	betur	í	stakk	búnir	til	að	takast	á	við	erfiðleika.	Þessir	

einstaklingar	áttu	það	sameiginlegt	að	hafa	eflst	við	mótlæti.	Færni	þeirra	var	metin	til	að	
mynda	út	frá	árangri,	hegðun	og	félagslegum	tengslum.	Þar	sem	einstaklingar	geta	verið	

mis	viðkvæmir	 fyrir	áhrifum	eineltis	og	hefur	seigla	því	mikið	að	segja	 til	um	afleiðingar	

eineltis	(Zimmerman	og	Arunkumar,	1994).	
Masten	 og	 félagar	 hafa	 sýnt	 fram	 á	 eiginleika	 sem	 einkenna	 börn	 og	 ungmenni	

sem	búa	yfir	seiglu.	Þessir	þættir	eru	meðal	annars	góð	vitsmunastarfsemi	og	það	að	hafa	

hlotið	 gott	 uppeldi.	 Masten	 og	 félagar	 sýndu	 einnig	 fram	 á	 að	 seigla	 á	 unglingsárum	
tengist	áframhaldandi	seiglu	á	fullorðinsárum.	Það	sem	einkennir	einstakling	sem	býr	yfir	

seiglu	er	að	hann	sýnir	innsæi	í	aðstæður	(e.	insight),	þróar	með	sér	færni	til	að	skilja	aðra	

einstaklinga	 eða	 sýna	 öðrum	 samhygð	 (e.	 empathy)	 og	 upplifa	 ákveðinn	 árangur	 (e.	

achievement)	umfram	aðra.	Þeir	einstaklingar	sem	búa	yfir	seiglu	hafa	trú	á	eigin	færni	(e.	

selfefficacy)	og	eru	lausnamiðaðir	(Dent	og	Cameron,	2003;	Mash	og	Wolfe,	2010;	Toland	

og	Carrigan,	2011).		

Til	að	efla	seiglu	einstaklings	er	mögulega	hægt	að	nýta	kenninguna	um	hugræna	

úrvinnslu	 upplýsinga	 eða	 CIP	 (e.	 cognitive	 information	 processing	 theory).	 Sú	 kenning	

leggur	áherslu	á	að	 fólk	þurfi	 að	 skilja	og	geta	 stjórnað	eigin	hugsunumtil	 að	geta	 tekið	

mikilvægar	ákvarðanir,	til	dæmis	varðandi	starf	eða	nám	(Sampson,	Reardon,	Peterson,	og	

Lenz,	2004).	
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Af	framangreindu	leiðir	að	einstaklingur	sem	býr	yfir	seiglu	er	líklegri	til	að	komast	

yfir	þann	skaða	sem	einelti	kann	að	valda	

3.2	Samhygð	

Samhygð	 er	 jákvæð	 tilfinning,	 svo	 sem	 samúð.	 Að	 finna	 til	 samhygðar	 er	 í	 raun	 geta	
einstaklingsins	til	að	bregðast	við	tilfinningum	annarra	og	setja	sig	í	aðstæður	viðkomandi.	

Samhygð	 getur	 stuðlað	 að	 siðferðilegum	 þroska	 ungmennis.	 Geta	 til	 að	 sýna	 samhygð	

tengist	 félagslegri	 stöðu,	 viðhorfi	 og	 hegðun	 (Williford,	 Boulton,	 Forrest-Bank,	 Bender,	
Dietrich	og	Jenson,	2016).	Van	Noorden	o.fl.	(2014)	komust	að	því	að	nokkrar	rannsóknir	

sýndu	 fram	 á	 neikvætt	 samband	 á	milli	 samhygðar	 og	 eineltis,	 aðrar	 rannsóknir	 fundu	

engin	tengsl	og	enn	aðrar	rannsóknir	sýndu	 jákvæð	tengsl	á	milli	eineltis	og	samhygðar.	
Rannsóknir	benda	 til	þess	að	þeir	 sem	búa	yfir	 samhygð	eru	ólíklegri	 til	þess	að	 leggja	 í	

einelti	(Williford	o.fl.,	2016).	

												Samhygð	er	skilgreind	á	tvenna	vegu,	það	er	vitsmunalega-	og	áhirfaríkasamhygð.	
Vitsmunaleg	 samhygð	 er	 skilgreind	 sem	 hæfni	 einstaklings	 til	 að	 skilja	 tilfinningalegt	

ástand	annarra,	á	meðan	áhrifarík	samhygð	er	hæfni	einstaklings	til	að	finna	tilfinningar	

annarra.	 Vísbendingar	 benda	 til	 þess	 að	 vitsmunaleg	 samhygð	 eykst	 á	 unglingsárunum,	

sem	gæti	útskýrt	hvers	vegna	einelti	minnkar	á	unglingsárum	(Williford,	o.fl.,	2016).	

Mikilvægt	er	að	geta	gengið	við	hlið	manneskju	og	sýnt	stuðning	og	samlíðan	þó	
svo	að	maður	geti	aldrei	alveg	farið	í	spor	hennar	(Santrock,	2016).		

Af	framangreindu	leiðir	að	ef	unnt	er	að	efla	samhygð	í	skóla	getur	það	dregið	úr	

einelti.		

3.3	Vinátta	

Fræðimenn	 eru	 ekki	 á	 einu	 máli	 varðandi	 skilgreiningu	 á	 vináttu.	 Almennt	 er	 þó	

viðurkennt	 að	 vinátta	 sé	 eitt	 það	 mikilvægasta	 í	 lífi	 einstaklings	 (Helm,	 2013).	 Vinátta	

spilar	stórt	hlutverk	í	þroskaskeiði	ungra	barna	og	er	álitin	verndandi	gegn	einelti	eins	og	

Vanda	segir;	„Rannsóknir	sýna	fram	á	að	mikilvægt	sé	fyrir	andlega	vellíðan	barna	að	eiga	

vini	og	að	hægt	sé	að	kenna	þeim	vináttufærni.	Vinátta	er	verndandi	gegn	einelti“	(Vanda	
Sigurgeirsdóttir,	2014).	Flest	ungmenni	hefja	samskipti	sín	við	jafnaldra	í	leikskóla.	Reynsla	

þeirra	getur	aðstoðað	þau	við	að	byggja	upp	grundvallaratriði	 sem	aðstoðar	þau	við	að	

öðlast	 félagslega	 færni	 sem	 gerir	 þeim	 kleift	 að	 koma	 af	 stað	 sterkri	 vináttu	 og	 læra	
þannig	að	minnka	árásargjarna	hegðun,	eins	og	einelti.	Skortur	á	vináttu	í	leikskóla	getur	

orðið	félagslegur	áhættuþáttur	þess	að	verða	þolandi	eineltis	(Saracho,	2016).	Vinir	móta	
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að	hluta	til	persónuleika	og	sjálfsöryggi	barna.	Því	er	afar	mikilvægt	fyrir	barn	að	eiga	vini	

og	tilheyra	hóp	(Helm,	2013).		

Líkt	og	 fram	hefur	 komið	 spila	 innri	þættir,	 seigla	og	 samhygð	einstaklings,	 stórt	
hlutverk	í	því	hvernig	einstaklingur	bregst	við	og	vinnur	úr	einelti.		

Ytri	þættir	hafa	einnig	áhrif	svo	sem	bakland	einstaklingsins	og	þau	vinasambönd	

sem	hann	hefur	byggt	upp.	Þrátt	fyrir	að	verndandi	þættir	skipti	miklu	máli	fyrir	þolendur	
þá	duga	þeir	ekki	til	einir	og	sér.	Þolendur	eineltis	þurfa	oft	einnig	utanaðkomandi	aðstoð	

til	 þess	 að	 stöðva	 eða	 fyrirbyggja	 frekara	 einelti.	 Þar	 skipta	 kennarar	 og	 annað	 fagfólk	

sköpum.		

	 Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	forvarnir	og	inngrip.		
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4	Forvarnir	og	inngrip		

Umræðan	um	einelti	varð	fyrst	sýnileg	um	1980	hér	á	landi	(Guðjón	Ólafsson,	1996).	Þau	

tól	 sem	 einkum	 er	 beitt	 í	 forvörnum	 við	 einelti	 er	 innleiðing	 eineltisáætlunar	 og	

stuðningur	við	jákvæða	hegðun.	Þegar	upp	kemur	einelti	er	mikilvægt	að	búa	yfir	áætlun	
um	 viðeigandi	 inngrip	 og	 spila	 eineltisteymi	 þar	 mikilvægt	 hlutverki.	 Eineltisteymi	

samanstendur	almennt	af	 starfsmönnum	skóla;	kennurum,	námsráðgjafa	og	 skólastjóra.	

Markmið	teymisins	er	að	sporna	gegn	einelti	og	 leysa	úr	þeim	eineltismálum	sem	koma	
upp.	

Talið	 er	 að	 forvarnir	 nái	 hvað	 best	 til	 þeirra	 sem	 eru	 nú	 þegar	 í	 áhættuhópi	 að	

verða	gerendur	eineltis.	Hins	vegar	þurfi	þeir	sem	eru	nú	þegar	gerendur	í	einelti	 líklega	
einstaklingsmiðað	inngrip	(Ross	og	Horner,	2009).	

Fyrr	á	árum	var	ekki	tekið	á	einelti	með	föstum	tökum	í	skólum	landsins,	enda	var	

einelti	ekki	skilgreint	á	þann	hátt	sem	það	er	gert	í	dag.	Skólakerfið	var	þannig	byggt	upp	
að	nemendum	var	skipt	upp	eftir	getu	og	þeir	sem	áttu	við	hegðunarvanda	að	stríða	fengu	
því	miður	ekki	viðunandi	aðstoð.	Vandi	nemenda	var	gjarnan	skilgreindur	sem	óþekktur	

og	nemendum	því	 refsað.	Kennara	beittu	valdi	 sínu	oft	eftir	 geðþótta	þar	 sem	mörgum	
skorti	þekkingu	til	að	takast	á	við	vandann	(Guðjón	Ólafsson,	1996).	Rannsókn	sem	Ragnar	
F.	Ólafsson	og	Ólöf	Helga	Þór	gerðu	árið	2000	fjallar	um	hæfni	kennara	til	að	takast	á	við	

einelti.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 voru	 áhugaverðar	 en	 samkvæmt	 henni	 upplifðu	
kennarar	það	að	menntun	þeirra	hafði	ekki	undirbúið	þá	nægilega	vel	 til	að	takast	á	við	

eineltismál.	Rannsóknin	er	eining	í	samræmi	við	niðurstöður	fyrri	rannsókna	á	því	hversu	

vel	kennaranámið	undirbýr	kennara	til	að	takast	á	við	eineltismál	(Ragnar	F.	Ólafsson	og	

Ólöf	Helga	Þór,	2000;	Vanda	Sigurgeirsdóttir	og	Sif	Einarsdóttir,	2004).		

Áður	 fyrr	 reyndist	kennurum	erfitt	að	 leita	aðstoðar	 til	að	vinna	á	eineltismálum	

innan	bekkjar.	Til	þess	þurfti	gjarnan	afleysingu	eða	aðra	aðstoð	sem	ekki	var	auðfengin.	

Því	upplifðu	foreldrar	og	börn	gjarnan	höfnun,	skilnings-	og	athafnaleysi	þegar	leita	þurfti	

til	 skóla	 með	 eineltismál	 (Guðjón	 Ólafsson,	 1996).	 Lausnir	 verða	 að	 vera	 til	 staðar	 í	
skólunum	 og	 þarf	 skólinn	 að	 hafa	 aðgang	 að	 aðgengilegu	 og	 færu	 sérfræðiteymi	 sem	

leiðbeinir,	 styður,	 uppörvar	 og	 upplýsir	 hvað	 þarf	 að	 gera	 til	 að	 stöðva	 einelti	 (Guðjón	

Ólafsson,	1996).	Nú	til	dags	hafa	þó	fleiri	inngrip	litið	dagsins	ljós	sem	hafa	sýnt	árangur.	
Má	þar	helst	nefna	öflugar	eineltisáætlanir	og	sterk	eineltisteymi	sem	sjá	til	þess	að	þeim	

sé	fylgt	eftir.		
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Þegar	 kemur	að	eineltisforvörnum	er	 regluleg	 fræðsla	mikilvæg.	Mikilvægt	er	 að	

starfsfólki	skóla,	kennurum	og	foreldrum	barna	standi	til	boða	vandaðar	leiðbeiningar	um	

það	 hvernig	 eigi	 að	 taka	 á	 einelti	 og	 hvað	 skal	 hafa	 í	 huga	 við	 meðferð	 eineltismála.	
Heimili	og	skóli	þurfa	að	vinna	náið	saman.	Með	góðu	samstarfi	á	milli	heimilis	og	skóla	

koma	upp	ákveðin	viðmið	um	það	hvað	sé	eðlilegt	í	mannlegum	samskiptum,	sérstaklega	

ef	þau	finna	fyrir	því	að	þessir	aðilar	séu	sammála	(Guðjón	Ólafsson,	1996).	

Svo	 virðist	 vera	 að	 árangursríkasta	 leiðin	 að	 lausnum	 séu	 margskonar	 forvarnir	

sem	sé	hluti	af	skólastarfi	og	viðkemur	öllum	nemendum.	Einnig	eru	snemmkomin	inngip	

mikilvæg	 fyrir	 þá	 nemendur	 sem	 eru	 í	 áhættuhóp	 að	 verða	 fyrir	 einelti	 sem	 og	 þeirra	

barna	sem	eiga	í	erfiðleikum	varðandi	félagsfærni	(Swartz,	2016).	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 eineltisáætlanir,	 jákvæða	 hegðun	 og	 hvaða	

inngrip	 hafa	 skilað	 árangri	 í	 því	 miklvæga	 verkefni	 að	 kortleggja	 einelti,	 afleiðingar	 og	

orsakir	þess.		

4.1	Eineltisáætlanir	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 eineltisáætlanir,	 hvað	 felst	 í	 þeim	 og	 hvernig	 þeim	 er	

beitt.	Farið	verður	yfir	helstu	eineltisáætlanir	og	rýnt	í	innihald	þeirra.	Einnig	verður	litið	til	

þeirra	 grunnskóla	 sem	 skoðaðir	 voru	 í	 könnun	 sem	 höfundur	 framkvæmdi,	 og	 kannað	

hvaða	eineltisáætlun	skólarnir	hafa	 innleitt.	Þá	verða	helstu	eineltisáætlanirnar	kynntar,	
það	er	Olweusaráætlunin,	Uppeldi	til	ábyrgðar,	KiVa,	PBS	(e.	positve	behaviour	support)	

og	heimatilbúnar	áætlanir.	

Eineltisáætlanir	eru	 inngrips	 forvarnir	gegn	einelti	 sem	skólar	setja	upp	með	það	

að	markmiði	að	sporna	gegn	og	bregðast	við	einelti	með	samræmdum	hætti.		

Ýmsar	 eineltisáætlanir	 hafa	 komið	 fram	 á	 sjónarsviðið	 á	 síðustu	 árum	 sem	 allar	

hafa	það	að	markmiði	að	draga	úr	einelti	 í	skólum	(Ross	og	Horner,	2009).	Mat	á	slíkum	

áætlunum	er	gjarnan	framkvæmt	þannig	að	tíðni	eineltis	er	mælt	fyrir	og	eftir	innleiðingu	

áætlunarinnar.	Nær	alltaf	er	matið	byggt	á	sjálfsmati	nemenda,	út	frá	könnun	sem	lögð	er	

fyrir	 (Ross	 og	Horner,	 2009).	 Eineltisáætlanir	 hafa	 sýnt	 fram	á	 jákvæðar	 niðurstöður	 og	

eru	 taldar	mikilvægur	þáttur	 í	 baráttunni	 gegn	einelti	 (Merrel,	Gueldner,	 Ross	og	 Isava,	

2008).	

Merrell	 o.fl.	 (2008)	 skoðuðu	 einnig	 hvort	 að	 eineltisáætlanir	 bæru	 tilsettan	
árangur	 og	 var	 svo	 kölluð	 fjölgreining	 (e.	 meta-analysis)	 gerð	 á	 16	 eineltisáætlunum	 í	

skólum	 í	 Evrópu	 og	 Bandaríkjunum.	 Fjölgreining	 er	 tölfræðileg	 könnun	 sem	 sameinar	

niðurstöðu	 margra	 vísindalegra	 rannsókna	 (Haidich,	 2010).	 Skoðun	 Merrell	 o.fl.	 (2008)	
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leiddi	 í	 ljós	 að	 lítill	 sjáalegur	 árangur	 ávannst	með	 notkun	 eineltisáætlana	 (Merrel	 o.fl.,	

2008).	Eineltisáætlanirnar	virtust	uppfylla	kröfur	varðandi	fræðslu	og	viðhorf	til	eineltis	en	

þær	drógu	ekki	nægilega	mikið	úr	eineltinu.	Þess	ber	að	geta	að	 fyrirvari	var	gerður	við	
fjölgreininguna	um	að	nokkrar	af	eineltisáætlunum	höfðu	neikvæð	áhrif	á	nemendur,	 til	

dæmis	að	þær	hafi	leitt	það	af	sér	að	nemendur	miðluðu	nýjum	leiðum	til	eineltis.	En	slíkt	

getur	gerst	þegar	erfiðir	nemendur	eru	settir	saman	í	hóp	til	að	vinna	gegn	einelti	(Merrel,	
2008;	Ross	og	Horner,	2009).		

Hluti	 af	 eftirfylgni	 eineltisáætlunar	 er	 að	 tilkynningarblað	 sé	 aðgengilegt	 bæði	

rafrænt	á	heimsíðu	skólans	og	á	pappírsformi	í	skólanum.	Tilgangur	tillkynningarblaðsins	

er	 að	 skjalfesta	 grun	 um	 einelti	 og	 koma	 eineltismálinu	 í	 réttan	 farveg.	 Á	 hefðbundnu	

tilkynningarblaði	 er	 gerandi	 og	 þolandi	 tilgreindur,	 skráð	 hverjum	 er	 tilkynnt,	 skilgreint	

hver	vandinn	sé	og	hvar	hann	á	sér	stað	ásamt	því	að	tilgreina	hver	það	er	sem	tilkynnir	

um	 eineltið	 eða	 ofbeldið.	 Almenna	 reglan	 er	 sú	 að	 tilkynnandi	 afhendi	 eineltisteymi	
tilkynningarblaðið	 (alfholsskoli.is,	 e.d.;	 husaskoli.is,	 e.d.;	 fellaskoli.is;	 myllubakkaskoli.is,	
e.d.).	

4.2	Olweusaráætlunin	

Helsta	 markmið	 Olweusaráætlunarinnar	 er	 að	 draga	 úr	 einelti	 og	 helst	 útrýma	 því	 og	

koma	 í	 veg	 fyrir	 þróun	 nýrra	 vandamála.	 Olweusaráætluninni	 hefur	 mikið	 verið	 beitt	 í	
aðgerðum	 gegn	 einelti	 (Ross	 og	 Horner,	 2009).	 Upphafsmaður	 áætlunarinnar	 er	 Dan	

Olweus	en	hann	er	prófessor	í	sálfræði.	 Í	Olweusaráætluninni	er	gert	ráð	fyrir	að	það	sé	

gerð	 rannsókn	 á	 stöðu	 viðkomandi	 skóla	 í	 eineltismálum	 þegar	 eineltisáætlunin	 er	
innleidd	og	svo	er	rannsóknin	endurtekin	þegar	áætlunin	hefur	verið	virk	í	tvö	ár.		

Annað	markmið	Olweusaráætlunarinnar	er	að	hún	verði	hluti	af	hefðbundnu	starfi	

kennarans	og	allra	starfsmanna	skólans	(Oweus,	2005).		

Aðgerðaráætlun	 Olweusar	 skiptist	 niður	 í	 fjóra	 þætti:	 Almennar	 forsendur,	

aðgerðir	í	hverjum	bekk,	aðgerðir	í	hverjum	skóla	og	aðgerðir	vegna	einstaklinga.		

Undir	almennar	forsendur	flokkast	þekking	og	þátttaka	hinna	fullorðnu.	Í	því	felst	
að	kennarar,	starfsmenn	og	foreldrar	þekki	einkenni	og	viðvörunarmerki	eineltis	og	séu	í	

stakk	búin	til	þess	að	takast	á	við	það.		

	Í	 flokknum	 aðgerðir	 í	 hverjum	 bekk	 eru	 þrír	 undirflokkar.	 Þeir	 eru	 að	 hafa	
bekkjarreglur	 gegn	 einelti	 sem	 hver	 bekkur	 ákveður	 í	 sameiningu,	 bekkjarráð	 hittist	

reglulega	ásamt	kennara	og	 fundur	 foreldra	 í	bekknum	(Olweus,	2005).	Markmiðið	með	
framangreindu	er	að	brýna	fyrir	nemendum	að	einelti	muni	ekki	viðgangast	og	samræma	
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viðbrögð.	 Í	 þessu	 augnamiði	 eru	 haldnir	 fastir	 bekkjarfundir,	 með	 bæði	 kennurum	 og	

nemendum,	 í	hverri	 viku	þar	 sem	málin	eru	 rædd,	óháð	því	hvort	 vandamál	hafi	 komið	

upp.	

Undir	aðgerðir	í	hverjum	skóla	falla	aðgerðir	sem	ná	til	skólans	í	heild,	þar	á	meðal	

þeirra	 sem	 sjá	 um	 innleiðingu	 og	 eftirfylgni	 áætlunarinnar,	 meðal	 annars	 stýrihópa	 og	

eineltisteyma.	 Stýrihópar	 sjá	 um	 innleiðingu	 áætlunarinnar	 og	 framkvæmd	 hennar.	
Hópurinn	 fundar	 nokkrum	 sinnum	 á	 ári	 og	 fylgist	 með	 framkvæmd.	 Eftirfylgni	 með	

framkvæmd	 felst	 meðal	 annars	 í	 því	 að	 nafnlausir	 spurningarlistar	 eru	 lagðir	 fyrir	

grunnskólanemendur	í	fjórða	til	tíunda	bekk.	Haldinn	er	lærdómsdagur	um	einelti	þar	sem	

heill	dagur	í	kennslu	fer	í	fræðslu	um	einelti	og	nemendur	fara	í	umræðuhópa	og	ræða	sín	

á	milli	hvað	hægt	sé	að	gera	til	að	sporna	gegn	einelti,	bætt	verður	úr	gæslu	í	frímínútum	

þar	sem	einelti	er	talið	eiga	sér	helst	stað	þar	og	því	mikilvægt	að	bæta	gæsluna	á	þeim	

stað	(Olweus,	2005).		

Fjórði	 og	 jafnframt	 síðasti	 þátturinn	 ber	 heitið	 aðgerðir	 vegna	 einstaklinga,	 en	
undir	 þann	 flokk	 falla	 viðtöl	 við	 þolendur	 og	 gerendur	 eineltis	 sem	 og	 foreldra	 þeirra,	

einnig	 fjallar	 hann	 um	 að	 kennarar	 og	 foreldrar	 noti	 ímyndunaraflið	 við	 lausn	 á	
eineltismálum	sem	kunna	að	koma	upp	í	bekknum	(Olweus,	2005).		

Samkvæmt	eineltisáætlun	Olweusar	er	eðlilegt	að	athygli	 sé	 fyrst	beint	að	beinu	

einelti.	Mikilvægt	 er	 að	 afla	 sér	 upplýsinga	 um	 stöðu	 viðkomandi	 skóla	 svo	 hægt	 sé	 að	
vinna	með	 vandamálin.	 Árangursrík	 leið	 til	 þess	 er	 að	 gera	 nafnlausa	 könnun	 á	 meðal	
nemenda.	Það	að	kortleggja	umfang	eineltis	 í	skóla	er	talinn	vera	góður	upphafspunktur	

fyrir	eineltisáætlun,	jafnvel	þó	tíðnin	í	skólanum	sé	lág.	Endanlegt	markmið	verður	að	vera	

það	að	koma	í	veg	fyrir	einelti	í	skólum	að	öllu	leyti	(Olweus,	1993).		

4.2.1	Grundvallarviðmiðin	í	eineltisáætluninni	 	

Markmið	Olweusaráætlunarinnar	er	að	draga	úr	einelti	og	koma	áætluninni	inn	í	daglegt	

starf	skóla.	 Í	bók	Dans	Olweusar	Bullying	at	school:	what	we	know	and	what	we	can	do	
(1993)	 er	 því	 lýst	 hvernig	 hægt	 sé	 að	 ná	 þeim	markmiðum	með	 því	 að	 beita	 nokkrum	
grunnatriðum	 sem	 komið	 hafa	 fram	 við	 rannsóknir	 á	 breytingum	 og	 mótun	 á	

árásarhneigðri	hegðun.	Mikilvægt	er	að	skapa	gott	andrúmsloft	í	skólum.	Það	sama	á	við	

inná	heimilum.	Þar	ber	helst	að	nefna:	
1. Einlægur	áhugi,	umhyggja	og	ástúð	hinna	fullorðnu	

2. Jákvæður	agi	
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3. Neikvæðar	 refsingar,	 líkamlegar	 eða	 niðurlægjandi	 viðmót	 eru	 ekki	

ásættanlegar	

4. Fullorðnir	sýni	frumkvæði	að	skýrum	heilbrigðum	reglum	(Olweus,	2005).	

Rannsóknir	 Olweus	 hafa	 einnig	 sýnt	 fram	 á	 að	 óheiðarleiki	 eykst	 ef	

uppeldisaðferðir	 foreldra	 byggja	 á	 eftirlátssemi	 og	 valdboði	 og	 ef	 skortur	 er	 á	 ást	 og	

umhyggju	 (Olweus,	 2005).	 Fyrstu	 fjórar	meginreglurnar	hér	 að	ofan	 vinna	 gegn	þessum	
uppeldisaðferðum.	Með	skýru	valdi	kemur	kennari	fram	sem	fullorðinn	einstaklingur	sem	

ber	 ábyrgð	 á	 stöðu	barns	 innan	 skólans,	 bæði	 félagslega	og	námslega.	Með	 innleiðingu	

eineltisáætlunarinnar	 gefast	 því	 færri	 tækifæri	 fyrir	 nemendur	 að	 leggja	 samnemendur	

sína	í	einelti	og	þeir	finna	að	þeir	fá	ekki	umbun	fyrir	slíka	hegðun	(Olweus,	2005).		

													Í	 upphafi	 fóru	43	 skólar	af	 stað	með	Olweusaráætlunina,	en	það	var	um	haustið	

2002	og	tveimur	árum	síðar	sögðu	25	skólar	sig	úr	áætluninni.	Um	100	grunnskólar	hafa	

þó	 tekið	 upp	 Olweusareineltisáætlunina	 eða	 fylgt	 henni	 að	 einhverju	 leyti	 (Þorlákur	 H.	
Helgason,	 2015).	 Árið	 2003	 voru	 gerðar	 kannanir	 hér	 á	 landi	 á	 einelti.	 Rúmlega	 átta	
þúsund	nemendur	í	grunnskólum	landsins	tóku	þátt.	Könnunin	leiddi	í	ljós	að	dregið	hafði	

úr	einelti	um	30	–	40%,	ári	eftir	að	skólarnir	innleiddu	Olweusaráætlunina	(Olweus,	2005).	

													Í	 rannsókn	Ragnars	F.	Ólafssonar	 (2008)	var	einelti	borið	saman	hjá	þeim	skólum	
sem	tóku	þátt	í	Olweusarverkefninu	og	þeim	sem	ekki	tóku	þátt.	Í	rannsókn	hans	var	áhrif	

þátttöku	í	Olweusarverkefninu	á	árunum	2003	–	2006.	 Í	niðurstöðum	hans	kom	fram	að	
enginn	munur	var	á	einelti	 í	 skólunum,	hvort	sem	skólinn	tók	þátt	 í	Olweusarverkefninu	
eða	ekki.		

4.2.2	Góð	bekkjarstjórnun		

Jákvæð	tengsl	og	væntingar,	samvinna	og	samkennd	

Góð	 bekkjarstjórnun	 er	 mikilvægasti	 partur	 aðgerðaráætlunar	 Olweusar.	
Olweusaráætlunin	 leggur	 upp	 úr	 því	 að	 endurskipuleggja	 „félagskerfið“	 svo	 unnt	 sé	 að	

koma	 í	 veg	 fyrir	 einelti	 og	 vinna	 gegn	 ófélagslegri	 hegðun.	 Er	 það	 mat	 sumra	

vísindamanna	og	uppeldisfræðinga	að	þannig	skuli	skólaumhverfi	vera	svo	það	sinni	bæði	
nemendum	og	þeim	fullorðnu	innan	skólans	(Olweus,	2005).	

Miklu	máli	skiptir	að	kennari	sýni	nemendum	sínum	áhuga	og	að	hann	sé	fær	um	

að	sýna	umhyggju	og	hjálpsemi	gagnvart	nemendum	sínum	(Olweus,	2005).	Taki	kennari	
af	 alvöru	 þátt,	 sýni	 umhyggju	 og	 virðingu,	 munu	 jákvæðar	 væntingar	 til	 nemendanna	

fylgja	í	kjölfarið.	Þetta	tengist	að	hluta	til	því	að	umsjónarkennarar	búa	til	námsumhverfi	
þar	 sem	 nemendum	 er	 gefið	 tækifæri	 til	 að	 bæta	 sig	 og	 ná	 árangri	 á	 eigin	 forsendum.	
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Æskilegt	 námsumhverfi	 einkennist	 einna	 helst	 af	 samhjálp	 og	 samvinnu	 frekar	 en	

samkeppni.	 Það	 er	 grunnviðhorfið.	 Til	 að	 ná	 þessu	 fram	 skiptir	 miklu	 máli	 að	 allir	

nemendur	 og	 starfsmenn	 skólans	 fari	 eftir	 settum	 reglum	 og	 geri	 sér	 grein	 fyrir	 þeirri	
hegðun	 sem	viðurkennd	er	 innan	 skólans.	 Þá	 er	mikilvægt	 að	 kennari	 setjist	 niður	með	

nemendum	sínum	og	fái	þeirra	hugmyndir	um	hvernig	sé	hægt	að	framfylgja	reglunum	og	

hvernig	 hægt	 sé	 að	 aðstoða	 þegar	 sú	 staða	 kemur	 upp	 að	 nemandi	 brjóti	 þær.	 Ein	 af	
hugmyndum	Olweusar	var	sú	að	oft	sé	hægt	að	grípa	til	hlutverkaleiks.	Þar	sem	til	dæmis	

er	byggt	á	þeim	atburðum	sem	hafa	komið	upp.	Önnur	hugmynd	Olweusar	var	að	kennari	

nýti	sér	brot	úr	bókum	sem	henta	aldurshópnum	og	lesi	upphátt	fyrir	nemendur	og	þeir	

vinna	 svo	 úr	 sögunni	með	 umræðum	 (Olweus,	 2002).	 Kennarinn	 þarf	 að	 gera	 sér	 grein	

fyrir	hegðun	og	viðmóti	sínu	vegna	þess	að	hann	er	fyrirmynd	nemenda	sinna.	Jákvæður	

kennari	skapar	betra	andrúmsloft	í	bekknum	(Olweus,	2002).		

4.2.3	Bekkjarstjórnun	og	einelti	

Einelti	 er	 hegðunarvandi	 sem	 kemur	 að	 hluta	 fram	 í	 kennslutímum.	 Niðurstöður	

rannsókna	á	Íslandi	sýndu	fram	á	að	mesta	áhættan	fyrir	einelti	eigi	sér	stað	á	lóð	skólans	

(þá	sérstaklega	hjá	yngri	nemendum)	og	á	göngum	skólans.	Þá	segja	nemendur	sem	lagðir	

eru	 í	 einelti	 að	 önnur	 slæm	 rými	 séu	 aðallega	 í	 kennslustofum	 skólans	 í	 frímínútum,	 í	

sturtu	og	búningsklefum,	á	leið	til	eða	frá	skóla	og	í	matsalnum	(Olweus,	2005).	Það	sem	
þetta	 sýnir	 er	 að	 mikilvægt	 er	 að	 hafa	 yfirumsjón	 með	 öllum	 helstu	 eineltisstöðum	 í	

skólanum.	 Einelti	 getur	 sprottið	 upp	 hvar	 sem	 er	 í	 skólanum	 og	 því	 þurfa	 allir	 að	 vera	

meðvitaðir	um	þá	áhættu	og	vera	virkir	í	að	koma	auga	á	það.		

4.3	Uppeldi	til	ábyrgðar		

Upphafsmaður	 stefnunnar	 Uppeldi	 til	 ábyrgðar	 er	 Diane	 Gossen.	 Aðferðum	 hennar	 er	

ætlað	að	styðja	við	starfsmenn	skóla	við	að	móta	skýra	stefnu	er	varðar	aga	og	samskipti.	

Auk	þess	að	sýna	aðferðir	sem	kenna	sjálfsaga,	sjálfsstjórn	sem	og	styrkja	einstaklingana	í	

því	 að	 læra	 af	 mistökum	 sínum.	 Hugmyndafræði	 Gossen	 samræmist	 viðurkenndum	

vísindalegum	kenningum	um	mannlega	hegðun	og	eðli	hennar	ásamt	rannsóknum	á	þeim.	
Gossen	 byggir	 rannsóknir	 sínar	 meðal	 annars	 á	 hugmyndafræði	 William	 Glasser	 um	

gæðaskólann	 (e.	quality	 school)	og	út	 frá	 sjálfstjórnarkenningu	hans	 (e.	 control	 theory).	

Glasser	og	Gossen	voru	nánir	samstarfsfélagar	og	starfaði	hún	við	stofnun	hans	í	um	tvo	
áratugi	 (Gossen,	 2006).	 Einnig	 vísar	 Gossen	 til	 rannsókna	 frumbyggja	 í	 Ameríku	 við	

barnauppeldi	og	endurhæfingu	afbrotamanna	(Gossen,	2006).		
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Helsta	 markmið	 stefnunnar	 er	 að	 kenna	 börnum	 og	 ungmennum	 sjálfstjórn	 og	

ábyrga	hegðun	með	því	að	gefa	þeim	tækifæri	til	að	bæta	fyrir	mistök	sín	og	kenna	þeim	

að	 efla	 þarfir	 sínar	 á	 jákvæðan	 hátt.	 Hugtakið	 mistök	 er	 talið	 vera	 eðlilegur	 þáttur	 í	
lærdómsferli	einstaklings,	eðlilegt	þykir	að	gera	mistök	og	mistökin	geta	nýst	sem	skref	í	

þroska	 einstaklings.	 Stefnan	 stuðlar	 að	 því	 að	 einstaklingurinn	 fær	 tækifæri	 til	 að	 bæta	

fyrir	mistök	 sín	á	 jákvæðan	hátt,	 ásamt	því	 að	 fá	 tækifæri	 til	 að	 skoða	hvað	hann	hefði	
getað	gert	öðruvísi	og	hvað	það	var	sem	hann	gerði	rangt.	Þannig	lærir	einstaklingurinn	að	

bæta	fyrir	og	getur	fundið	fyrir	auknum	styrk.	Slíkur	árangur	næst	síður	ef	einstaklingurinn	

er	niðurlægður	eða	skammaður.	Lögð	er	áhersla	á	að	þjálfa	nemendur	í	því	að	skoða	sína	

hegðun	og	hvernig	þeir	ætli	að	bregðast	við	svipuðum	aðstæðum	næst	þegar	þau	koma	

upp.	Skilgreining	Gossen	á	uppbyggingu	er	svohljóðandi:	„Að	búa	til	skilyrði	svo	að	barnið	

geti	leiðrétt	mistök	sín,	snúið	aftur	til	hópsins	og	dafnað	við	hverja	raun“	(Gossen,	2002).	

Þegar	 hugtakið	 uppbygging	 í	 eineltismálum	 er	 rætt,	 leiða	 flestir	 hugann	 að	
þolandanum,	 fórnarlambinu.	 Þó	 svo	 að	 það	 sé	 mikilvægt	 er	 megináherslan	 í	
Uppbyggingarstefnunni	 á	 sjálfsuppbyggingu	gerandans,	 sá	 sem	brýtur	af	 sér	og	 lærir	 að	

vera	 sá	 sem	 hann	 vill	 vera.	 Þannig	 að	 uppbygging	 fjallar	 í	 rauninni	 um	 það	 að	 ná	
sjálfstrausti	og	jafnvægi	aftur.	Uppbygging	er	ákveðin	samtalstækni,	einhverskonar	frávik	
af	 lykilspurningum	Glassers	til	að	aðstoða	fólk	við	að	stjórna	sjálfum	sér,	beita	til	dæmis	

hugrænu	atferli	og	sjálfsaga	(Gossen,	2002).		
	 Stefnan	 leggur	áherslu	á	það	að	börn	og	ungmenni	 ræði	 tilfinningar	sínar	og	átti	
sig	 á	 þörfum	 sínum	 og	 efli	 þannig	 sjálfsstjórn	 og	 ábyrgðarkennd.	 Glasser,	 sem	 var	

geðlæknir,	 taldi	 að	 ástæða	 vanlíðunar	 og	 slæmrar	 hegðunar	 mætti	 rekja	 til	 þess	 að	

einstaklingur	 næði	 ekki	 að	 uppfylla	 grunnþarfir	 sínar	 á	 jákvæðan	 hátt.	 Hann	 flokkaði	
andlegar	 grunnþarfir	 í	 fimm	 flokka,	 svokallaðan	 þarfahring.	 Til	 að	 hljóta	 lífsfyllingu	 og	

fullnægja	andlegri	heilsu,	þurfa	einstaklingar	að	uppfylla	þarfahringinn	(Gossen,	2008).	

Grunnþarfirnar	fimm	eru:		

	 Ást	 og	 umhyggja:	 Allar	 mannverur	 hafa	 ríka	 þörf	 fyrir	 ást	 og	 umhyggju,	

einstaklingur	 vill	 vera	hluti	 af	 hóp	eða	bekk	og	 tilheyra	 félagslega.	 Slík	þörf	 er	 vanalega	

uppfyllt	með	 samskiptum	við	aðra	einstaklinga	og	að	vera	 samþykktur	af	öðrum.	Þörfin	
fyrir	að	tilheyra	birtist	meðal	annars	í	gegnum	vini,	fjölskyldu,	hjálpsemi	og	traust.		

	 Áhrif	og	stjórn:	Sá	einstaklingur	sem	hefur	mikla	þörf	fyrir	að	stjórna	og	hafa	áhrif	

vill	 að	 jafnaði	 standa	 sig	 vel.	 Einstaklingur	 þarf	 að	 vera	 vel	 skipulagður	 áður	 en	 hann	
framkvæmir	 hlutina,	 hann	 hefur	 ríka	 þörf	 fyrir	 viðurkenningu	 og	 hrós.	 Hann	 er	
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stjórnsamur,	 öruggur	 í	 framkomu,	 atorkumikill	 og	 skipulagður.	 Áhrifaþörfin	 er	 fullnægð	

með	viðurkenningu	og	góðri	frammistöðu	(Gossen,	2008).	

	 Frelsi:	 Ákvarðanataka	 einstaklings	 verður	 meiri	 og	 hann	 tekur	 jafnvel	 frekari	
áhættu.	Hann	hefur	ríka	þörf	fyrir	sveigjanlegu	umhverfi,	vill	hafa	valmöguleika,	vill	prófa	

eitthvað	nýtt	og	framandi.	Einstaklingurinn	gerir	það	sem	hann	vill,	er	óskipulagður	og	lifir	

í	augnablikinu	(Gossen,	2008).	

	 Gleði:	Sá	sem	hefur	ríka	þörf	fyrir	ánægju	og	gleði	er	talinn	hamingjusamur.	Hann	

þarf	að	búa	yfir	kímnigáfu	sér	það	broslega	í	sínu	eigin	fari	og	annarra.	Hann	hefur	yfirleitt	

gaman	af	lífinu	og	er	sáttur	við	umhverfi	sitt.	Það	sem	einkennir	þessa	einstaklinga	er	orka	

og	má	fullnægja	gleðiþörf	hans	með	námi,	sköpun,	hlátri	og	leik	(Gossen,	2008).	

	 Öryggi:	Öryggi	er	 innst	 í	kjarnanum.	En	sú	þörf	 snýr	helst	að	 líkamlegum	þörfum	

sem	allir	 hafa	og	þurfa	 að	 fá	uppfyllta	með	einhverjum	hætti	 til	 að	þroskast	og	dafna	 í	

lífinu,	 þar	 með	 talið	 fæði,	 húsaskjól,	 fjölskylda,	 fatnaður,	 heilsa	 eða	 það	 sem	 veitir	
einstaklingnum	öryggi.	Kjarnaþörfin	er	í	raun	öryggið	og	sá	einstaklingur	sem	á	erfitt	með	
að	 uppfylla	 þessar	 þarfir	 gerir	 ekki	 mikið	 annað,	 því	 öryggið	 skiptir	 öllu.	 Það	 þarf	 að	

fullnægja	henni	áður	en	það	er	hægt	að	sinna	öðrum	þörfum	(Gossen,	2008).	

	 Af	 framangreindu	 leiðir	að	Olweus	og	Gossen	eru	sammála	hvað	varðar	 jákvæða	
uppörvun	og	 stuðning	við	gerendur.	 Telja	þau	bæði	að	 refsingar	og	niðurlæging	 sé	ekki	

rétta	 leiðin	 til	 upprætingar	eineltis.	Olweus	 telur	mikivægt	að	nýta	þau	eineltismál	 sem	
kom	upp	til	kennslu	fyrir	hópinn	á	meðan	Gossen	er	einstaklingsmiðaðari	og	telur	mistök	
gerenda	vera	tækifæri	til	persónulegs	vaxtar.			

4.4	KiVa		

KiVa	 er	 finnsk	 eineltisforvörn	 sem	 vinnur	 gegn	 einelti	 á	 áhrifaríkan	 hátt	 (Salmivalli	 og	

Poskiparta	2012;	Kärnä,	o.fl.,	2011;	Salmivalli,	Kärnä	og	Poskiparta,	2010).	Engin	forvörn	
mun	stöðva	einelti	fyrir	fullt	og	allt;	það	þarf	að	búa	til	verkfæri	og	verkferla	sem	grípa	má	

til	þegar	upp	kemur	einelti.	KiVa	vaktar	stöðugt	ástandið	í	skólunum	og	þeim	breytingum	

sem	þar	eiga	sér	stað.	Þetta	er	virkt	með	verkfærum	sem	eru	á	internetinu	og	slík	verkfæri	
gefa	endurgjöf	árlega	fyrir	hvern	skóla	um	framkvæmd	þeirra	(What	is	KiVa	and	how	does	

it	work?	-	KiVa,	e.d.).	KiVa	leggur	ríka	áherslu	á	að	hafa	áhrif	á	áhorfendur	til	að	styðja	við	

þolandann	frekar	en	að	styrkja	gerandann.	Finnland	hefur	sett	eineltisforvarnir	í	forgang	í	
sínum	 skólum;	 KiVa	 eineltisáætlunin	 hefur	 verið	 framkvæmd	 víðsvegar	 í	 grunnskólum	

Finnlands	 frá	 árinu	 2009	 (Salmivalli	 og	 Poskiparta,	 2012;	 Kärnä,	 o.fl.,	 2011;	 Kärnä,	
Poskiparta	 og	 Salmivalli,	 2010).	 KiVa	 áætlunin	 felur	 í	 sér	 aðgerðir	 sem	 eru	miðaðar	 að	
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nemendum	sem	hafa	tekið	þátt	í	einelti	sem	gerendur	eða	þolendur	(Gaete,	Valenzuela,	

Barahona,	Valenzuela,	Araya	og	Salmvalli,	2017).	KiVa	er	árangursrík	áætlun	sem	tekur	á	

einelti	 og	þolendum	þess.	Niðurstöður	 rannsóknar	Williford,	 Elledge,	 Boulton,	DePaolis,	
Little	 og	 Salmivalli	 (2013)	 benda	 til	 þess	 að	 KiVa	 sé	 inngrip	 þeirra	 skóla	 sem	 hafa	 það	

markmið	að	draga	úr	einelti	og	skaðlegum	áhrifum	þess	á	börn.	KiVa	byggist	á	 jákvæðri	

hegðun	 ungmenna,	 áætlunin	 leggur	 áherslu	 á	 að	 efla	 samhygð	 og	 breyta	 viðhorfa	
áhorfenda	til	eineltis.	KiVa	áætlunin	felur	einnig	 í	sér	 leiðbeiningar	til	 foreldra	sem	fjalla	

um	einelti,	þar	með	talið	rafrænt	einelti	og	ráðgjöf	um	það	hvað	foreldrar	geta	gert	til	að	

draga	úr	og	koma	í	veg	fyrir	einelti	(Williford,	o.fl.,	2013).		

4.5	Jákvæð	hegðun	(PBS)	á	Íslandi		

Þegar	meirihluti	hóps	er	á	móti	ofbeldi,	verður	eineltishegðun	síður	viðurkennd.	Kennarar	

þurfa	að	huga	að	þessu	og	beita	fyrirbyggjandi	aðgerðum	gegn	einelti	frá	upphafi	(Guðjón	

Ólafsson,	 1996).	 Þjónustumiðstöð	 Breiðholts	 hefur	 gegnt	 lykilhlutverki	 í	 því	 að	 þróa	
úrræði	fyrir	nemendur	sem	eiga	við	hegðunarvandamál	að	stríða.	Miðstöðin	heldur	einnig	

utan	um	innleiðingu	og	viðhaldi	á	stuðningi	við	jákvæða	hegðun	í	nokkrum	grunnskólum	

landsins,	 eða	 svo	 kallað	 PBS	 kerfi	 (e.	 Positive	 behavior	 support)	 (ísl,	 stuðningur	 við	

jákvæða	 hegðun)	 (Ingvar	 Sigurgeirsson	 og	 Ingibjörg	 Kaldalóns,	 2006).	 Á	 síðustu	 árum	

hefur	 mikið	 af	 gögnum	 safnast	 um	 þetta	 efni	 og	 nú	 þegar	 eru	 fyrstu	 fjölgreiningarnar	
komnar	 fram.	 PBS	 	 forvörn	 gegn	 einelti	 er	 í	 raun	 forvarnarmiðað	 eineltiskerfi,	 sem	

upphaflega	var	hannað	til	að	efla	heildstæðan	stuðning	við	jákvæða	hegðun.	Tilgangurinn	

með	PBS	er	í	raun	að	kenna	nemendum	að	bera	virðingu	fyrir	samnemendum	og	læra	þrjú	
þrep	viðbragða	við	einelti.		

Forvarnarlíkanið	PBS	gegn	einelti	byggist	aðallega	á	þriggja	þrepa	líkani	sem	felst	í	

fyrsta	 stigs	 forvörnum	 (e.	 primary	 prevention),	 annars	 stig	 forvörnum	 (e.	 secondary	
prevention)	og	þriðja	stigs	forvörnum	(e.	tertiary	prevention)	(Ross	og	Horner,	2009).		

Fyrsta	stigs	forvarnir	beinast	að	öllum	nemendum	í	grunnskóla,	 í	því	umhverfi	og	

þeim	aðstæðum	sem	hver	skóli	býður	upp	á.	Foreldrar,	skóli	og	aðstandendur	nemenda	
falla	 inn	 í	 samhæfðar	 aðgerðir	 fyrsta	 stigs	 forvarna.	 Markmið	 þessarar	 forvarna	 er	 að	

koma	í	veg	fyrir	hegðun	sem	er	talin	óæskileg	með	samhæfðum	aðgerðum	og	kennslu.	Þá	

stuðla	 forvarnir	einnig	að	aukinni	 tíðni	ákjósanlegrar	hegðunar	með	 jákvæðum	stuðning	
og	 skipulagningu	 á	 umhverfi	 skólans	 ásamt	 því	 að	 setja	 fram	 skýra	 framsetningu	 á	

væntingum	um	hegðunarmynstur	nemenda.		
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Þjónustumiðstöð	 Breiðholts	 (2008)	 gerir	 ráð	 fyrir	 því	 að	 um	 80%	 nemenda	 sýni	

framför	 með	 aðstoð	 fyrsta	 stigs	 forvarna.	 Þeir	 sem	 falla	 undir	 fyrsta	 stigs	 forvarnir	 er	

stærstihluti	 nemenda	 á	 grunnskólastigi	 (Lewis	 og	 Sugai,	 1999);	 Þjónustumiðstöð	
Breiðholts,	2008).		

Þeir	 nemendur	 sem	 falla	 undir	 annars	 stigs	 forvarnir	 eru	 þeir	 sem	 nægir	 ekki	

aðeins	fyrsta	stigs	forvarnir,	þeir	þurfa	frekari	 inngrip	til	að	geta	átt	eðlileg	samskipti	við	
samnemendur	 sína	 og	 skólastarfsmenn.	 Það	 er	minni	 hópur	 sem	 nýtur	 góðs	 af	 annars	

stigs	 forvörnum	 og	 er	 	 hann	 í	 áhættuhópi	 fyrir	 einhverskonar	 hegðunarvandamál.	 Fyrir	

þennan	hóp	nemenda	virka	fyrsta	stigs	forvarnir	einungis	sem	nauðsynlegur	grunnur	fyrir	

annars	stigs	forvarnir,	þar	sem	inngrip	einkennist	af	meiri	eftirliti,	athygli	og	ákafa	þeirra	

fullorðnu	 gagnvart	 nemendum	 (Þjónustumiðstöð	 Breiðholts,	 2008;	 Sugai	 og	 Horner,	

2002).		

Þeir	 nemendur	 sem	 bregðast	 ekki	 nægilega	 vel	 við	 fyrsta	 og	 annars	 stigs	
forvörnum,	 þarfnast	 þriðja	 stigs	 forvarna.	 Þetta	 eru	 þeir	 nemendur	 sem	 sýna	 veruleg	
frávik	 í	 hegðun	 sem	 getur	 verið	 hættuleg.	 Hegðunin	 hamlar	 nemendum	 í	 samskiptum,	

getur	haft	neikvæð	áhrif	á	nám	og	jafnvel	leitt	til	þess	að	nemendur	einangri	sig.	Samhliða	
vinnsla	með	 fyrsta	og	 annars	 stigs	 forvarnir	 er	 grundvöllur	 þriðja	 stigs	 forvarna.	 Ýtarleg	
greining	 á	 hegðunarskilmálum	 sem	 viðhalda	 og	 orsaka	 vandamálahegðunina	 er	 gjarnan	

beitt,	einstöku	sinnum	með	hjálp	 lausnarteymis	sem	samanstendur	af	starfsfólki	skólans	
og	 foreldrum	 barnanna.	 Oft	 er	 sálfræðingur	 fenginn	 sem	 liðsstjóri	 teymisins	 sem	 síðan	
vinnur	saman	að	 lausn	vandamálsins.	Markmið	allra	þriggja	 forvarna	stiganna	er	að	efla	

lífsgæði	 nemenda	 meða	 því	 að	 draga	 úr	 slæmri	 hegðun	 og	 auka	 góða	 hegðun	

(Þjónustumiðstöð	Breiðholts,	2008;	Sugai	o.fl.,	2000);	Ross	og	Horner,	2009).	 	

Þrepin	 eru	 í	 raun	 hættumerkin;	 að	 stöðva,	 ganga	 í	 burtu	 og	 finna	 næsta	

starfsmann	skólans	frá	(stop,	walk,	talk).	Þar	að	auki	er	starfsfólki	skólans	kennt	að	stuðla	

á	viðeigandi	hátt	að	notkun	þessara	þriggja	þrepa.	Markmiðið	er	búa	til	aðstæður	þar	sem	
nemendur	bregðast	við	áður	en	einelti	eða	ofbeldi	á	sér	stað.	Þetta	kerfi	er	hannað	með	

það	að	markmiði	að	hafa	stjórn	á	þeim	aðstæðum	sem	eru	aðdragandi	eineltis	og	koma	í	

veg	 fyrir	 afleiðingar	 eineltis	 (Ross	 og	 Horner,	 2009).	 Inngrip	 ættu	 einnig	 að	 fela	 í	 sér	
stuðning	fjölskyldna	og	opin	samskipti	á	milli	foreldra	og	barna	(Lereya,	Copeland,	Zammit	

og	Wolke,	2015).		

Á	 Íslandi	 hefur	 stuðningur	 við	 jákvæða	 hegðun	 verið	 innleiddur	 í	 ellefu	
grunnskólum.	 Af	 þessum	 ellefu	 skólum	 eru	 átta	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 þrír	 á	

Suðurnesjum.	Áætlað	er	að	 innleiðingarferlið	taki	um	þrjú	til	 fimm	ár	við	hvern	skóla	og	
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ber	 sérstakt	 PBS	 (e.	 positive	 behavior	 support)	 teymi	 ábyrgð	 á	 innleiðingu	 og	 viðhaldi	

kerfisins.	 Innleiðingarferlið	 felst	 í	 einu	 undirbúningsári,	 fjórum	 framkvæmdaárum	 og	 í	

kjölfar	þeirra	hefst	viðhaldið	á	innleiðingunni	á	hegðunarstjórnunarkerfinu.		

PBS	teymið	samanstendur	af	tíu	til	tólf	einstaklingum	og	teymisstjóri	er	skipaður.	

Teymið	 situr	 námskeið	 og	 fær	 viðeigandi	 fræðslu	 fyrir	 hvert	 ár	 sem	 innleiðingin	 tekur.	

Námskeiðið	 er	 byggt	 á	 handbók	 um	 PBS	 sem	 ber	 heitið	 Til	 fyrirmyndar:	 Heildstæður	
stuðningur	við	jákvæða	hegðun	(Þjónustumiðstöð	Breiðholts,	2008).		

Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	heimatilbúnar	áætlanir	

4.6	Heimatilbúnar	áætlanir		

Samkvæmt	 aðalnámskrá	 grunnskóla	 ber	 öllum	 skólum	 á	 Íslandi	 skylda	 til	 að	 vera	með	
aðgerðaráætlun	gegn	einelti.	Þá	ber	kennurum	að	tilkynna	ef	grunur	leikur	á	að	einelti	eigi	

sér	 stað	 (Aðalnámskrá	 grunnskóla,	 2011).	 Hluti	 skóla	 á	 Íslandi	 eru	 með	 svokallaðar	

heimatilbúnar	eineltisáætlanir	en	þær	byggja	oft	á	öðrum	eineltisáætlunum.	Sem	dæmi	
byggja	skólar	á	Olweusaráætluninni.	Þá	eru	helstu	atriði	dregin	fram	og	aðlöguð	að	þeim	

aðstæðum	sem	skólinn	býr	við.	Eins	er	algengt	að	stuðst	sé	við	Uppbyggingarstefnu	Diane	

Gossen.	 Alls	 voru	 18	 skólar	 af	 þeim	 sem	 skoðaðir	 voru	 með	 heimatilbúna	 áætlun	

aðgengilega	á	heimasíðum	sínum.		

Þrátt	 fyrir	að	góð	vinna	sé	unnin	 í	mörgum	grunnskólum	þá	er	það	ekki	nóg,	því	
rannsóknir	 sýna	 að	 allt	 of	mörg	 börn	 verða	 fyrir	 einelti.	 Ekki	má	 gleyma	 að	metnaður,	

viðhorf	 og	 vilji	 fullorðinna	 skipti	 ekki	 síður	 máli	 en	 nafnið	 á	 áætluninni	 (Vanda	

Sigurgeirsdóttir,	munnleg	heimild,	2016)	einnig	er	ljóst	að	virkni	eineltisáætlunar	er	engin	
sé	henni	ekki	beitt.		

Í	næsta	kafla	verður	fjallað	um	afstöðu	nemenda	og	foreldra	til	eineltis.		 	
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5	Afstaða	nemenda	og	foreldra	til	eineltis	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 fjallað	 um	 afstöðu	 nemenda	 og	 foreldra	 til	 eineltis.	 Rakin	 verða	

helstu	sjónarmið	beggja	hópa.	Litið	verður	til	rannsókna	sem	gerðar	hafa	verið	á	afstöðu	

þessara	tveggja	hópa	og	litið	til	þess	hvaða	úrræði	hóparnir	telja	heppilega	til	að	sporna	
gegn	einelti.		

5.1.	Afstaða	nemenda	til	eineltis		

Frisén,	Jonsson	og	Persson	(2007)	framkvæmdu	rannsókn	meðal	119	sænskra	ungmenna	

á	aldrinum	15	–	20	ára	um	það	hvernig	hægt	væri	að	stöðva	einelti.	Ungmennin	svöruðu	

viðamiklum	spurningum,	og	var	ein	spurningin;	„Hvað	telur	þú	að	þurfi	að	gerast	til	þess	

að	 einelti	 stöðvist?“	 Algengasta	 svar	 nemendanna	 var	 að	 gerandinn	 þyrfti	 að	 þroskast	

andlega.	Næst	algengasta	svarið	var	að	þolandinn	þyrfti	að	standa	með	sjálfum	sér.	Þau	
ungmenni	sem	ekki	tóku	þátt	í	einelti,	á	sinni	skólagöngu,	höfðu	mun	sterkari	trú	á	því	að	

þolendur	gætu	staðið	með	sjálfum	sér,	þolendur	eineltis	höfðu	ekki	þá	trú.		

		 Þátttakendur	í	rannsókn	Oliver,	Hoover	og	Hazier	(1994)	höfðu	tilhneigingu	til	að	

trúa	 því	 að	 nemendur	 sem	 lagðir	 voru	 í	 einelti	 ættu	 að	 einhverju	 hluta	 til	 sök	 á	 eigin	
einelti.	Fleiri	þolendur	en	gerendur,	töldu	að	þolendur	ættu	að	hætta	að	vera	öðruvísi	en	

jafnaldrar	 sínir	 í	útliti	og	hegðun.	Sambærilegar	niðurstöður	komu	 fram	 í	áframhaldandi	

rannsókn	á	meðal	drengja	sem	höfðu	verið	 lagðir	 í	einelti	af	 jafnöldrum	sínum	(Olweus,	
1999).	 Því	 miður	 voru	 einungis	 14%	 svaranna	 tengd	 því	 að	 fullorðnir	 hafi	 gripið	 inn	 í	

eineltið.	Þetta	gæti	bent	til	þess	að	unglingar	hafi	litla	sem	enga	trú	á	getu	fullorðinna	til	

að	stöðva	einelti.	Af	framangreindu	má	því	leiða	fram	þá	niðurstöðu	að	sænsk	ungmenni	
hafa	tilhneigingu	til	að	trúa	því	að	þeir	sem	eru	þolendur	eineltis	séu	öðruvísi	og	að	þeir	

sem	 leggja	 í	 einelti	 þjáist	 af	 lélegu	 sjálfsáliti.	 Einnig	 telja	 þau	 að	 gerandinn	 þurfi	 að	

þroskast	til	að	stöðva	eineltið.	Þá	kemur	á	óvart	að	fáir	nefna	afskipti	fullorðinna	sem	leið	

til	að	stöðva	einelti	(Frisén,	Jonsson	og	Persson,	2007).	

Af	 framangreindu	 má	 sjá	 að	 jafnaldrar	 gegna	 mikilvægu	 hlutverki	 í	 einelti.	

Mikilvægt	er	að	jafningjar	séu	meðvitaðir	um	mikilvægi	vináttu	fyrir	hvern	og	einn.	Er	því	

nauðsynlegt	 að	 stuðla	 að	 því	 með	 að	 kenna	 samhygð,	 efla	 skólavitund	 og	 framkvæma	

jafningjamat	 í	 skólunum,	til	dæmis	tengslakönnun	þar	sem	nemendur	svara	spurningum	

um	það	 hverjir	 eru	 vinir	 þeirra	 (Lusted,	 2010).	 Ef	 nemendur	 geta	 ekki	 nefnt	 hverjir	 eru	

vinir	 þeirra,	 þá	 er	 þörf	 á	 inngripi.	 Lusted	 (2010)	 lýsir	 jafningjamati	 sem	 stefnu	 þar	 sem	

nemendur	geta	kennt	hvort	öðru	að	leysa	ágreining	sem	upp	kemur.	Lodge	og	Frydenberg	
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(2005)	 eru	 á	 andstæðum	 póli	 og	 telja	 að	 jafningjamat	 sé	 sjaldan	 áskjósanleg	 leið	 til	

hjálpar.		

5.2	Afstaða	foreldra	til	eineltis		

Foreldrar	eru	sérstaklega	mikilvægir	 í	því	að	hjálpa	börnum	að	vinna	gegn	einelti.	Þó	að	
mikið	sé	til	af	rannsóknum	um	einelti,	er	skortur	á	rannsóknum	sem	snúa	að	því	að	kanna	

sjónarmið	 foreldra	 til	 eineltis	 sem	 börn	 þeirra	 kunna	 að	 verða	 fyrir.	 Mikilvægt	 er	 að	

upplýsa	 og	 bæta	 skilning	 foreldra	 til	 að	 þekkja	 og	 bregðast	 við	 einelti	 á	meðal	 barna	 á	
grunnskólaaldri.	Öll	börn	eiga	rétt	á	öryggi	hvort	sem	það	er	á	heimavelli,	í	skólanum	eða	í	

samfélaginu	í	heild.	Það	er	beinlínis	skylda	foreldra	og	þeirra	sem	annast	uppeldi	barna	að	

vera	 á	 varðbergi	 gagnvart	 einelti.	 Forráðamenn	barna	 verða	því	 að	 vera	meðvitaðir	 um	
forvarnir	og	alvarlegar	afleiðingar	eineltis	(Sawyer	o.fl.,	2011).	Hér	að	neðan	verður	fjallað	

um	 eina	 slíka	 rannsókn	 sem	 framkvæmd	 var	 í	 Bandaríkjunum.	 Í	 rannsóknininni	 voru	

foreldrar	157	ungmenna	 í	Bandaríkjunum	 fengnir	 í	 viðtöl	þar	 sem	þeir	 voru	 spurðir	út	 í	
þær	aðferðir	sem	þeir	myndu	ráðleggja	börnum	sínum	ef	þau	væru	að	leggja	í	einelti	eða	

væru	lögð	í	einelti.	Rannsóknin	náði	til	fjögurra	skóla,	þar	sem	hlutfall	einstæðra	foreldra	

var	hátt	(Sawyer,	Mishna,	Pepler	og	Wiener,	2011).		

Samkvæmt	 rannsókninni	 ráðlögðu	 foreldrar	 börnum	 sínum	 fjölbreyttar	 aðferðir	

gegn	 einelti.	 Tillögurnar	 sem	 komu	 oftast	 upp	 voru	 þær	 að	 börnin	 myndu	 leita	 til	
fullorðinna	 varðandi	 eineltið,	 tilkynna	 gerendur	 eða	 að	 hunsa	 gerandann.	 Langflestir	

foreldrar	töldu	mikilvægt	að	barnið	myndi	segja	fullorðnum	frá	eineltinu,	yfirleitt	kennara.	

Einnig	 ráðlögðu	 foreldrar	 börnum	 sínum	 að	 hunsa	 áreitið	 og	 leita	 aðstoðar,	 samanber	
eftirfarandi	yfirlýsingu	frá	einu	foreldri:	„Ef	eitthvað	er	að	gerast	á	skólalóðinni	eða	hvar	

sem	er,	ekki	hefna	ykkar.“	Rök	hans	fyrir	þessari	ráðgjöf	var	sú	að	hann	vildi	ekki	að	barnið	

hans	 lenti	 í	 vandræðum	 í	 skólanum.	 Á	móti	 ráðlagði	 eitt	 foreldrið	 barni	 sýnu	 að	 beita	
hefnd;	 „gerðu	bara	nákvæmlega	það	 sama	og	hann	gerði	og	kannski	mun	hann	ganga	 í	

burtu	og	þú	veist,	leggja	einhvern	annan	í	einelti.“	Þeir	fáu	foreldrar	sem	lögðu	áherslu	á	

að	 kenna	 börnum	 sína	 félagslega	 hegðun	 ráðlögðu	 börnum	 sínum	 að	 vera	 sterkur	 og	
standa	 með	 sjálfum	 sér.	 Sumir	 foreldrar	 nefndu	 að	 börn	 þeirra	 stunduðu	 íþróttir	 eða	

sjálfsvörn	 til	 að	efla	 félagstengsl	 þeirra.	Aðrir	 foreldrar	 lýstu	 tilraunum	 sínum	 til	 að	 efla	

sjálfsálit	barna	sinna	með	yfirlýsingum	eins	og	„þetta	verður	allt	í	lagi“,	„	þú	ert	klár“,	„þú	
ert	skemmtileg/ur“,	„þú	ert	vinur	vina	þinna“	og	„ég	elska	þig	sama	hvað“.	Sumir	foreldrar	

kröfðust	þess	að	barnið	myndi	einfaldlega	hunsa	það	barn	sem	var	gerandi	í	einelti	eins	og	

eitt	foreldrið	lýsti	„ef	þú	lætur	þetta	ekki	trufla	þig	þá	er	engin	ástæða	fyrir	þá	að	leggja	
þig	í	einelti“	(Sawyer	o.fl.,	2011).		
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Af	þessu	er	ljóst	að	afstaða	nemenda	og	foreldra	er	ólík.	Nemendur	telja	að	einelti	

megi	 rekja	 til	 eiginleika	 sem	sá	 sem	verður	 fyrir	einelti	býr	 yfir	og	 jafnvel	að	eineltið	 sé	

þolandanum	að	kenna.	Þá	hafa	 rannsóknir	 leitt	 í	 ljós	að	afstaða	nemenda	sé	 sú	að	þeir	
leiti	 síður	 til	 fullorðinna	þegar	einelti	 kemur	upp.	Þá	 telja	nemendur	að	 lausn	að	einelti	

kunni	 að	 vera	 fólgið	 í	 því	 að	 gerandinn	 þroskist	 og	 er	 það	 í	 samræmi	 við	 niðurstöður	

rannsókna	sem	leiða	í	ljós	að	það	dragi	úr	einelti	í	efri	bekkjum.		

Afstaða	foreldra	er	um	margt	ólík	afstöðu	nemenda.	Miðað	við	þá	rannsókn	sem	

hér	 er	 stuðst	 við	 telja	 foreldrar	 vænlegast	 til	 árangurs	 ef	 leitað	 er	 til	 fullorðinna	 innan	

skólans	þegar	einelti	kemur	upp.	Foreldrar	hvetja	börn	sín	til	að	takast	á	við	einelti	með	

mismunandi	 hætti.	 Dæmi	 voru	 tekin	 um	 að	 foreldrar	 hvetji	 börn	 sín	 til	 þess	 að	 hunsa	

einelti,	tilkynna	kennara	eða	jafnvel	hefna	sín.		

Ljóst	 er	 af	 framangreindu	 að	mikilvægi	 þess	 að	 nemendur	 sem	 og	 áhorfendur	 í	

einelti	séu	upplýstir	um	einkenni	eineltis	til	að	geta	brugðist	við	því	með	viðeigandi	hætti.	
Einnig	er	ljóst	mikilvægi	þess	að	foreldrar	séu	meðvitaðir	um	þá	eineltisáætlun	sem	er	við	
lýði	í	hverjum	skóla	svo	viðbrögð	þeirra	og	inngrip	séu	samræmd.		
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6	 Könnun	 á	 eineltisáætlun	 í	 grunnskólum	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	

Suðurnesjum		

Hér	á	eftir	verður	sagt	frá	framkvæmd	könnunarinnar	sem	var	framkvæmd	í	því	skyni	að	

varpa	ljósi	á	þær	eineltisáætlanir	sem	eru	í	notkun	á	völdu	svæði.	Skólar	voru	valdir	með	
hentugleikaúrtaki.	 Allir	 grunnskólar	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 Suðurnesjum	 urðu	 fyrir	

valinu.	Alls	voru	skólarnir	58	talsins.	Farið	var	yfir	hvort	skólarnir	byggju	yfir	eineltisáæltun	

og	 ef	 svo	 var	 á	 hvaða	 grunni	 slík	 áætlun	 var	 byggð.	 Kannað	 var	 hvort	 skólarnir	 hefðu	
aðgengilegt	tilkynningarblað	og	hvort	eineltisteymi	væri	til	staðar.	Könnun	fór	fram	með	

þeim	 hætti	 að	 heimasíður	 skólanna	 voru	 skoðaðar	 og	 kannað	 með	 hvaða	 hætti	

eineltisáætlun	 var	 birt	 á	 heimasíðum	 þeirra,	 hvernig	 hún	 var	 uppsett	 og	 hvort	

tilkynningarblað	 var	 aðgengilegt.	 Greint	 verður	 frá	 því	 hvaða	 aðferðir	 voru	 notaðar	 við	

gagnaöflun,	 hvernig	 og	 hvar	 var	 leitað	 eftir	 gögnunum	 og	 hverju	 var	 leitað	 eftir	
gögnunum.	

6.1	Framkvæmd	

Framkvæmd	 könnunarinnar	 hófst	 á	 því	 að	 ákveða	 hvaða	 landshluta	ætti	 að	 skoða	 og	 í	

framhaldi	 hvaða	 grunnskóla.	 Síðan	 var	 farið	 inn	 á	 vef	 íslenskra	 sveitafélega,	 en	 allir	

grunnskólar	landsins,	eða	samtals	178,	eru	skráðir	á	vefinn	og	útbúinn	listi	yfir	þá.	Notað	
var	 hentugleikaúrtak	 við	 val	 á	 úrtaki	 þar	 sem	 það	 þótti	 vænlegast	 að	 skoða	 skóla	 á	

höfuðborgarsvæðinu	 og	 á	 Suðurnesjum	þar	 sem	höfundur	 þekkir	 best	 til	 þeirra	 svæða.	

Gögn	 frá	 58	 grunnskólum	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 á	 Suðurnesjum	 voru	 tekin	 af	

heimasíðum	 þeirra,	 þar	 var	 skoðuð	 eineltisáætlun	 þeirra,	 hvernig	 hún	 er	 sett	 upp	 og	

hvaða	 eineltishópar	 eru	 teknir	 fyrir	 í	 þeim	áætlunum,	 einnig	 var	 skoðað	hvort	 skólarnir	

væru	með	 eineltisteymi	 og	 tilkynningarblað	 aðgengilegt	 á	 heimasíðum	 sínum.	 Farið	 var	

inn	á	heimasíðu	hvers	grunnskóla	fyrir	sig	og	leitað	að	úrræðum	gegn	einelti.	Vinnan	var	

töluverð.		

Höfundur	hófst	handa	strax	í	byrjun	janúar	að	skoða	heimasíður	skólanna	og	leita	

eftir	 eineltisáætlunum	 þeirra.	 Fljótlega	 kom	 í	 ljós	 að	 langflestir	 skólarnir	 voru	 með	 vel	
fram	 setta	 eineltisáætlun	 en	 hins	 vegar	 voru	 nokkrir	 skólar	 ekki	 með	 aðgengilega	

eineltisáætlun	á	heimasíðum	sínum.		

Næsta	 skref	 var	 að	 senda	 tölvupóst	 á	 þá	 skóla	 sem	 ekki	 voru	með	 aðgengilega	

eineltisáætlun	en	lítið	var	um	svör	frá	stjórnendum	skólanna.		
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6.2	Gagnagreining	

Höfundur	 leitaði	 að	 greinum,	 rannsóknum	 og	 ritgerðum	 um	 einelti	 og	 notast	 var	 við	

Skemmuna	 og	 Leitir,	 þar	 var	 sett	 inn	 leitarorðin	 „einelti,	 þolendur,	 gerendur,	 tíðni,	

áhorfendur,	eineltisáætlanir	og	þolendur/gerendur.“	Skoðaðar	voru	heimasíður	skólanna	
og	uppsetning	eineltisáætlana	könnuð	sem	og	afstaða	skólanna	varðandi	eineltisáætlanir	

var	könnuð.	Einnig	var	skoðað	hvort	tilkynningarblað	fylgdi	með	á	heimasíðum	skólanna.	

Þá	 var	 kannað	 hvernig	 skólarnir	 hygðust	 taka	 á	 einelti,	 ef	 það	 kæmi	 upp,	 og	 á	 hvaða	
eineltishóp	 áherslan	 væri	 á.	 Þá	 var	 einnig	 athugað	 hvort	 eineltishópurinn	

þolendur/gerendur	fengi	athygli	í	eineltisáætluninni	og	hvort	unnið	væri	sérstaklega	með	

áhorfendur.		

6.3	Niðurstöður	könnunarinnar	

Á	heimasíðum	grunnskóla	má	yfirleitt	sjá	þau	úrræði	sem	skólarnir	bjóða	upp	á	í	tengslum	

við	einelti.	Hér	verður	fjallað	um	þau	úrræði	sem	birtust	á	heimasíðum	þeirra	skóla	sem	
skoðaðir	voru.		

Skoðaðar	 voru	 heimasíður	 58	 grunnskóla	 á	 höfuðborgarsvæðinu	 og	 á	

Suðurnesjum.	Tveir	skólar	reyndust	ekki	vera	með	neinar	upplýsingar	um	eineltisáætlanir	
á	heimasíðum	sínum,	þeir	eru	Árbæjarskóli	og	Breiðholtsskóli.	Aftur	á	móti	voru	56	skólar	
með	 eineltisáætlun	 og	 segja	 þeir	 allir	 frá	 henni	 á	 heimasíðu	 sinni.	 Á	 töflu	 3	 sést	 fjöldi	

þeirra	skóla	og	hvaða	eineltisáætlun	þeir	styðjast	við.	
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Tafla	3	

	Af	 þeim	 skólum	 sem	 skoðaðar	 voru,	 voru	 tveir	 skólar	 í	 Kópavogi	 sem	 fylgdu	

áætluninni	Saman	í	sátt	(Álfhólsskóli	og	Lindaskóli)	og	fjórir	skólar	í	Garðabæ	sem	fylgdu	
áætlun	 sem	ber	 heitið	Gegn	einelti	 í	Garðabæ	 (Flataskóli,	Garðaskóli,	Hofsstaðaskóli	 og	

Sjálandsskóli).	 Átján	 skólar	 eru	með	 heimatilbúnar	 áætlanir,	 sumir	 hafa	 komið	 sér	 upp	

sjálfir	áætlun	sem	er	 sérsniðin	að	þeim	skóla	en	aðrir	 skólar	eru	með	samvinnuverkefni	
sveitarfélagsins	 þar	 sem	 þeir	 eru	 staðsettir.	 Þá	 voru	 níu	 skólar	 sem	 fylgdu	 áætluninni	

Uppeldi	 til	 ábyrgðar	 en	þar	af	 voru	 fjórir	 skólar	 í	Kópavogi	 (Kársnesskóli,	Kópavogsskóli,	
Salaskóli	 og	 Hörðuvallaskóli),	 einn	 skóli	 í	 Garðabæ	 (Álftanesskóli),	 tveir	 skólar	 á	

Suðurnesjum	 (Myllubakkaskóli	 og	 Grunnskóli	 Grindavíkur)	 og	 einn	 skóli	 í	 Reykjavík	

(Fossvogsskóli).	 Sautján	 skólar	notuðust	 við	Olweusaráætlunina,	 og	þar	af	einungis	einn	
skóli	 í	 Kópavogi	 (Snælandsskóli),	 sjö	 skólar	 í	 Reykjavík	 (Selásskóli,	 Vesturbæjarskóli,	

Breiðagerðisskóli,	 Háaleitisskóli,	 Réttarholtsskóli,	 Hólabrekkuskóli	 og	 Ölduselsskóli),	 þrír	
skólar	 í	Grafarvogi	(Húsaskóli,	Kelduskólli	og	Rimaskóli),	einn	á	Kjalarnesi	(Klébergsskóli),	
einn	 í	 Mosfellsbæ	 (Varmárskóli)	 og	 að	 lokum	 tveir	 á	 Suðurnesjum	 (Gerðarskóli	 og	

Sandgerðisskóli).	 Þá	 voru	 fjórir	 skólar	 sem	 notuðu	 PBS	 aðferðina	 þar	 af	 einn	 skóli	 í	
Breiðholti	(Seljaskóli),	einn	skóli	í	Grafarholti	(Ingunnarskóli)	og	tveir	skólar	á	Suðurnesjum	
(Holtaskóli	 og	 Háaleitisskóli).	 Að	 lokum	 voru	 þrír	 skólar	 sem	 notuðu	 SMT	 (e.	 school	

managment	training),	en	það	voru	tveir	skólar	í	Hafnarfirði	(Áslandsskóli	og	Hvaleyraskóli)	
og	einn	skóli	í	Reykjavík	(Hlíðarskóli).		

Skilgreiningarnar	 á	 einelti,	 sem	 skólarnir	 birta	 eru	 meðal	 annars;	 „Einelti	 er	

síendurtekið	ofbeldi,	andlegt	eða	líkamlegt,	þar	sem	einn	eða	fleiri	níðast	á	einum,	sem	á	

erfitt	 með	 að	 verjast	 ofbeldinu.	 Einelti	 felur	 í	 sér	 misbeitingu	 á	 valdi	 með	 þeim	
afleiðingum	 að	 þolandi	 finnur	 fyrir	 vanlíðan	 og	 finnur	 til	 varnarleysis“	 (Flataskóli	 í	

Garðabæ).	 Sameignilegt	 á	meðal	 heimagerðra	 eineltisáætlana	er	 að	þar	 kemur	 fram	að	

einelti	sé	ekki	liðið	í	skólanum	og	að	einelti	sé	ekki	einkamál	einstakra	barna	og	kennara.	Í	
þeim	kemur	almennt	einnig	fram	að	áhersla	er	 lögð	á	samvinnu	 innan	skólans	sem	og	á	

milli	 skóla	 og	 heimilis.	 Heimagerðu	 eineltisáætlanirnar	 undirstrika	 mikilvægi	 þess	 að	

nemendur	 sýni	 umburðarlyndi	 og	 áhersla	 lögð	 á	 að	 nemendur	 geti	 treyst	 fullorðnu	
einstaklingunum	til	að	grípa	inn	í	eineltismálin	þegar	slík	mál	koma	upp.		

Allir	 skólarnir,	 sem	 segja	 frá	 viðbrögðum	 við	 einelti	 á	 heimasíðu	 sinni,	 fjalla	 um	

forvarnir.	Forvarnirnar	fela	í	sér	umræðu	um	einelti,	sýningu	á	kynningarmyndböndum	og	
að	 halda	 bekkjarfundi.	 Misjafnt	 er	 þó	 hversu	 nákvæmlega	 skólarnir	 fara	 út	 í	

forvarnarstefnu	sína,	en	sumir	skólar	fjalla	ítarlega	um	hvert	og	eitt	atriði	og	taka	jafnvel	

fram	hversu	oft	bekkjarfundir	eru	haldnir	(Vatnsendaskóli).	Sumir	skólar	fjalla	um	hvernig	
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eigi	 að	 styrkja	 umburðarlyndi	 nemenda	 og	 eru	 nemendur	 hvattir	 til	 að	 skilja	 engan	

útundan	 (Álfhólsskóli,	 Lágafellsskóli,	 Flataskóli	 í	 Garðabæ).	 Annað	 sem	 áætlanirnar	 eiga	

gjarnan	sameiginlegt	er	að	umsjónarkennara	beri	skylda	til	að	sýna	ábyrgð	í	eineltismálum	
og	gæta	þess	að	það	málið	fari	í	viðeigandi	ferli	og	að	því	sé	fylgt	eftir	innan	skólans.		

Af	 framangreindu	 leiðir	 að	 niðurstöður	 könnunarinnar	 eru	 þær	 að	 afgerandi	

meirihluti	 skólanna	 sem	 skoðaðir	 voru	 eru	 með	 eineltisáæltun	 við	 sinn	 skóla,	 eða	 rétt	
tæplega	 95%.	 Af	 könnuninni	 leiddi	 að	 skólarnir	 voru	 einnig	 með	 tilkynningarblað	

aðgengilegt	 á	 vef	 sínum	og	 tilgreint	eineltisteymi	 sem	kennarar,	 foreldrar	og	nemendur	

höfðu	aðgang	að.		

Verður	því	að	telja	að	formlega	séð	uppfylli	skólarnir	þau	viðmið	sem	lögð	eru	til	

grundvallar	í	eineltisforvörnum	á	Íslandi.	Þrátt	fyrir	það	gefur	rannsókn	sem	framkvæmd	

var	 í	 grunnskólum	 landsins	 árið	 2010	 til	 kynna	 að	 um	10-12%	nemenda	 telja	 sig	 annað	

hvort	hafa	verið	þolendur	eða	gerendur	í	einelti	(Craig	o.fl.,	2009).		

Leiðir	það	að	þeirri	niðurstöðu	að	þau	formskilyrði	sem	gerð	eru	til	eineltisáætlana	
duga	 ekki	 til	 svo	 unnt	 sé	 að	 girða	 fyrir	 einelti	 með	 öllu.	 Markmið	 Olweusar	

eineltisáætlunarinnar,	 sem	 flestir	 skólar	 byggja	 á	 með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti,	 er	 að	
uppræta	einelti	með	öllu.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	gefa	til	kynna	að	því	markmiði	hafi	
ekki	verið	náð.					



42	

7	Umræður	

Niðurstöðurnar	eru	þær	að	mikilvægt	er	að	foreldrar	og	skólar	átti	sig	á	alvarleika	eineltis	

og	 séu	 í	 stakk	 búin	 að	 takast	 á	 við	 eineltismál	 sem	 koma	 upp	 (Swartz,	 2016).	 Eins	 og	

staðan	 er	 í	 dag	 eru	 flestir	 skólar	með	 eineltisáætlun	 á	 heimasíðu	 sinni	 og	 lýsa	 þar	 eftir	
bestu	getu	hvað	einelti	er.	Til	að	hægt	sé	að	þróa	árangursríkar	forvarnir	gegn	einelti	þarf	

að	finna	leiðir	sem	leggja	mat	á	einelti.		

Það	sem	þarf	að	gerast	svo	árangur	náist	í	barátunni	gegn	einelti	er	að	skólar	þurfa	
að	vera	með	ítarlega	eineltisáætlun,	ásamt	tilkynningarblaði,	sem	þarf	að	vera	aðgengilegt	

á	heimasíðum	þeirra.	Tilkynningarblað	er	prentað	út	af	 foreldrum	eða	kennurum	ef	upp	

kemur	 grunur	 um	 einelti,	 það	 fyllt	 út	 og	 skilað	 til	 eineltisteymisins,	 sem	 fer	 yfir	
tilkynninguna	 og	 kemur	 málinu	 í	 viðeigandi	 farveg.	 Eineltisáætlun	 þarf	 að	 vera	 kynnt	

reglulega	fyrir	nemendum,	foreldrum	og	kennurum	skólans.	Margir	eineltisfræðingar	hafa	

haldið	því	fram	að	mikilvægt	sé	að	eineltisáætlunin	sé	vísindalega	gagnreynd	(Mennta-	og	
menningarmálaráðuneytið,	2006).	Til	þess	að	forvarnir	gagnist	þarf	að	beita	þeim.	Dæmi	
um	 forvarnir	 eru	bekkjarfundir,	 hópefli,	 hlutverkaleikir	 og	 fræðsla.	 Eineltisteymi	þarf	 að	

vera	til	staðar	í	skólum	til	að	takast	á	við	eineltismál	sem	kunna	að	koma	upp.	Mikilvægt	
er	 að	 tíðni	 eineltis	 sé	 mæld	 árlega.	 Rannsóknir	 benda	 til	 að	 kennarar	 telja	 sig	 ekki	
nægilega	vel	undirbúna	í	sínu	námi	til	að	takast	á	við	einelti.	Skortir	þá	því	þekkingu	til	að	

greina,	 meta	 og	 bregðast	 við	 þegar	 eineltis	 mál	 kemur	 upp	 innan	 skólans	 (Ragnar	 F.	
Ólafsson	og	Ólöf	Helga	Þór,	2000;	Vanda	Sigurgeirsdóttir	og	Sif	Einarsdóttir,	2004;	Sjöfn	

Kristjánsdóttir	og	Vanda	Sigurgeirsdóttir,	2011).		

Talið	er	að	forvarnirnar	nái	hvað	best	til	þeirra	sem	eru	nú	þegar	í	áhættuhópi	að	

verða	 gerendur	 eineltis,	 en	 að	 þeir	 sem	 þegar	 eru	 gerendur	 í	 einelti	 þurfi	 líklega	

einstaklingsmiðað	inngrip	(Ross	og	Horner,	2009).	Til	þess	að	sem	bestur	árangur	náist	er	

mikilvægt	að	foreldrar,	nemendur	og	starfsfólk	skólans	séu	meðvituð	um	vandamálið	og	

kunni	þá	tækni	sem	til	þarf	að	leysa	þau.	Eins	og	Lodge	og	Frydenberg	(2005)	sögðu	þykir	

ljóst	að	jafnaldrar	gegna	mikilvægu	hlutverki	í	að	fyrirbyggja	einelti	og	er	því	mikilvægt	að	
kenna	ungu	fólki	aðferðir	til	að	takast	á	við	einelti	sem	geta	verið	jákvæð	skref	í	átt	að	því	

að	 stuðla	 að	 vellíðan	 í	 skóla.	 Má	 því	 draga	 þá	 ályktun	 að	 ein	 lausn	 eineltis	 sé	 efnileg	

áætlun	 sem	 mun	 nýtast	 áhorfendum	 til	 að	 vinna	 gegn	 einelti.	 Þeir	 nefna	 einnig	 að	
mikilvægt	 sé	 að	breyta	hlutverki	 áhorfenda	úr	því	 að	 vera	þá	 sem	 fylgjast	með	og	 gera	

ekkert	 í	 það	 að	 standa	 með	 þolendum.	 Einnig	 telja	 þeir	 mikilvægt	 að	 vekja	 fólk	 til	

umhugsunar	 á	 nauðsyn	 þess	 að	 efla	 vinasambönd	 á	 milli	 jafningja	 með	 því	 að	 kenna	

samhygð.	 Eins	 er	 mikilvægt	 að	 framkvæma	 svokallað	 jafningjamat	 þar	 sem	 kannað	 er	
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hverja	nemendur	telja	til	vina	sinna.	Þeir	nemendur	sem	ekki	geta	svarað	því	eða	tilgreint	

einn	sérstakan	vin	kunna	að	vera	lagðir	í	einelti,	og	þá	þarf	að	grípa	í	taumana.		

Rannsóknir	benda	til	þess	að	algengt	sé	að	þolendur	segi	ekki	 frá	því	einelti	sem	
þeir	verða	fyrir.	Því	er	eineltið	að	vissu	 leyti	 falið	þar	sem	þolandinn	upplifir	hræðslu	og	

skömm	 við	 geranda	 sinn.	 Samkvæmt	 þeim	 heimildum	 sem	 notaðar	 voru	 eru	 þrjár	

algengustu	 birtingarmyndir	 eineltis,	 beint-,	 óbeint-	 og	 rafrænt	 einelti.	 Rannsóknir	 hafa	
sýnt	 fram	 á	 að	 birtingarmyndir	 eineltis	 getur	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvort	 þolandi	 segi	 frá	

eineltinu	 sem	hann	 kann	 að	 verða	 fyrir	 eða	 ekki.	 Líklegt	 telst	 að	börn	 séu	 líklegri	 til	 að	

segja	 frá	 beinu	 einelti	 í	 formi	 líkamlegra	 meiðinga,	 vegna	 þess	 hve	 sýnileg	 sú	

birtingarmynd	getur	verið.	Til	að	mynda	er	óbeint	einelti	í	formi	andlegs	eineltis	vel	falið,	

vegna	 þess	 að	 árásirnar	 sem	 þolandi	 verður	 fyrir	 eru	 ekki	 sýnilegar	 og	 því	 ekki	

áþreyfanlegar	fyrir	utanaðkomandi	aðila.	Telja	má	að	þolendur	séu	ólíklegir	til	að	segja	frá	

andlegu	einelti.	Ástæðan	er	talin	vera	sú	að	erfitt	getur	reynst	að	sýna	fram	á	og	rökstyðja	
eineltið	þar	sem	engir	sýnilegir	áverkar	eru	til	staðar.	Engir	líkamlegir	áverkar,	aðeins	sár	á	
sálinni,	sem	geta	verið	mun	dýpri	en	líkamleg	sár	(Hazler,	1996).	

Eins	og	nefnt	er	hér	að	framan	þarf	ítarleg	eineltisáætlun	að	vera	til	staðar,	ásamt	
tilkynningarblaði	 og	 eineltisteymi	 í	 skólunum.	 Eineltisáætlun	 ein	 og	 sér	 er	 ekki	 nóg,	
sérstaklega	 ekki	 ef	 henni	 er	 ekki	 fylgt	 eftir.	 Reglulegt	 eftirlit	 og	 skýr	 eineltisáætlun,	 þar	

sem	 fjallað	 er	 um	 eineltishópana	 fjóra,	 þolendur,	 gerendur,	 áhorfendur	 og	
þolendur/gerendur	 og	 hvað	 hægt	 sé	 að	 gera	 til	 að	 sporna	 við	 einelti	 er	 góð	 leið	 að	
stöðvun	eineltis.	Flestir	skólarnir	sem	skoðaðir	voru	bjuggu	yfir	þessum	eiginleikum,	sem	

er	mjög	 jákvætt.	 Þrátt	 fyrir	 framangreint	 sýna	 rannsóknir	 fram	 á	 að	 börn	 og	 ungmenni	

þurfa	 að	 búa	 við	 þau	 brot	 á	mannréttindum	 sem	 einelti	 er	 í	 raun	 og	 veru,	 því	 þarf	 að	
breyta.	Mikilvægt	er	að	fullorðna	fólkið	fái	viðeigandi	fræðslu	um	einelti	og	hvernig	best	

sé	að	vinna	gegn	því.	Þannig	að	fullorðna	fólkið	geti	miðlað	sínum	upplýsingum	til	barna	

sinna	 og	 vinnan	 gegn	 einelti	 verði	 samvinnuverkefni	 foreldra,	 kennara	 og	 barna.	
Niðurstaðan	er	því	í	raun	sú	að	allir	þættirnir	sem	nefndir	eru	hér	að	ofan	þurfa	að	vera	til	

staðar,	en	það	gagnast	lítið	séu	þeir	ekki	nýttir.	
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8	Lokaorð	

Einelti	hefur	hlotið	verðskuldaða	athygli	undanfarin	ár.	Talsverðar	framfarir	hafa	þó	verið	í	

forvörnum,	inngripum	og	fræðslu	en	ekki	hefur	verið	nægilega	fjallað	um	birtingarmyndir	

eineltis	og	hvort	eineltið	sé	 falið	eða	ekki.	Einn	mikilvægasti	 liðurinn	 í	því	að	sporna	við	
einelti	er	sá	að	það	má	ekki	líta	framhjá	neinum	eineltistilfellum,	heldur	þarf	að	bregðast	

við	þeim	strax,	samkvæmt	Olweus.	Svo	hægt	sé	að	greina	á	milli	góðlátlegrar	stríðni	eða	

eineltis	er	mikilvægt	að	þekkja	birtingarmyndir	eineltis.	Markmið	verkefnisins	er	að	vekja	
fólk	til	umhugsunar	varðandi	einelti	og	alvarleika	þess	og	aðstoða	almenning	við	að	vera	

betur	undirbúin	 í	að	koma	auga	á	einelti,	ásamt	því	að	 finna	út	úr	því	hvað	hægt	 sé	að	

gera	til	að	draga	úr	eða	stöðva	einelti,	hvað	sé	ábótavant	í	grunnskólum	landsins.		
	 Nú	til	dags	eru	fleiri	farnir	að	opna	sig	um	eineltið	sem	þau	urðu	fyrir	og	eru	þau	

því	fyrirmyndir	fyrir	þá	sem	ekki	enn	þora	að	segja	frá.	Að	þeir	sem	voru	þolendur	í	æsku	

finni	hugrekkið	til	að	standa	upp	og	segja	frá	opinberlega,	hvernig	eineltið	hafði	afgerandi	
áhrif	 á	 líf	 viðkomandi,	 er	 mikilvægt.	 Það	 verður	 ef	 til	 vill	 til	 þess	 að	 gerendur	 sjái	 að	
eineltistilburðir	verði	ekki	 liðnir.	Þau	eru	fyrirmynd	þeirra	barna	og	ungmenna	sem	eru	í	

sömu	 sporum	og	þau	 voru.	 Þeir	 sem	voru	þolendur	 í	æsku	 finna	með	 tímanum	að	þau	
bera	ekki	skömmina	sem	fyrlgir	og	verða	þá	betur	 í	 stakk	búin	að	tilkynna	einelti,	 skyldi	
það	koma	upp	aftur.	Rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	einelti	sé	algengt	á	skólatíma	og	því	

eru	 grunnskólar	 í	 ákjósanlegri	 stöðu	 til	 að	 fræða	 starfsfólk,	 nemendur	 og	 foreldra	 um	
einelti.	 Fræðslan	 fyrir	 foreldra	 og	 starfsfólk	 gæti	 átt	 sér	 stað	 með	 kynningum	 og	

bæklingum.	Fræðsla	fyrir	nemendur	þarf	hins	vegar	að	vera	þannig	að	þau	skilji	hana,	hún	
sé	grípandi	og	áhugaverð.	Áður	fyrr	bentu	rannsóknir	til	þess	að	algengast	væri	að	börn	

yrðu	 fyrir	 einelti	 innan	 veggja	 skólans,	 á	 leið	 í	 og	 úr	 skóla	 og	 í	 frímínútum.	 Nýlegar	

rannsókni	 benda	 aftur	 á	 móti	 til	 þes	 að	 einelti	 hafi	 færst	 yfir	 á	 internetið	 en	 tíðni	

rafrænseineltis	fer	stöðugt	hækkandi.	Erfitt	getur	reynst	að	girða	fyrir	rafrænt	einelti	þar	

sem	 að	 þolandinn	 er	 sérstaklega	 berskjaldaður.	 Leiðir	 gerandans	 eru	 þó	 sambærilegar,	

það	er,	hann	leitast	við	að	beita	eineltinu	þegar	hann	nýtur	skjóls	frá	eftirliti.	Skólalóðirnar	
eru	eins	ólíkar	og	þær	eru	margar	og	ekki	er	alltaf	nægt	 starfsfólk	 til	 að	 sinna	eftirliti	 á	

skólalóðinni.	 Gerendur	 velja	 sér	 gjarnan	 staði	 í	 skólanum	 þar	 sem	 eftirlitið	 er	 lítið	 sem	

ekkert.	 Því	 er	 mikilvægt	 að	 efla	 skólaliða	 og	 aðra	 starfsmenn	 skólanns	 í	 eftirlit	 í	
frímínútum	 og	 að	 starfsmönnum	 sé	 dreift	 þannig	 að	 enginn	 einn	 blettur	 sé	 auður	 á	

lóðinni.	Það	sama	á	við	um	rafnrænt	einelti	þó	eftirlit	með	því	kunni	að	reynast	erfiðara.	

Skólarnir	 þurfa	 að	 vera	 vakandi	 fyrir	 því	 hvernig	 einelti	 getur	 birst	 í	 skólanum	 og	 á	
internetinu.	Það	er	ekki	af	ástæðulausu	sem	skólalóðin	er	kölluð	hættusvæði	eineltis.		
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Forvarnir	 í	 grunnskólum	 landsins	 eru	 að	mestu	 leyti	 góðar	 en	 alltaf	 er	 hægt	 að	

bæta.	Grunnskólar	 landsins	 eru	 flestir	með	eineltisáætlun	 en	 spurning	 er	 hvort	 farið	 sé	

eftir	þeim.	Mikilvægt	er	að	grípa	strax	í	taumana	þegar	upp	kemur	eineltismál	í	skólum	og	
tel	ég	einnig	mikilvægt	að	sérstakt	eineltisteymi	sé	 í	skólum,	sem	nú	þegar	er	 í	mörgum	

tilfellum,	 en	 ef	 það	 væri	 til	 staðar	 allstaðar	myndi	 sem	 bestur	 árangur	 nást.	 Aldrei	má	

sofna	á	verðinum	varðandi	einelti,	grípa	verður	strax	 inn	 í	ef	vandi	kemur	upp.	Fyrst	og	
fremst	þarf	að	byrgja	brunninn,	þar	á	ég	við	forvarnir.	Stöðug	vitundarvakning	þarf	að	eiga	

sér	stað.	Og	að	lokum;	„	Aldrei	er	of	seint	að	gera	gott.“	
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