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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að kynnast upplifun og reynslu foreldra barna sem 

hafa verið þolendur eineltis í grunnskóla. Áhersla var lögð á að skoða reynslu 

foreldranna af samskiptum sínum við kennara og aðra starfsmenn skóla barna sinna sem 

og upplifun þeirra af Olweusaráætluninni gegn einelti. Tekin voru sex hálfopin viðtöl við 

átta foreldra. Niðurstöður benda til þess að upplifun og reynsla foreldra þegar börn 

þeirra eru þolendur eineltis sé erfið og tilfinningaþrungin. Foreldrarnir efast um sjálfa 

sig, upplifa mikla reiði, bjargleysi og vantraust. Sömuleiðis eiga þeir í erfiðum 

samskiptum við kennara og skólastjórnendur. Foreldrum finnst þeir og þeirra vandi ekki 

skipta neinu máli og upplifa það að skólinn bregðist ekki við eineltinu og lítið sé aðhafst 

vegna þess. Þeir treysta ekki skólanum fyrir börnum sínum og finnst kerfið hafa brugðist. 

Upplifun foreldra af Olweusaráætluninni er ekki góð. Foreldrarnir fengu ekki að kynnast 

áætluninni né taka þátt í vinnu út frá henni á neinn hátt. Niðurstöðurnar benda til þess 

að mikilvægt sé að rannsaka betur samskipti foreldra og kennara í tengslum við einelti 

og viðbrögð skóla við því. Þær benda einnig til þess að það sé þarft að skoða betur og 

fylgjast betur með hvernig einstakir skólar vinna út frá eineltisáætlun og hversu vel 

henni er fylgt eftir og þá sérstaklega þeim hluta sem snýr að aðkomu foreldra og 

samskiptum og samvinnu við þá. 
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Abstract 

The purpose of this study was to explore the experiences of parents whose children 

have been subjected to bullying in primary school. The focus is on how the parents 

experience interactions with teachers and school staff in their children‘s schools and 

their experience of the implementation of the Olweus Bullying Prevention Program. Six 

open-ended interviews with eight parents were conducted.  The conclusions of the 

study suggest that when their children are victims of bullying, the parents‘experiences 

are difficult and emotionally straining. The parents doubt their own parenting skills, 

experience great anger, helplessness and distrust. Their interaction with teachers and 

principals is likewise strenuous. The parents feel that neither their concerns nor 

complaints are heard. Additionally, they feel that the school doesn‘t take active 

measures in the case of complaints about bullying of their children. As a result they did 

not trust the school for their children and feel that the system has let them down. 

Similarly the parents’experience of the Olweus Bullying Prevention Program is not 

positive. The program was not introduced to the parents nor were they allowed to 

participate in any kind of work in connection with it. The conclusions point to the 

importance of further examining the interactions between parents and teachers 

regarding bullying and schools‘reaction to it. Furthermore, they suggest the need to 

examine in more detail how individual schools use a bullying prevention plan and how 

well they follow it up, particularly the part concerning parents‘ involvement and 

cooperation between parents and school staff. 
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf 

við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Við framkvæmd rannsóknarinnar var 

notast við eigindlega aðferðafræði og tekin hálfopin viðtöl til að kynnast upplifun og 

reynslu foreldra grunnskólabarna sem hafa verið þolendur eineltis. Töluvert hefur verið 

fjallað um áhrif eineltis á þolendur og gerendur en minna um foreldrana. Það er 

mikilvægt að kynnast betur upplifun þeirra og reynslu og fá þeirra sjónarhorn á einelti 

barna.  

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði fyrir næstum því tveimur árum þegar ég 

sá ljóð sem móðir þolanda eineltis hafði skrifað. Það ljóð var átakanlegt og kom því vel 

til skila að viðkomandi foreldri leið ekki vel. Hugmyndin var komin og ég skrifaði BA 

ritgerð um sama efni en án þess þó að gera rannsókn. Það breyttist svo loksins ári 

seinna þegar ég ákvað að halda áfram að vinna með sama efni í MA rannsókn minni í 

náms- og starfsráðgjöf.  

Mig langaði alltaf mikið að fá að ræða við foreldra og heyra um upplifun þeirra 

en ekki bara skrifa heimildaritgerð um efnið. Sá áhugi jókst eftir BA ritgerðina þar sem 

að í henni kom í ljós að það er til mjög lítið af rannsóknum sem tengjast foreldrum. 

Markmiðið með þessari rannsókn var að kynnast betur upplifun foreldra af því að eiga 

barn sem er þolandi eineltis í grunnskóla, heyra um þeirra upplifun af samskiptum við 

kennara og starfsfólk skólans og einnig upplifun þeirra af Olweusaráætluninni gegn 

einelti.  

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum Dr. Sif Einarsdóttur kærlega fyrir stuðninginn, 

góða leiðsögn og hvatningu. Soffíu Valdimarsdóttur fyrir aðstoðina og góð ráð. Öllum 

viðmælendum mínum sendi ég bestu þakkir fyrir að taka þátt og leyfa mér að heyra 

sögu þeirra. Einnig á Helena skilið kærar þakkir fyrir yfirlestur og góða aðstoð. Filippíu 

Erlendsdóttur kennara í eigindlegri aðferðafræði þakka ég kærlega fyrir góða leiðsögn, 

mikinn stuðning á streitutímum, áhuga og fagmennsku í kennslu.  

Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni fyrir allt. Mömmu og pabba fyrir að hafa 

trú á mér og stappa í mig stálinu þegar þess þurfti. Kærustunni minni fyrir að þola 

endalaust stress og fjarveru vegna ritgerðarvinnu, óbilandi stuðning og trú. Ég get ekki 

beðið eftir næstu jólum. Þessi ritgerð er tileinkuð öllum þeim sem hafa verið þolendur 

eineltis og fjölskyldum þeirra. Og Distu. 
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1 Inngangur 

„Ég óska engum öðrum foreldrum að kynnast þessari yfirþyrmandi sorg og 

ráðleysi en ég vildi óska þess að þið fengjuð bara í smástund að kynnast því 

af  eigin raun sem dóttir mín og fjölskylda hefur búið við í um hálft ár, þá 

mynduð þið kannski skilja mig“ (Olweus, 2003, bls. 4).  

Þessi orð móður barns sem var þolandi alvarlegs eineltis eru tilfinningaþrungin og 

sláandi. Einelti getur haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir þá sem verða fyrir því bæði til 

skemmri og lengri tíma (Olweus, 2003). Þolendur eineltis eiga það til að hafa minna 

sjálfstraust, skaddaða sjálfsmynd og glíma við þunglyndi. Fleiri afleiðingar eineltis eru 

kvíði, streita, erfiðleikar í samskiptum við aðra, átraskanir og í sumum tilfellum sjálfsvíg 

(Olweus, 2003; Guðjón Ólafsson, 1996). 

Einelti (e. bullying) er alvarlegt vandamál sem getur haft töluverð og alvarleg 

áhrif á bæði gerendur og þolendur. Áhrif eineltis á foreldra barna sem eru þolendur í 

eineltismálum hafa lítið sem ekkert verið rannsökuð, hvorki hér á Íslandi né erlendis. 

Töluverð umfjöllun hefur verið um einelti og rannsóknir á því síðustu áratugi en þær 

beinast nánast allar að þeim sem verða fyrir eineltinu og þeim sem leggja aðra í einelti 

en síður að öðrum aðilum eins og t.d. foreldrum þótt flestir geri sér ljóst að áhrif á þá 

eru mikil (Augustyn og Vanderbylt, 2010; Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2003; Rigby, 

2013; Sawyer, Mishna, Pepler og Wiener, 2011; Þorlákur Helgason, 2009).  

Áhrif eineltis á foreldra hafa lítið verið rannsökuð og athyglin sjaldan beinst að 

líðan og þekkingu þeirra. Það hefur verið fjallað um uppeldishætti (e. parenting styles). 

foreldra og hvernig þeir geta haft áhrif á eineltishegðun bæði þolenda og gerenda 

(Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2003; Rigby, 2011). Minna hefur verið fjallað um líðan 

eða bein áhrif á foreldrana sjálfa sem og viðhorf þeirra og upplifun af samskiptum við 

skóla, kennara og aðra starfsmenn í skólanum. Það er mikilvægt að heyra í foreldrum og 

leyfa þeim að tjá sig um upplifun sína af svo alvarlegu málefni sem einelti er. Alvarlegar 

afleiðingar eineltis ættu að vera nægjanleg ástæða til að kanna og rannsaka betur áhrif á 

aðstandendur þeirra barna sem verða fyrir einelti.  
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Almennt markmið þessarar rannsóknar er að kanna upplifun foreldra af einelti 

barna þeirra og þau áhrif sem það hefur haft á þau. Einnig verður kannað hvernig 

foreldrar upplifa samskipti við kennara og aðra starfsmenn skólans í tengslum við 

eineltið sem og reynslu þeirra af Olweusaráætluninni gegn einelti. Tilgangurinn með 

þessu er að auka þekkingu almennt á einelti og afleiðingum þess fyrir foreldra þolenda 

(e. bully-victim) og skoða einelti frá sjónarhorni þeirra.  

Þessi rannsókn getur gagnast foreldrum barna sem koma að einelti á einhvern 

hátt og standa ráðalausir gagnvart afleiðingum þess á alla fjölskylduna. Hún gæti einnig 

verið gagnleg kennurum, starfsfólki í skólum og öðrum fagaðilum sem fá eineltismál inn 

á sitt borð eins og til dæmis náms- og starfsráðgjöfum og sálfræðingum. Í fyrsta 

kaflanum er fjallað um einelti almennt og hugtök tengd því skilgreind. Fjallað er um lög á 

Íslandi og aðalnámsskrá grunnskóla. Í kaflanum er einnig fjallað um þolendur eineltis og 

áhrif eineltis á þá. Að lokum er fjallað um foreldra og einelti og samskipti foreldra og 

skóla.  

Í fyrsta kafla verður fjallað um stöðuna á Íslandi í dag og hvernig litið er á einelti 

út frá íslenskum lögum, aðalnámskrá og Olweusaráætluninni gegn einelti. Sömuleiðis 

verða sýndar tölur og upplýsingar um tíðni eineltis á Íslandi.  

1.1 Einelti 

Með einelti (e. bullying) er átt við þegar einhver er tekinn fyrir og ítrekað beittur 

líkamlegu eða andlegu ofbeldi af einum eða fleiri einstaklingum. Þeir sem verða fyrir 

einelti eru kallaðir þolendur (e. bully- victim) og þeir sem leggja aðra í einelti eru kallaðir 

gerendur (e. bullies). Einelti byggir oftast nær á einhvers konar valdaójafnvægi milli 

þolenda og gerenda (Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2003). Samkvæmt Rigby (2011) er 

einelti grimmileg, síendurtekin valdníðsla og kúgun á einstaklingum sem eru 

minnimáttar. Einelti gerist ekki óvart, heldur er það meðvitaður verknaður gerandans til 

þess að ná fram vilja sínum gagnvart þolandanum. Þetta getur verið gert í þeim tilgangi 

að sýna völd en einnig til þess að ná sér niður á þolandanum. Það getur sprottið af 

minnimáttarkennd og þörfinni til að fá athygli, til að niðurlægja eða til að upphefja sig á 

kostnað annarra (Rigby, 2011). Bent hefur verið á að í einhverjum tilfellum getur þessi 

hegðun mögulega einnig verið lærð eða afleiðingar einhvers í uppleldinu (Buchanan og 

Flouri, 2003; Chen, Chen, Li, og Wu, 2015; Fekkes, Pijpers, og Verloove-Vanhorick, 

2005).  Einnig hefur verið bent á að börn foreldra sem voru sjálf gerendur áður sé hætt 
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við að verða sjálf gerendur í eineltismálum. Þetta getur verið vegna jákvæðara viðhorfs 

til eineltis og líkamlegra refsinga (Rigby, 2003). Samkvæmt Dan Olweus (2003) eru að 

jafnaði 2-4 nemendur í hverjum bekk í grunnskóla sem þjást af völdum eineltis. Ef 

skoðað er hvernig þessum málum er háttað á Íslandi þá kemur í ljós að á árinu 2006 

voru um 9% nemenda í 6., 8. og 10. bekk annað hvort þolendur eða gerendur í 

eineltismálum (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). Ekki fundust nýrri 

tölur en þetta um stöðuna á Íslandi.  

1.1.1 Lög og aðalnámskrá 

Í lögum og regluverki varðandi skólahald á Íslandi er að finna ýmis ákvæði og viðmið um 

leiðir og aðgerðir sem ætlað er að koma í veg fyrir og stöðva einelti. Hér verður gerð 

stutt grein fyrir þeim lögum og reglugerðum sem eru til staðar á Íslandi um einelti í 

skólum. Fjallað verður um lög sem og aðalnámskrá grunnskóla til þess að varpa skýrara 

ljósi á alvarleika eineltis sem og mikilvægi þess að skólar hafi til staðar einhvers konar 

áætlun um einelti og viðbrögð við því. Þá verður fjallað um lagalegan rétt barna í skólum 

sem og tölulegar upplýsingar um tíðni eineltis á Íslandi.  

Í lögum um grunnskóla frá árinu 2008 er ein grein þar sem einelti er nefnt. Það er 

30. greinin sem fjallar um skólabrag. Þar segir: „Öllum aðilum skólasamfélagsins ber að 

leggja sitt af mörkum til að stuðla að og viðhalda góðum starfsanda og jákvæðum 

skólabrag“ (Lög um grunnskóla nr.91/2008). Þar segir einnig: „Skólastjórum og 

kennurum ber að eiga samráð við foreldra um hegðun, líðan og samskipti barna þeirra“ 

(Lög um grunnskóla nr.91/2008). Enn fremur segir: „Grunnskólar skulu hafa heildstæða 

stefnu um það hvernig fyrirbyggja megi líkamlegt, andlegt eða félagslegt ofbeldi í 

skólastarfi. Skólar skulu hafa áætlun um framkvæmd tilkynningarskyldu samkvæmt 

barnaverndarlögum um hvernig brugðist er við tilvikum um einelti, annað ofbeldi og 

félagslega einangrun. Áætlun skal m.a framfylgt með því að hver skóli setji sér 

skólareglur“ (Lög um grunnskóla nr.91/2008). Það er mikilvægt að kanna betur hvernig 

þessum reglum er fylgt eftir í skólunum vegna þess að ef það er ekki gert gæti verið að 

börn verði undir eða að einelti sé meira.  
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Það er töluvert fjallað um einelti og velferð nemenda í aðalnámskrá grunnskóla. Í 

grein 7.7. er fjallað um samstarf heimila og skóla. Þar segir: „Velferð barna og farsæl 

námsframvinda byggist ekki síst á því að foreldrar styðji við skólagöngu barna sinna og 

gæti hagmsuna þeirra í hvívetna“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Mikilvægt er að 

foreldrar eigi gott samstarf við skóla og veiti skólanum viðeigandi upplýsingar og taki 

þátt í námi barna sinna. Einnig er fjallað um upplýsingagjöf milli heimila og skóla og að 

hún sé mikilvæg forsenda fyrir árangursríku skólastarfi. Skólar bera ábyrgð á því að slíkt 

samstarf komist á og að því sé viðhaldið alla skólagöngu barnsins (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013). Umræða um einelti þarf bæði að ná til starfsfólks skóla, foreldra og 

einnig til nemendanna sjálfra sem eru oftast þolendur og gerendur eineltis. Því er 

mikilvægt að settar séu ákveðnar reglur um samskipti og hegðun jafnt í skólanum sem 

utan hans (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Í grein 7.8  er fjallað um forvarnir en þar stendur meðal annars: „Mikilvægt er að 

allir grunnskólar komi sér upp forvarnaráætlun sem birt er í skólanámskrá. Í þessari 

forvarnaráætlun skal meðal annars vera áætlun skólans í fíknivörnum og áfengis- og 

tóbaksvörnum, áætlun gegn einelti og öðru ofbeldi, áætlun í öryggismálum, 

slysavörnum og stefna í agastjórnun“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Orðið einelti kemur fyrir 8 sinnum á 242 blaðsíðum námskrárinnar. Í engum 

þessara 8 tilvika er orðið nefnt í samhengi við foreldra eða samstarf milli skóla og 

foreldra í eineltismálum. Það kemur þó fram tvisvar að skólar skuli hafa eineltisáætlun 

og birta hana í námskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Það kemur greinilega fram í lögum um grunnskóla og aðalnámskrá að skólar skuli 

hafa skýra og góða aðgerðaráætlun um einelti. Það er einnig fjallað um að gott samstarf 

eigi að vera á milli heimilis og skóla en þó ekki ekki í tengslum við eineltismál 

sérstaklega. Þrátt fyrir að þessir hlutir séu teknir fram í lögum og námskrá er það 

endanlega í höndum hvers og eins skóla að leggja fram áætlun og semja skólareglur. 

Þeir eiga samkvæmt lögum eingöngu að hafa áætlun og reglur (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013; Lög um grunnskóla, 2008).  

Það er mikilvægt að rannsaka betur hvernig þessum lögum og námskrá er fylgt 

eftir í skólunum. Í þvi samhengi er áhugavert að heyra um upplifun og reynslu foreldra 

barna sem hafa verið þolendur eineltis. Það væri eitt sjónarhorn af mörgum og gætu 
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foreldrarnir mögulega gefið einhverja innsýn í það hvernig þessum lögum og reglum er 

fylgt eftir og hvernig framkvæmd eineltisáætlunar fer fram í viðkomandi skóla.  

1.1.2  Olweusaráætlunin gegn einelti 

Eitt af markmiðum þessarar rannsóknar er að skoða upplifun foreldra af 

Olweusaráætluninni á Íslandi. Það er mikilvægt að fjalla um eineltisáætlunina og 

framkvæmd hennar út frá handbók um hana þar sem markmiðið er að ræða hana við 

foreldrana og bera saman þeirra upplifun af henni við markmið hennar og innihald. Í 

Olweusaráætluninni er lögð áhersla á það að foreldrar taki þátt í forvörnum og að þeir 

séu virkir og taki þátt. Í áætluninni er gengið út frá því að foreldrar séu mikilvægur hópur 

sem þurfi að taka þátt og nota þekkingu þeirra á sem bestan hátt. Þegar tekið sé á 

einelti eigi skóli og heimili að vinna saman að lausn mála. 

Í áætluninni er mikilvægt að til staðar séu einstaklingsbundnar áætlanir og að 

viðtöl fari fram á milli kennara, annarra starfsmanna, skólastjórnenda og foreldra 

(Olweus,2002; Olweus, 2005). Í ljósi þess er mikilvægt að ræða við foreldra og heyra 

hvernig þetta samstarf við skólann gekk, hvort foreldrar hafi verið virkjaðir,tekið þátt og 

upplifað þessar einstaklingsbundnu áætlanir og viðtöl.  

Olweusaráætlunin gegn einelti var fyrst notuð á Íslandi árið 2002. Fjölmargir 

grunnskólar hófu að vinna eftir henni strax fyrsta árið. Það ár kom út íslensk þýðing á 

handbókinni Olweusaráætlunin gegn einelti og andfélagslegu athæfi eftir Dan Olweus 

sem Þorlákur Helgason þýddi (Olweus, 2002). Bókin er leiðarvísir handa kennurum og 

öðru starfsfólki í skóla sem vinnur út frá áætluninni. Umfjöllunin um hana hér að neðan 

er að mestu unnin úr þessari handbók (Olweus, 2002).  

Olweusaráætlununin er aðgerðaráætlun sem notuð er til þess að draga úr 

einelti, niðurlægjandi atferli og andfélagslegri hegðun bæði innan grunnskóla og utan. 

Áætlunin er í grunninn forvarnarverkefni og aðferð til að koma á betri tengslum meðal 

nemenda og koma í veg fyrir einelti. Þessi áætlun byggir á nokkrum lykilreglum sem hafa 

verið mótaðar í gegnum rannsóknir á einelti, og mótun á árásarhneigð. Reglurnar eiga 

að skapa umhverfi bæði innan skólanna og heima hjá nemendum sem einkennist af 

hlýjum og jákvæðum áhuga og umhyggju hinna fullorðnu. Kennarar eru hvattir til þess 

að koma fram sem ábyrgir stjórnendur og bera ábyrgð á stöðu barnsins í heild, ekki bara 

í námi heldur einnig félagslega (Olweus,2002; Olweus, 2005). 
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Fyrsta árið sem Olweusaráætlunin fór af stað á Íslandi voru 40 grunnskólar á öllu 

landinu sem innnleiddu hana. Skólunum hélt áfram að fjölga næstu árin og á milli 2002 

til 2008 voru 85 skólar sem höfðu tekið þátt (Ragnar F. Ólafsson, 2008). Því miður 

fundust ekki nýrri tölur yfir skráða skóla eða ítarlegri upplýsingar um áætlunina og stöðu 

hennar á Íslandi í dag vegna þess að heimasíða Olweusaráætlunarinnar hefur verið niðri 

í þó nokkurn tíma og fundust engar upplýsingar annars staðar. 

Olweusaráætlunin er, eins komið hefur fram, forvarnarverkefni og um leið 

aðferð til að skapa þannig aðstæður að nemendur skólans geti umgengist hvern annan 

án átaka eða erfiðleika í samskiptum. Áætlunin er heildræn og á að ná yfir skólann allan, 

allir starfsmenn og nemendur taka virkan þátt. Allir starfsmenn skólans fá þjálfun og 

læra að vinna eftir áætluninni (Olweus,2002; Olweus, 2005). Þegar skóli innleiðir 

áætlunina eru 5 hugtök helst notuð í tengslum við hana: stýrihópur, umræðuhópar, 

hópstjórar, verkefnisstjórar og oddvitar (Olweus, 2002). 

Stýrihópurinn (e. bullying prevention coordinating committee) ber ábyrgð á 

innleiðingu áætlunarinnar í sínum skóla og kemur henni af stað. Stýrihópurinn er 

tengiliður áætlunarinnar við skólann, forráðamenn nemenda sem og samfélagið. 

Stýrihópurinn sér um að haldnir séu foreldrafundir og að lögð sé fyrir yfirlitskönnun í 

skólanum. Hópurinn á að koma saman 5 til 6 sinnum á skólaárinu og í honum eiga að 

vera, meðal annars, fulltrúi skólastjórnenda, fulltrúi kennara, námsráðgjafi og 

skólahjúkrunarfræðingur. Sömuleiðis eiga að vera í hópnum fulltrúar foreldra nemenda 

og fulltrúar nemenda sjálfra (Olweus,2002; Olweus, 2005).  

 Einn meðlimur stýrihópsins fær svo það hlutverk að vera oddviti (e. program 

coordinator) áætlunarinnar. Oddvitinn er umsjónarmaður verkefnisins innan hvers skóla 

(Olweus,2002; Olweus, 2005). 

Umræðuhópar (e. discussion groups) eru náms- og handleiðsluhópar innan hvers 

skóla sem eiga að stuðla að því að auka þekkingu allra þeirra aðila innan skólans sem 

taka þátt í áætluninni sem og að finna lausnir og hvetja starfsfólk og aðra áfram í 

vinnunni. Í umræðuhópunum eru hópstjórar (e. group leaders) sem stjórna umræðum. 

Þeir eru valdir úr starfsfólki viðkomandi skóla. Hlutverk hópstjóra er að kynna efnið vel 

fyrir öllum öðrum starfsmönnum og þátttakendum og hvetja aðra áfram. Hópstjórarnir 

eru þjálfaðir af verkefnistjóra áætlunarinnar (Olweus,2002; Olweus, 2005).  
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Verkefnisstjórar (e. instructors) eru þeir sem bera ábyrgð á að kenna og 

leiðbeina öðrum um áætlunina og framkvæmd hennar. Þeir hafa hlotið þjálfun frá 

starfsmönnum Olweusarverkefnisins og geta þeir haft umsjón með og kennt réttu 

aðferðirnar í mörgum skólum (Olweus,2002; Olweus, 2005). Í áætluninni felst fræðsla og 

vitundarvakning starfsfólks skólans. Það er mikilvægt að allir viti hvað felist í áætluninni 

og áhrif hennar í skólastarfinu. Kennarar og annað starfsfólk gegna lykilhlutverki þegar 

kemur að því að áætlunin gangi vel fyrir sig í skólanum (Olweus,2005).  

Þegar áætlunin er innleidd er mikilvægt að kynna fyrir nemendum birtingarform 

eineltis. Kennarinn gerir þetta inni í bekknum með umræðum og fræðslu um einelti. 

Halda á reglulega bekkjarfundi þar sem nemendur fá að ræða um einelti og líðan sína í 

bekknum. Kynntar eru bekkjarreglur og eiga þær að koma í veg fyrir og stöðva einelti 

(Olweus,2002; Olweus, 2005).  

Í eineltisáætluninni er talað um gott samstarf og samskipti við foreldra og í því 

samhengi er áhugavert að ræða við foreldrana sjálfa um þetta samstarf og samskipti og 

upplifun foreldra af því. Þess vegna er, eins og kom fram í inngangi, áhugavert að kanna 

nánar hvernig foreldrarnir upplifa þetta og hvort upplifun þeirra samrýmist áætluninni 

sjálfri.  

Í áætluninni er lögð áhersla á umsjónarkennarann og hlutverk hans. Skólar eiga 

að bjóða upp á umhverfi þar sem nemendur fá tækifæri til að ná góðum árangri á eigin 

forsendum, þar sem þeim líður vel og fá að þroskast og dafna. Umsjónarkennarinn þarf 

einnig að vera í góðu sambandi við forráðamenn nemenda sinna og reyna að bjóða þeim 

til samstarfs um líðan og árangur nemenda í skólastarfinu (Olweus,2002; Olweus, 2005). 

Foreldrafundir eru mikilvægir og er tilgangurinn að auka þekkingu og þátttöku foreldra. 

Best er að skólarnir hafi frumkvæðið og skapi þannig andrúmsloft að foreldrum finnist 

þeir velkomnir (Olweus,2002; Olweus, 2005). 

Þegar eineltismál koma upp er mikilvægt samkvæmt Olweusaráætluninni að 

foreldrar komi að vinnu við lausn vandans (Olweus, 2002; Olweus, 2005). Lögð verður 

áhersla á að spyrja foreldra nánar út í þetta samstarf og þátttöku þeirra í tengslum við 

eineltismál barna sinna. Einnig verða þeir spurðir nánar út í reynslu sína af vinnu við 

lausn mála. (Olweus, 2002; Olweus, 2005).  
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Fastur liður í Olweusaráætluninni er eineltiskönnun sem er gerð meðal nemenda 

í 4. 8. og 10. bekk. Niðurstöður þessara kannanna á að birta öllu starfsfólki, nemendum 

og foreldrum. Áframhaldandi vinna miðast svo við útkomu könnunarinnar (Olweus, 

2002; Olweus, 2005). Þar sem að foreldrar eiga, samkvæmt Olweusaráætluninni, að 

leika stórt hlutverk í henni og eru mikilvægur hluti góðs samstarfs og vinnu með 

eineltismál, er mikilvægt að heyra um upplifun foreldra þolenda eineltis af henni og 

hvernig samstarfið gekk fyrir sig.  

Ragnar F. Ólafsson (2008) gerði rannsókn þar sem skoða átti árangur 

Olweusaráætlunarinnar á Íslandi. Hann komst að því að einelti hefði ekki minnkað að 

neinu marki í þeim skólum sem tóku þátt í áætluninni á árunum 2005 til 2007. Það 

kemur á óvart að tíðni eineltis hafði aukist í þessum skólum á tímabilinu. Samt sem áður 

kom í ljós að skólarnir hafa skýrari viðbrögð gegn einelti og jákvæðara viðhorf til 

þolenda þess (Ragnar F. Ólafsson, 2008). Svipaðar kannanir á árangri 

Olweusaráætlunarinnar erlendis sýna að þar hefur hún virkað vel (Ragnar F. Ólafsson 

2008). Að því sögðu koma niðurstöðurnar úr mati á árangri áætlunarinnar á Íslandi 

töluvert á óvart samkvæmt Ragnari (2008). Hann leggur til að frekari rannsóknir verði 

gerðar á áætluninni á Íslandi og skoðað sérstaklega hvernig hún er framkvæmd í 

hverjum skóla fyrir sig til þess að hægt sé að athuga hvort skólarnir vinni ekki samkvæmt 

áætluninni (Ragnar F. Ólafsson, 2008). 

Þetta er áhugavert og þegar þetta er skrifað er ekki vitað til þess að neinar 

frekari rannsóknir, kannanir eða úttektir á framkvæmd áætlana í stökum skólum hafi 

farið fram. Það er einnig áhugavert að gögn námsmatsstofnunar um umfang eineltis 

sem Ragnar F. Ólafsson (2008) greindi sérstaklega benda til þess að það sé ekki munur á 

umfangi eineltis hvort sem skólinn notaði áætlunina eða ekki (Ragnar F. Ólafsson, 2008). 

Þetta er afar athyglisvert og niðurstöður Ragnars F. Ólafssonar (2008) sem sýna 

að áætlunin er mögulega ekki að virka eins vel á Íslandi og í öðrum löndum ýta undir 

mikilvægi þess að ræða við foreldra um þeirra upplifun og reynslu af 

Olweusaráætluninni í þeim skólum þar sem börn þeirra urðu fyrir einelti. Þessi rannsókn 

á árangri áætlunarinnar var gerð árið 2008 en það væri gagnlegt eins og Ragnar lagði til 

(2008) að gera þetta aftur og finna nýrri upplýsingar um árangur áætlunarinnar og skoða 

þá hvort staðan sé ennþá eins eða hvort hún sé að skila meiri árangri.  
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Það er merkilegt að ekki hefur verið fjallað meira um þessar niðurstöður eða þær 

rannsakaðar frekar, heldur halda skólar áfram á sömu braut og fleiri skólar bætast 

stöðugt við. Þetta er eitthvað sem mögulega væri gott að rannsaka betur og gefa meiri 

gaum.  

Olweusaráætlunin er umfangsmikil, ítarleg, skýr og metnaðarfull en virðist 

mögulega ekki vera að skila tilsettum árangri. Mikilvægt er að skoða það betur og 

mögulegar ástæður þar að baki. Ef áætlunin er ekki að skila árangri gæti það verið að 

bitna á þolendum eineltis og foreldrum þeirra.  

í þessum kafla er búið að skilgreina einelti og segja frá tíðni þess á Íslandi. Gerð 

hefur verið grein fyrir lögum sem tengjast einelti sem og því sem stendur í aðalnámskrá 

grunnskóla. Fjallað hefur verið um Olweusaráætlunina gegn einelti og framkvæmd 

hennar. Það fer ekki á milli mála að einelti er alvarlegt vandamál sem reynt er að sporna 

við með lögum og aðgerðaráætlunum. Þar er talað ítarlega um aðkomu foreldra og 

þeirra hlutverk við lausn vandans. í næsta kafla verður fjallað um þolendur eineltis, 

ólíkar skapgerðir, og þau áhrif sem einelti getur haft á þolendur þess. Þetta er gert til 

þess að sýna fram á alvarleika eineltis og afleiðinga þess.  

1.2  Þolendur eineltis 

Hér verður þolendum eineltis stuttlega lýst, hvernig þeir eru skilgreindir og hvað þeir 

eiga mögulega sameiginlegt og ekki. Einnig verður fjallað um mismunandi hugmyndir 

sem eru uppi um þolendur eineltis sem og ólíkar skapgerðir þolenda. Þetta er gert til 

þess að varpa betur ljósi á þolendur og hvað foreldrar þeirra eru að ganga í gegnum. Það 

getur líka skipt máli ef foreldrar hafa einhverjar óljósar hugmyndir um þolendur eineltis 

eða eru óöruggir. 

Ein ástæða þess að mikilvægt er að fjalla stuttlega um þolendur eineltis og helstu 

einkenni þeirra er sú að misjafnar hugmyndir og misskilningur eru algeng þegar kemur 

að þolendum eineltis (Guðjón Ólafsson, 1996). Þessi misskilningur og óljósu hugmyndir 

gætu verið til staðar hjá fullorðnum, bæði foreldrum og kennurum. Þess vegna skiptir 

máli að skilgreina þolendur og útlista þau ýmsu áhrif sem einelti getur haft á þolendur 

þess. 
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1.2.1 Einkenni þolenda 

Þolendur eineltis geta verið ólíkir innbyrðis og það er ómögulegt að sjá á einhverjum að 

hann sé eða hafi verið þolandi eineltis. Foreldrar, kennarar og önnur börn telja oft að 

þolendur eineltis séu það vegna einhverra ytri þátta eins og til dæmis að vera með 

gleraugu eða vera of þungur (Guðjón Ólafsson, 1996; McGrath, 2007).  

Ytri þættir þolenda eru ekki taldir vera ástæða þess að viðkomandi er lagður í 

einelti heldur eru þeir notaðir til að særa og uppnefna og geta því orðið ákveðinn flötur í 

eineltinu þrátt fyrir að vera ekki ástæða þess í upphafi. Það mælist ekki munur á tíðni 

eineltis hvort sem þolendur þess eru í ofþyngd eður ei. Gerendur munu alltaf reyna að 

finna eitthverja ástæður til að láta þolanda líða illa og þá auðvelt að finna eitthvað að 

útliti viðkomandi og nota það til að særa (Byrne, 1994; McGrath, 2007).  

Þolendum eineltis er skipt niður í tvær ólíkar tegundir eftir skapgerð þeirra (e. 

types of victim). Fyrri skapgerð þolenda er þeir sem eru undirgefnir (e. passive). 

Undirgefnir þolendur eru litlir í sér, hlédrægir og viðkvæmir. Þeir forðast átök og verja 

sig ekki, eru góðir við alla, mega ekkert illt sjá og forðast vandræði. Þessi einkenni gera 

það að verkum að þessir einstaklingar verða oft fórnarlömb eineltis. Þeir eiga erfitt með 

að verja sig, svara ekki fyrir sig og þeir eru auðsæranlegir (Olweus, 2003; Rigby, 2011). 

Önnur skapgerð þolenda er sú sem kölluð er ögrandi þolendur (e. provocative 

victim). Þessi skapgerð mun sjaldgjæfari og eru 15 til 20 prósent þolenda taldir vera 

ögrandi. Það sem einkennir þessa þolendur helst er að þeir eru oft skapstórir, taka því 

illa ef þeir eru áreittir og reiðast auðveldlega. Þeir eru eftir á í þroska og oft og tíðum eru 

þeir erfiðir nemendur. Ögrandi þolendur eru margir hverjir einnig greindir með ofvirkni 

og athyglisbrest (e. ADHD) og framkoma þeirra er truflandi og veldur því að kennarar 

þeirra og aðrir fullorðnr verða þreyttir á þeim og pirraðir. Það gerist því oft að mörgum 

finnst þessir einstaklingar vera leiðinlegir og til vandræða. Þegar þetta gerist þá er það 

stundum allur bekkur viðkomandi sem tekur þátt í eineltinu (McGrath, 2007; Olweus, 

2003).  

Þrátt fyrir að þolandi sé ögrandi, erfiður í hegðun og þarfnist sjálfur íhlutunar 

réttlætir það ekki að viðkomandi sé lagður í einelti og því miður fer það oft svo að tími 

og orka kennara og annara starfsmanna fer frekar í það að vinna með hegðun þolanda 

heldur en gerenda (McGrath, 2007).  
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Þetta gæti mögulega verið mikilvægt þegar kemur að foreldrum og þekkingu 

þeirra á einelti. Það hefur verið sýnt fram á að sumir foreldrar trúa því að barnið þeirra 

hafi átt að verða fyrir einelti vegna einhverra ytri þátta eða vegna þess að viðkomandi 

bauð upp á það (Sawyer o.fl., 2011). Eins og fram kom hér að ofan þá er það alls ekki 

rétt. Sömuleiðis getur það mögulega gerst þegar börn eru ögrandi þolendur að kennarar 

telji að það sé eitthvað að hjá þolanda og hegðun hans þurfi að laga og réttlæti þannig 

eineltið (McGrath, 2007). Þetta getur skipt miklu máli þegar rætt er við foreldra um 

eineltið og hvernig tekið var á því.   

1.2.2 Áhrif eineltis á þolendur 

Hér verður fjallað ítarlega um helstu afleiðingar eineltis fyrir þolendur. Þar sem 

markmiðið er að kynnast upplifun og reynslu foreldra þolenda eineltis skiptir máli að 

sýna fram á hversu alvarlegar og margvíslegar afleiðingar eineltis geta verið fyrir 

þolendur. Í tengslum við það er hægt að skoða þau áhrif sem ætla má að einelti hafi á 

foreldra þolenda og aðstandendur. 

Afleiðingar eineltis á þolendur þess eru ýmsar og geta verið misjafnlega áberandi 

og augljósar. Þær geta verið sýnilegar þegar um er að ræða líkamleg sár og meiðsli eftir 

ofbeldi en þær geta líka verið andlegar. Þolanda eineltis fer snemma að líða illa vegna 

þess og eru fyrstu áhrifin oft þau að þolandinn verður viðkvæmur og þá þarf lítið áreiti 

til að viðkomandi fari að gráta eða láta honum líða illa. Þolendur fara að hafa minni trú á 

sér og fljótlega verður vart við ýmis þunglyndiseinkenni. Þar ber helst að nefna andleg 

einkenni eins og kvíða og streitu en einnig líkamleg, eins og höfuðverk og magapínu 

(Augustin og Vanderbylt, 2010; Buxton, Potter, og Bostic, 2013; Olweus, 2003; Sharp og 

Smith, 2000). Í Rannsókn Sawyer o.fl. (2008) töluðu foreldrar um það sama, að börn 

þeirra hefðu verið með magapínu og verið frá skóla vegna þess. 

Þó nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á tengslum eineltis og námsárangurs og 

benda þær til þess að þolendur eineltis standi sig verr í námi, upplifi sig heimska og séu 

líklegri til að hætta í námi (Ársæll M, Arnarson og Þóroddur Bjarnason, 2009; Húgó 

Þórisson, 2003; Juvonen, Wang og Espinoza, 2011; Mynard og Joseph, 1997; Nakamoto 

og Schwartz, 2010). Það hefur örugglega mikil áhrif á foreldra barns að það vilji ekki fara 

í skólann, telji sig heimskt, eða hætti í námi vegna eineltis. Smokowski og Kopasz (2008) 

benda á að einelti geti haft töluverð áhrif á þroska barna og framtíð þeirra. 
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Þolendum líður oft betur um helgar eða þegar frí er frá skóla eins og um jól og á 

sumrin. Þeim líður oft mun betur yfir helgina en eru svo strax á sunnudögum orðnir 

órólegir vegna þess að ný skólavika er framundan. Þolendur eiga einnig oft og tíðum 

erfitt með svefn. Þeir pissa stundum undir og algengt er að þeir fái martraðir (Buxton, 

Potter, og Bostic, 2013; Hugo Þórisson, 2003).  

Þegar einelti hefur viðgengist í lengri tíma eru margir þolendur komnir með 

brotna sjálfsmynd, einangra sig og eru oft einmana (Nansel o.fl., 2001; Olweus, 1993).  

Þolendum hættir til að þjást af þunglyndi, alvarlegum kvíðavandamálum og öðrum 

alvarlegum andlegum erfiðleikum eins og til dæmis átröskunum. Þolendur eineltis eru 

einnnig líklegri en önnur börn til að leiðast út í vímuefnaneyslu síðar meir (Craig, 1998; 

Due o.fl., 2005; Molcho, Harel og Lash, 2004; Olweus, 1993).  

Í samhengi við afleiðingar eineltis segir Þórhildur Líndal (2003) að einelti valdi 

svipuðum tilfinningum fyrir þolendur þess og hjá einstaklingum sem hafa orðið fyrir 

kynferðislegu ofbeldi. Viðkomandi skammast sín mikið og þorir engan veginn að tjá sig 

um eineltið eða segja frá því. Þetta er vegna þess að þá finnst þolanda hann vera að 

upplifa niðurlæginguna síendurtekið. Hún bendir á að þolendur eigi það til að sýna 

merki áfallasteituröskunnar. 

Þegar gengið er út frá því sem hefur komið fram hér að ofan verður að teljast 

líklegt að eineltið hafi einhver áhrif á líf og líðan foreldra þeirra. Foreldrar barns sem 

pissar undir eða fær slæmar martraðir gætu mögulega átt erfitt með svefn. Einnig er 

líklegt, að eins og fram kom, ef börn eru oft heima veik eða fá líkamleg einkenni að 

foreldrar viðkomandi barna missi tíma úr vinnu. 

Þolendur eineltis upplifa mikla sektarkennd og skilja ekki hvers vegna er verið að 

taka þá fyrir. Þeir vita ekki hvað þeir gerðu af sér til að verðskulda það að vera lagðir í 

einelti og að eineltið hljóti að vera þeim sjálfum að kenna. Þolendur sjá sig í röngu ljósi 

og þeir taka gjarnan ábyrgð á eineltinu og finnst þeir sjálfir hafa komið sér í þessar 

aðstæður (Daníel Reynisson o.fl., 2011; Eisenberg, Neumark-Sztainer og Perry, 2003; 

Guðjón Ólafsson, 1996; Haynie o.fl., 2001; Sharp og Smith, 2000). Þessi sektarkennd 

sem þolendur upplifa hefur þau áhrif að hann þorir ekki að segja neinum frá né tjá sig 

um eineltið. Þolendur eineltis eru oft vinafáir eða einangra sig frá vinum sínum. Í 

alvarlegum eineltismálum gerist það stundum að þolandi sjái enga aðra lausn en að taka 
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eigið líf (Daníel Reynisson o.fl., 2011; Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 1993; Sharp og 

Smith, 2000).  

Einstaklingur sem kemur að einelti, hvort heldur sem gerandi eða þolandi er 

líklegri til að glíma við andleg veikindi síðar um ævina. Líkurnar á alvarlegum 

langtímaáhrifum eykst eftir því sem eineltið varir lengur og hvort að þolandi hafi fengið 

viðunandi hjálp. Það sem skiptir helst máli í tenglsum við þessa hjálp fyrir viðkomandi er 

fagleg aðstoð, að eineltið sé stöðvað snemma og að þolandanum sé hjálpað og reynt að 

láta honum líða betur (Rigby, 2003).  

Þolendur eineltis taka því ekki allir á sama hátt. Sumir efast um sjálfa sig sem 

manneskjur, hafa neikvæða sjálfsmynd og lítið sjálfstraust (Guðjón Ólafsson, 1996; 

Kaltiala-Heino, Rantanen, Rimpela og Rimpela, 2000; Olweus, 2003;). Sumir verða síðar 

gerendur í eineltismálum sem tilraun til að bæta upp fyrir þjáningarnar sem þeir hafa 

upplifað (McGrath, 2007; Smokowski og Kopasz, 2005). Sumir þolendu koma að mestu 

leiti óskaddaðir út úr eineltinu. Skaðinn og áhrifin á viðkomandi fara eftir alvarleika 

eineltisins og hvað það stóð lengi yfir (Kaltiala-Heino o.fl., 2000; Rigby, 2003).  

Þolendur eineltis eiga oft í erfiðum samskiptum við foreldra sína vegna 

eineltisins. Þessi erfiðu samskipti einkennast af auknum rifrildum við foreldra og fleiri 

árekstrum heima fyrir. Einnig eiga þolendur oft erfiðara með að eignast vini og að eiga í 

nánum samböndum (Kaltiala-Heino o.fl., 2000). Þetta er í samræmi við niðurstöður 

Ársæls M. Árnasonar og Þóroddar Bjarnasonar (2009) en þar kemur fram að þeir sem 

ekki tengjast einelti á neinn hátt eigi í mun betri samskiptum og samböndum við 

fjölskyldu sína og vini og séu félagslega sterkari. Þetta gerist vegna þess að að þolendur 

eru með lítið sjálfstraust og laskaða sjálfsmynd. Viðkomandi er feiminn og hefur ekki trú 

á því að einhver vilji nokkuð með sig hafa. Í ljósi þessa skiptir miklu máli að þolendur fái 

aðstoð sem fyrst svo hægt sé að minnka andlega vanlíðan þeirra (Kaltiala-Heino o.fl., 

2000; Rigby, 2003; Sharp og Smith, 2000).  

Eins og kemur fram hér að ofan geta oft verið erfið samskipti við foreldra vegna 

eineltis. Þetta hefur auðvitað bein áhrif á foreldra þolenda. Aukin rifrildi, skammir og 

ásakanir heima fyrir hljóta að taka á og vera öllum erfið. Í þessum kafla hefur verið 

fjallað um margvíslegar afleiðingar eineltis fyrir þolendur þess bæði til lengri og skemmri 

tíma. 
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Út frá því sem fram hefur komið í þessum kafla er mikilvægt að ræða við foreldra 

og kynnast betur hvaða upplifun þeir hafa af eineltinu og því að horfa upp á börn sín 

verða fyrir alvarlegum afleiðingum þess, eins og þunglyndi, kvíða, fíkniefnaneyslu og í 

sumum tilfellum sjálfsvígi. Í næsta kafla verður fjallað um foreldra og einelti, hvernig 

fjallað er um foreldra í rannsóknum, samskipti foreldra við skóla og kennara sem og 

rannsókn á upplifun foreldra.  

1.3 Foreldrar  

Hér verður skoðað hvernig rætt er um og fjallað um einelti í tengslum við foreldra barna 

sem „taka þátt“ í því. Í kaflanum verður fjallað um skort á rannsóknum á beinum 

áhrifum á foreldra, líðan þeirra og upplifun og skoðað nánar hvernig talað er um 

foreldra í tengslum við einelti. Þegar fjallað er um foreldra og einelti í sömu andrá er 

oftast verið að veita einhvers konar ráð, leiðbeina foreldrum hvað eigi að gera og kenna 

þeim réttu leiðirnar til að hjálpa barninu. 

Það er fjallað um uppeldishætti foreldra og hvernig þeir geta haft áhrif á 

eineltishegðun hjá börnum, hvort sem um ræðir þolendur eða gerendur eineltis. Það er 

ekki til mikið af fræðilegum heimildum um áhrif eða upplifun foreldra. Í ljósi þess sem 

fram hefur komið hér að ofan er auðveldlega hægt að leiða líkur að því að einelti hljóti 

að hafa einhver áhrif á aðstandendur þolenda, sér í lagi þegar litið er til þess hversu 

alvarleg áhrifin geta verið fyrir þolendur. 

1.3.1 Uppeldishættir 

Fekkes o.fl. (2005), Guðjón Ólafsson (1996) og Rigby (2013) hafa fjallað um 

uppeldishætti  (e. parenting styles) og hvernig þeir gætu mögulega haft áhrif á það að 

börn verði þolendur eineltis. Í því samræmi eru nefndir ofverndandi (e. overprotective) 

foreldrar. Ofverndun felst í því að foreldrar viðkomandi eru stöðugt hræddir um barn 

sitt og passa vel upp á að ekkert hendi það. Ofverndandi foreldrar gera allt sem í þeirra 

valdi stendur til þess að vernda barnið og gæta þess að það komist ekki í erfiðar eða 

hættulegar aðstæður og reyna að forða barninu frá öllum ágreiningi. Ef þessir 

uppeldishættir eru öfgafullir og ganga of langt getur það farið svo að barnið verði lítið í 

sér og læri ekki að takast á við mótlæti. Barn ofverndandi foreldra er einnig líklegra til að 

verða háð foreldrum sínum og vera ósjálfstæðara en ella. 
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Eins og kemur fram hér að ofan eru rannsóknir sem benda til þess að 

uppeldishættir foreldra gætu haft einhver áhrif á það hvort að börn verði mögulega 

þolendur eineltis. Það vilja örugglega allir foreldrar gera sitt besta þegar kemur að 

uppeldi barna þeirra og þess vegna skiptir máli að þeir séu meðvitaðir um að ákveðnir 

uppeldishættir geti mögulega haft áhrif þegar kemur að einelti. Það, að sjónum sé beint 

að uppeldisháttum foreldra þolenda, gæti þó gefið í skyn að foreldrar beri að nokkru 

leyti ábyrgð á því að barnið lendir í einelti. Því er mikilvægt að fræða þá betur og kenna 

réttar aðferðir. Þegar kemur að eineltisrannsóknum hefur mikið verið fjallað um áhrif 

þess og ástæður, uppeldishætti og viðbrögð en minna um sjónarmið foreldra og 

persónulega upplifun þeirra af einelti.  

Það sem hefur verið skrifað um og rannsakað í tengslum við foreldra og einelti 

fjallar nánast eingöngu um það hvernig foreldrar geti mögulega haft áhrif á 

eineltishegðun barna sinna en ekki hvort eineltið hafi áhrif á þá sjálfa (Fekkes o.fl., 2005; 

Gomez-Ortiz, Ortega-Ruiz, og Romera, 2015; Olweus, 1995; Rigby, 2013; Smokowski og 

Kopasz, 2005). 

í næsta kafla verður fjallað um það litla sem ritað hefur verið um áhrif og 

upplifun foreldra barna sem eru þolendur eineltis. Vegna skorts á rannsóknum því 

tengdu verður að mestu leyti stuðst við sömu rannsóknina. Foreldrar þurfa að fá 

tækifæri til að láta í sér heyra um upplifun sína og reynslu (Sawyer o.fl., 2011). Foreldrar 

barna sem eru þolendur eineltis hafa ýmsar spurningar og ranghugmyndir í tengslum við 

eineltið. Þeir upplifa mikið tilfinningarót og fá ekki tækifæri til að tjá sig um það (Sawyer 

o.fl., 2011). Það virðist því vera mikilvægt að fá foreldra til þess að tjá sig og leyfa öðrum 

að heyra og lesa um upplifun þeirra.  

1.3.2 Áhrif á foreldra  

Síðan einelti varð algengt rannsóknarefni fræðimanna hefur sjónarhorninu oftast verið 

beint að þolendum og gerendum en minna að foreldrum eða aðstandendum. Ein af 

fáum rannsóknum sem hafa verið gerðar og sú eina sem fannst í beinum tengslum við 

foreldra eða aðstandendur er kanadísk rannsókn frá árinu 2011. 

Þessi tímabæra rannsókn var ein sú fyrsta sinnar tegundar sem fjallaði beint um 

áhrif og reynslu foreldra af því að barn þeirra væri lagt í einelti. Að rannsókninni stóðu 
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rannsakendurnir Jami-Leigh Sawyer, Faye Mishna, Debra Pepler og Judith Wiener 

(2011).  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að foreldrar upplifa miklar tilfinningar í 

tengslum við eineltið. Flestir foreldrarnir upplifðu reiði, ráðaleysi og hræðslu. Þeir 

sögðust einnig ekki vita hvert ætti að leita vegna eineltisins. Foreldrarnir tjáðu sig einnig 

um áhyggjur og hræðslu í tengslum við námsárangur (Sawyer o.fl., 2011).  

Þessi hræðsla virðist eiga rétt á sér vegna þess að samkvæmt Ken Rigby (2003) 

og Kaltiala-Heino o.fl. (2000) eru ýmsar niðurstöður sem benda til þess að námsárangur 

þolenda eineltis versni og að þeim finnst þeir vera heimskir.  

Foreldrarnir upplifðu mikla skömm og töldu það vera veikleika að eiga barn sem 

væri þolandi eineltis (Sawyer o.fl., 2011). Þetta er í samræmi við það sem áður hefur 

verið fjallað um í tengslum við að þolendur skammist sín og kenni sér um þegar eineltið 

er ekki þeim að kenna. Foreldrar virðast því eins og þolendur, skammast sín og jafnvel 

kenna sjálfum sér um á einhvern hátt (Kumpulanen og Räsänen, 2000; Olweus, 2003).  

Foreldrar barns sem er þolandi eineltis virðast upplifa það á svipaðan hátt og 

hann sjálfur. Foreldrar eiga það til að verða kvíðnir og reiðir. Þeir upplifa sömuleiðis 

niðurlægingu og skammast sín. Foreldrarnir kvíða því að senda barn sitt í skólann vitandi 

að þeir geta ekkert gert og finnst þeir enga hjálp geta veitt. Auk þess að skammast sín 

vegna eineltisins kenna margir foreldrar sér um það sem er að gerast og velta fyrir sér 

hvað þeir hefðu getað gert öðruvísi fyrir barn sitt eða þegar kemur að uppeldinu 

(Sawyer o.fl., 2011).  

Foreldrar fara í mikla afneitun þegar eineltið kemur í ljós, hvort sem um ræðir 

foreldra þolenda eða gerenda. Þeir trúa því ekki að eitthvað svona geti komið fyrir 

barnið sitt sem þeim finnst vera gott og þægt og að myndi ekki gera neinum illt (Guðjón 

Ólafsson, 1996; Olweus, 2003). Niðurstöður Sawyer o.fl. (2011) sýndu einnig að 

foreldrar trúðu því ekki að barn þeirra væri þolandi eineltis vegna þess að eftir því sem 

þeir best vissu léki barnið við krakka og ætti vini.  

Niðurstöður viðtala við foreldra leiddu í ljós að margir þeirra voru ekki með 

skilgreiningar á einelti á hreinu. Þeir stóðu í þeirri trú að einungis væri um einelti að 

ræða ef það birtist sem líkamlegt ofbeldi. Foreldrarnir voru óvissir þegar  þeir voru 

beðnir um að skilgreina einelti, en voru nánast allir sammála því að líkamlegt einelti væri 
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verst (Sawyer o.fl., 2011). Ein móðir fann til mikils léttis þegar hún komst að því að dóttir 

hennar væri þolandi óbeins eineltis. Hún taldi það mun betra heldur en að verið væri að 

lemja dóttur hennar eða hrinda henni. Fyrir rannsóknina héldu nokkrir foreldrar að 

eingöngu væru um einelti að ræða ef líkamlegu ofbeldi væri beitt (Sawyer o.fl., 2011). 

Það var sláandi að sumir þeirra foreldra sem tóku þátt í rannsókninni vildu meina 

að einelti væri bara eðlilegur hluti af því að alast upp og að það væri einfaldlega eitthvað 

sem börn taki þátt í og hætti svo þegar þau verða eldri (Sawyer o.fl., 2011). Dan Olweus 

(2003) og Þorlákur Helgason (2009) hafa bent á að foreldrar megi ekki undir neinum 

kringumstæðum halda að einelti sé eðlilegt og hluti af því að alast upp. Foreldrar, 

kennarar og aðrir sem koma að uppeldi og menntun barna mega alls ekki líta á einelti 

sem einhvers konar hluta af þroskaferli barna.  

Meirihluti foreldranna í rannsókn Sawyer o.fl. (2011) voru sammála um að einelti 

væri strákamál. Þeir voru sammála um að strákar legðu meira í einelti og að það væri 

mun verra þegar drengir kæmu að því en stúlkur. Þetta samræmist þeim hugmyndum 

sem foreldrar höfðu um að líkamlegt einelti væri verst.  

Í samræmi við aðrar rannsóknir voru margir foreldrar í afneitun eða gerðu lítið úr 

því að barn þeirra væri lagt í einelti. Þeir sögðu að það gæti ekki staðist vegna þess að 

barnið væri alltaf í svo góðu skapi heima, jákvætt og myndi ekki gera neinum mein. Ein 

móðir taldi ekki mögulegt að dóttir hennar væri lögð í einelti vegna þess hversu marga 

vini hún átti (Sawyer o.fl., 2011).  

Nokkrir foreldrar sögðust ekki vera hissa að barn sitt væri þolandi eineltis, að það 

væri bara hluti af skólagöngunni og kæmi fyrir alla. Aðrir foreldrar voru vissir um að barn 

þeirra væri á einhvern hátt að kalla einelti yfir sig sjálft. Einn faðir sagði að barn hans 

bæri ábyrgð á eineltinu og ætti það skilið (Sawyer o.fl., 2011).  

Foreldrarnir höfðu flestir tekið eftir ýmsum áhrifum sem eineltið hafði á börn 

þeirra. Þau nefndu meðal annars að börnin væru oft og tíðum niðurdregin, fyndu fyrir 

kvíða og grétu mikið. Þau nefndu að börnin vildu oft ekki fara í skólann og að þau 

kvörtuðu yfir magapínu á morgnana til þess að komast hjá því. Það var eitthvað um að 

foreldrar trúðu því að eineltið hefði góð áhrif á börnin og að það og kenndi þeim að 

verja sig og láta ekki aðra ráðskast með sig. Það bíður hættunni heim þegar foreldrar 
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taka eineltinu ekki alvarlega og gera lítið úr því. Barnið fær misvísandi skilaboð og líkur 

eru á að aðstæður barnsins versni (Sawyer o.fl., 2011).  

Niðurstöður Sawyer o.fl. (2011) sýna fyrst og fremst fram á mikilvægi þess að 

foreldrar séu meðvitaðir um einelti og alvarleika þess. Foreldrarnir bregðast ekki við 

eineltinu vegna þess að þeir eru þess fullvissir að það sé hluti af því að alast upp. Eins og 

fram hefur komið eru áhrif eineltis alvarleg fyrir þolendur þess og þess vegna er 

mikilvægt að foreldrar hafi þekkingu á því og geti brugðist rétt við svo að ekki fari illa. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru áhugaverðar þegar litið er til samhengis við 

fræðilega umfjöllun um einelti hér að ofan. Vanþekking foreldra á einelti og 

skilgreiningar þeirra á því standa upp úr sem og ranghugmyndir tengdar einelti eins og 

að það sé eðlilegur hlutur og að einhver eigi skilið að vera þolandi þess. Foreldrarnir 

sýndu flestir miklar tilfinningar og áhyggjur. Samt sem áður hlýtur að teljast alvarlegt að 

sumir þeirra sýndu ekki sérlega mikil viðbrögð við því að barn þeirra væri þolandi 

eineltis.  

Þessi kanadíska rannsókn er ein af verulega fáum rannsóknum sem beinist að 

upplifun og þekkingu foreldra barna sem eru þolendur eineltis. Þar af leiðandi verður að 

taka niðurstöðum hennar með fyrirvara vegna þess að ekki er hægt að alhæfa um alla 

foreldra út frá þessari einu rannsókn. Þrátt fyrir það gefur hún ýmsar vísbendingar og er 

mjög áhugaverð. Hún getur hjálpað til við að skilja betur upplifun og þekkingu foreldra 

af einelti. 

Ef barn er þolandi eineltis getur þekking foreldranna skipti miklu máli og haft 

áhrif á hvernig tekið er á málunum. Foreldrar væru öruggari og tilbúnir að takast á við 

eineltið ef þeir hefðu dýpri þekkingu á því og vissu um hinar ýmsu afleiðingar þess. Þeir 

gætu komið auga á vandann fyrr og brugðist rétt við. Þeir ættu mögulega auðveldara 

með að þekkja tilfinningar sínar og geta aðstoðað börn sín betur en ella. 

Vanlíðan, neikvæðar tilfinningar og vandamál í samskiptum koma vel fram í 

skrifum foreldranna sjálfra (Auður, S. Guðmundsdóttir, 2015; Olweus, 2003; Þórdís Klara 

Ágústsdóttir, 2003). Þetta er ein af ástæðum þess að mikilvægt er að rannsaka betur 

þátt foreldra barna í eineltismálum og upplifun þeirra af þeim. Hér að neðan verður 

fjallað nánar um samskipti foreldra við skóla og samskiptavandamál sem upp geta komið 
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vegna þess að eitt af markmiðum rannsóknarinnar er að skoða betur og kynnast 

upplifun foreldra af samskiptum sinum við skóla og kennara. 

1.3.3 Samskipti foreldra og skóla. 

Rannsóknir virðast bera að sama brunni þegar kemur að því að foreldrar treysti ekki 

kennurum og skólakerfinu til að taka rétt á einelti (Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 

2003; Rigby, 2003; Rigby, 2007). Foreldrar sem leita til skólans vegna þess að barn þeirra 

er þolandi eineltis upplifa það að skólinn hafnar því að um einelti sé að ræða. Kennarar 

og skólastjórnendur hafa sagt foreldrum að ekki sé neitt einelti í skólanum eða að 

áhyggjur foreldra séu óþarfar (Olweus, 2003). Það er mikilvægt að gott samband sé á 

milli foreldra og kennara og að náið samstarf sé þar á milli þegar kemur að velferð 

nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Olweus, 2002; Olweus, 2005; Rigby, 2013). 

Heimili og skóli, landssamtök foreldra, liðsmenn Jerico, Olweusaráætlunin,  

ungmennaráð SAFT og velferðarráðuneytið fóru í eineltisátak árið 2010. Heimsóttir voru 

11 staðir á Íslandi og haldnir borgarafundir. Sjöfn Þórðardóttir, formaður Heimilis og 

skóla hélt fyrirlestra út frá sjónarhorni foreldra. Í grein um átakið segir meðal annars að 

Heimili og skóli vinni að öflugum forvörnum og að með því að fá foreldra í lið með sér sé 

hægt að ná árangri. Ábyrgð foreldra er mikil þar sem þeir eru aðalfyrirmyndir barna 

sinna og tengiliðir við skólann og samfélagið (Guðrún Ingólfsdóttir, 2011). Á 

borgarafundum sem haldnir voru kom í ljós hversu ólík sveitarfélögin eru og áherslur 

mismunandi hjá þeim en rauður þráður alls staðar var sterk samfélagsábyrgð. Öllum 

fannst mikilvægast að fólk ynni saman en ekki hvert í sínu horni. Niðurstaðan var sú að 

kannski væri best að eineltisáætlanir næðu til nærsamfélags hvers skóla, að hvert 

sveitarfélag væri með samræmda eineltisáætlun fyrir allar stofnanir og fyrirtæki sem 

vinna með börnum og ungmennum (Guðrún Ingólfsdóttir, 2011).  

Á sumum stöðum kom fram að fólki fyndist ekki nógu mikið gert til að sporna við 

einelti. Foreldrar þolenda sem stóðu upp á fundunum, töluðu um að „rekast á vegg” og 

lýstu upplifun sinni af því að koma alls staðar að lokuðum dyrum. Þeir kröfðust  þess að 

eitthvað í samfélaginu styddi við foreldra þolenda (Guðrún Ingólfsdóttir, 2011).  

Fjallað er um mikilvægi eineltisáætlunar og að hún sé virk, að fólk sé upplýst 

strax ef minnsti grunur vaknar heima fyrir, í íþróttafélaginu eða skólanum um að einelti 

eigi sér stað. Taka þarf strax á málinu með öllum hlutaðeigandi aðilum og fylgja 
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málunum vel eftir. Heimili og skóli leggja til að verkefnisstjóri yfir eineltismálum sé í 

öllum skólum landsins en það er ein af fyrirliggjandi tillögum velferðarráðuneytisins. Við 

þurfum lög sem ná yfir einelti og ég tel að það væri skref í rétta átt að koma slíkum 

lögum á hér á landi eins og í Svíþjóð. Mikilvægt er að hafa slíkt neyðarúrræði ef 

eineltisáætlanir skila ekki árangri (Guðrún Ingólfsdóttir, 2011). 

Gott samstarf kennara við heimilin styður foreldra í uppeldinu og bætir 

upplýsingaflæði til kennara um börnin sem þeir kenna. Góð samskipti milli kennara og 

foreldra geta einnig hjálpað kennaranum að kynnast börnunum betur og veitt foreldrum 

upplýsingar um nám og félagslega stöðu barna þeirra (Guðjón Ólafsson, 1996; Guðrún 

Ingólfsdóttir, 2011; Þorlákur Helgason, 2009).  

Foreldrar kvarta oft yfir því að kennarar, skólastjórar og aðrir starfsmenn skóla 

geri ekki neitt eða bregðist rangt við þegar leitað er til þeirra vegna eineltis (Þórhildur 

Líndal, 2003). Þetta er alvarlegt og mikilvægt að skoða þetta nánar. Ef það reynist satt er 

nauðsynlegt að skoða hvaða ástæður liggja að baki og hvað sé hægt að gera til að bæta 

úr. Rigby (2003) bendir á að samskiptavandi foreldra og skóla geti haft þau áhrif að 

ástandið versni til muna. Þolendum getur liðið verr og eineltið getur orðið verra 

sömuleiðis ef kennarar bregðast rangt við því. Þegar þetta gerist verða foreldrarnir reiðir 

og forðast jafnvel að eiga í frekari samskiptum við skóla barnsins. 

Foreldrar og fræðimenn tala um erfið samskipti við skólastjórnendur og kennara 

(Auður, S. Guðmundsdóttir, 2015; Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2003; Rigby, 2003; 

Rigby, 2007; Þórdís Klara Ágústsdóttir, 2003). Þrátt fyrir að það komi ekki alltaf upp 

samskiptavandi er það eitthvað sem ætti að líta alvarlegum augum. Það fer ekki á milli 

mála að samskipti á milli foreldra og skóla reynast oft erfið. 

Einelti er alvarlegt mál í íslenskum grunnskólum. Þar sem það er algengast að 

einelti meðal barna og unglinga eigi sér stað í skólanum er greinilegt að kennarar og 

starfsfólk í skólum eru í lykilstöðu til þess að hafa bein áhrif á samskipti nemenda. Það er 

einnig líklegt miðað við hversu algengt einelti er að kennarar og annað starfsfólk í 

grunnskólum muni þurfa að takast á við eineltismál á sínum starfsferli. Þeir standa 

nemendunum næst í daglegu skólastarfi og samkvæmt rannsóknum á mest einelti sér 

stað í skólanum (Guðjón Ólafsson, 1996). Vegna þessa bera kennarar töluverða ábyrgð á 

því að koma í veg fyrir einelti, taka eftir því, og stöðva það.  
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Það skiptir þar af leiðandi miklu máli að kennarar séu vel undirbúnir og hafi 

hlotið einhverja þjálfun og fræðslu um einelti og hafi sjálfstraust og getu til þess að 

takast á við þau alvarlegu vandamál sem upp geta komið. Komið hefur í ljós að kennarar 

telja sig sjálfir þurfa meiri fræðslu um einelti. Þeim finnst þeir vera vanbúnir til þess að 

takast á við það og sumir gera sér ekki fyllilega grein fyrir alvarleika þess (Vanda 

Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004).  

Þrátt fyrir það að eitt af mörgum hlutverkum kennara sé að takast á við einelti 

sýna rannsóknir fram á það að margir kennarar eiga erfitt með að koma auga á einelti og 

grípa sjaldan inn í. Þeir virðast einnig vanmeta tíðni eineltis, leyfa því að viðgangast eða 

líta framhjá því (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009; Bauman, Burger, 

Rigby, Spröbel og Strohmeier, 2015; Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004).  

Samkvæmt Guðjóni Ólafssyni (1996) er það því miður staðreynd að allt of fáar bjargir 

eru í skólum til að takast á við einelti. Guðjón nefnir, eins og kom fram að ofan, að 

kennarar hafi lítið sem ekkert fengist við þessi málefni í námi sínu og undirbúningi fyrir 

starfið og að þeir fái litlar eða engar leiðbeiningar þegar á starfsvettvanginn er komið 

(Guðjón Ólafsson, 1996).  

Út frá því sem komið hefur fram hér að ofan er það því kannski skiljanlegt að 

kennarar og annað starfsfólk í skólum hafi tilhneigingu til að vísa málum frá eða gera 

lítið úr þeim. Það gæti verið vegna þess að þeir einfaldlega treysta sér illa til að vinna 

með þessi mál. Börn og foreldrar mæta þar af leiðandi oft skilningsleysi og upplifa 

höfnun af hálfu skólans þegar leitað er þangað með vandasöm mál sem tengjast líðan og 

tilfinningum fólks (Guðjón Ólafsson, 1996). Í næsta kafla verður fjallað um hvernig 

skólinn bregst við og upplifun foreldra af þeim viðbrögðum. Þetta er í samhengi við 

upplifun foreldra af samskiptum sínum við skólann og kennara. 

1.3.4 Viðbrögð skóla 

Þær rannsóknir sem tengjast upplifun fullorðinna af einelti hjá börnum eru að miklu 

leyti um kennara eða starfsfólk skóla og hvernig þeir skuli bregðast við einelti nemenda 

sinna (Olweus, 2003; Rigby, 2003; Rigby, 2007). Þar ber helst að nefna eineltisáætlanir 

sem kennarar eiga að vinna eftir, hvernig kennarar bregðast við einelti almennt eða 

hvort þeir gera það yfir höfuð (Olweus, 2003). Rigby (2003; 2007), bendir á að kennarar 

bregðist oft ekki rétt við einelti ef þeir þá gera eitthvað í því.  
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Kennarar og samnemendur þolenda eiga það til að kenna þeim á einhvern hátt 

um eineltið (Buchanan og Flouri, 2003; Sawyer o.fl., 2011). Dæmi um þetta er að 

kennarar og nemendur segja að þolandi hafi legið vel við höggi og kallað eineltið yfir sig 

sjálfur. Kennarar segja einnig að þolandi hafi hreinlega ekki haft nógu góða félagslega 

hæfni og þess vegna orðið fyrir einelti (Rigby, 2011; Sawyer o.fl., 2011). Foreldrar fyllast 

oft vanmætti gagnvart skólanum, þeir verða reiðir og finnst þeir beittir órétti. Oft er eina 

lausnin sem foreldrar sjá á vandanum sú að senda barnið í annan skóla. Nauðsynlegt er 

að taka svo stórar ákvarðanir að vel yfirlögðu ráði (Þorlákur Helgason, 2009). 

Vitaskuld eru það slæm skilaboð ef skólinn sér þá leið eina að þolandinn verði að 

yfirgefa skólann. Þá er verið að senda þau skilaboð til allra að vandinn liggi hjá þeim sem 

verður fyrir eineltinu og hann leysist ef þolandinn er fjarlægður úr bekknum og/eða 

skólanum. Stundum kann þetta að vera eina leiðin en það er foreldra að ákveða hvort 

barnið skipti um skóla (Olweus, 2003; Þorlákur Helgason, 2009). 

Þetta er áhugavert og mikilvægt að skoða nánar hvort það sé rétt að foreldrarnir 

upplifi vanmátt og reiði gagnvart skólanum og hvort þeim finnist þeir fá þau skilaboð að 

vandamálið liggi hjá þolandanum. Einnig er áhugavert að fá að vita hversu algengt er að 

eineltisvandinn sé leystur með því að þolandi skipti um skóla.  

Foreldrum virðist oftast nær eingöngu vera ráðlagt að láta kennara vita og þar af 

leiðandi leggja velferð barns síns í hendur kennara eða einhvers annars. Það virðist hins 

vegar vera svo að foreldrar lendi oft og tíðum í því að kennarar og skólinn bregðist ekki 

við þegar um eineltismál er að ræða (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009; 

Bauman o.fl., 2015; Kaltiala-Heino o.fl., 2000; Rigby, 2011). Þolandi eineltis á 

grunnskólaaldri lýsir þessum viðbrögðum skólans í skýrslu frá umboðsmanni barna um 

einelti. 

„Mamma og pabbi fóru til skólastjórans til að ræða þetta mál en hann 

hlustaði ekki á þau. Hann sagði að krakkarnir í mínum bekk gætu ekki gert 

þetta því þau væru ekki svona illkvittin. Það hlustaði enginn á okkur” 

(Umboðsmaður barna, 1998).  

Móðir þolanda eineltis segir frá upplifun sinni í bókinni Hið þögla stríð sem er samansafn 

af frásögnum þolenda, gerenda og foreldra um reynslu þeirra af einelti. Hún lýsir því 

hversu mikilvægt er að koma á góðum samskiptum við skólann:  
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„Mér finnst skipta máli þegar maður talar við kennara um einelti á barninu 

sínu að manni sé trúað, að maður mæti skilningi og samúð og að kennarinn 

vilji leggja sitt af mörkum til þess að reyna eins og mögulegt er að skapa 

betra umhverfi fyrir barnið“ (Þórdís Klara Ágústsdóttir, 2003, bls. 99).  

Ef foreldri líður mjög illa og upplifir streitu og kvíða á líkan hátt og þolandinn, getur verið 

erfitt að fylgja ráðum annarra og hjálpa barninu. Það getur verið erfitt að hjálpa 

einhverjum þegar maður er sjálfur hjálparþurfi. Móðir 9 ára þolanda eineltis skrifaði í 

desember árið 2015 tilfinningaþrungna grein í DV þar sem hún lýsir þeim tilfinningum og 

erfiðleikum sem foreldrar ganga í gegnum. Hún sagðist vera ráðalaus og lýsti mikilli 

vanmáttartilfinningu (Auður S. Guðmundsdóttir, 2015).  

Hún skrifaði um erfiðleika þess að horfa upp á son sinn verða fyrir einelti og geta 

ekkert gert. Þessi móðir lýsti samskiptum sínum við kennara sonar síns sem sagðist ætla 

að skoða málin og athuga hvort eitthvað væri hægt að gera. Nokkru síðar hafði 

kennarinn samband við móðurina og sagði henni að ekkert einelti væri í gangi í 

bekknum (Auður S. Guðmundsdóttir, 2015). Þetta er í samræmi við þær rannsóknir sem 

fjallað var um hér að ofan þar sem kennarar neita því að einelti eigi sér stað. (Auður S. 

Guðmundsdóttir, 2015).  

Foreldrar upplifa greinilega margir hverjir erfiðleika í samskiptum við kennara og 

skólastjórnendur og viðbrögð skólans eru oft ekki eins og best væri á kosið. Þetta getur 

mögulega haft slæm áhrif á foreldrana og líðan þeirra. Það er því mikilvægt að skoða 

betur upplifun þeirra af samskiptum við þá sem koma að eineltinu og hvernig þau 

ganga. 

1.4 Rannsóknarspurningar 

Áhrif eineltis á foreldra þolenda þess og upplifun þeirra af því hafa lítið verið rannsökuð 

bæði hérlendis og erlendis. Eins og fram hefur komið hér að ofan getur einelti haft mjög 

alvarleg og slæm áhrif á þolendur þess bæði til lengri og skemmri tíma. Það er því 

mikilvægt að rannsaka betur hvort þessi alvarlegu áhrif geti einnig haft áhrif á 

aðstandendur. Mikið er fjallað um mikilvægi þess að góð samskipti séu á milli foreldra 

og skóla og að skólar hafi heildræna og góða áætlun til þess að takast á við einelti sem 

upp kemur.  
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Þegar fjallað er um foreldra og einelti í sömu andrá er verið að ráðleggja þeim, 

kenna þeim, segja þeim hvað sé rétt að gera og hvernig eigi að bregðast við einelti. 

Foreldrar eiga að treysta á skólann og eiga í góðu samstarfi. Sömuleiðis hefur verið 

fjallað um uppeldishætti og hvernig uppeldi geti haft áhrif á eineltishegðun. Í ljósi þessa 

er mikilvægt að ræða við foreldra og rannsaka betur upplifun þeirra af einelti barns síns. 

Samkvæmt rannsókn Sawyer o.fl. (2011) eiga raddir foreldra það til að týnast og fá ekki 

hljómgrunn. Það er mikilvægt að rödd foreldranna heyrist og því valdi ég að gera 

eigindlega rannsókn þar sem að hægt er að öðlast betur skilning á aðstæðum, reynslu, 

upplifun og líðan foreldranna á þann hátt. Rannsóknin beinist að foreldrum barna sem 

hafa verið þolendur eineltis í grunnskóla. Með tilliti til þess sem fram hefur komið hér að 

ofan og þeirra markmiða sem lagt var upp með eru rannsóknarspurningar mínar 

eftirfarandi: 

• Hver er upplifun og reynsla foreldra barna sem hafa verið þolendur  

eineltis? 

• Hver er upplifun foreldra af samskiptum við skóla, kennara og eða annað 

starfsfólk í tengslum við eineltið? 

• Hver er upplifun foreldra af eineltisáætlun í skólanum? 
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2 Aðferð 

Þar sem markmið rannsóknarinnar er að kanna upplifun og reynslu foreldra af því að 

eiga barn sem var þolandi eineltis, var hún unnin með eigindlegri rannsóknaraðferð (e. 

qualitative research method). Þessi aðferð hentar vel til að kynnast persónulegri 

upplifun og reynslu einstaklinga sem getur verið mismunandi eftir aðstæðum. Hver og 

einn getur upplifað sama hlutinn á ólíkan hátt út frá eigin persónulegri upplifun eins og 

fyrri reynslu, menningu, menntun, samfélagsstöðu og fleiru (Hennink, Hutter og Bailey, 

2015). Eigindleg aðferðafræði er lýsandi eða túlkandi (e. interpretive). Hún er huglæg og 

er heppileg til að fanga upplifun og skilning hvers og eins á því viðfangsefni sem verið er 

að rannsaka (Hennink, Hutter og Bailey, 2015).  

Gengið er út frá því að það upplifi enginn einn einstaklingur sama hlutinn eins 

(Hennink, Hutter og Bailey, 2015). Það eru mismundandi aðstæður og reynsla í lífinu 

sem móta upplifun okkar af því sem gerist. Það er enginn algildur sannleikur um neitt 

heldur myndum við skoðanir okkar og skilning á hlutunum í gegnum allt lífið með tilliti til 

fyrri lífsreynslu og þekkingar (Hennink, Hutter og Bailey, 2015). Tilgangurinn er að skoða 

og kynnast betur hvernig viðkomandi upplifir viðfangsefnið og hvaða skilning 

einstaklingurinn leggur í atburði og lífsreynslu sína (Hennink, Hutter og Bailey, 2015).  

Þessi rannsókn byggir á hálfopnum (e. open ended) viðtölum þar sem lagt var 

upp með fyrirfram skrifaðan viðtalsramma (fylgiskjal 1) með spurningum sem leitast var 

eftir að svara. Þar var spurt um ýmislegt sem gæti hjálpað til við að svara 

rannsóknarspurningunum og ná markmiðum rannsóknarinnar eins og til dæmis hvenær 

eineltið byrjaði, hvernig voru samskipti ykkar/þín við kennara? Hver er upplifun 

ykkar/þín af Olweusaáætluninni gegn einelti? Og fleira í þeim dúr. Viðtalsrammann í 

heild má sjá í fylgiskjali. Þar sem notast var við viðtalsramma voru viðtölin í rannsókninni 

hálfopin (Hennink, Hutter og Bailey, 2015). Gætt var að því að leyfa viðmælendum að tjá 

sig frjálslega og segja opinskátt frá sinni eigin upplifun en á sama tíma að halda 

viðtölunum innan þess viðtalsramma sem gerður hafði verið. 

 



34 

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með hliðsjón af rannnsóknarspurningunum og 

markmiðum rannsóknarinnar sem var að kynnast betur upplifun og reynslu foreldra 

barna sem hafa verið þolendur eineltis. Þess vegna var um markvisst úrtak (e. 

purposeful sampling) að ræða þar sem valdir voru einstaklingar með sameiginlega 

reynslu sem tengdist viðfangsefni rannsóknarinnar (Hennink, Hutter og Bailey, 2015). 

Þátttakendur þurftu þess vegna allir að uppfyllla ákveðin skilyrði. Þátttakendurnir áttu 

það allir sameiginlegt að vera foreldrar barna sem höfðu verið þolendur eineltis í 

grunnskóla en voru það ekki lengur. Það skiptir nefnilega máli að foreldrar hafi haft 

einhvern tíma til að ígrunda málin en séu ekki staddir í miðju úrvinnsluferli því líklega er 

um tilfinningaþrungna reynslu að ræða.  Unnið var eftir Olweusaráætluninni í öllum 

skólunum.  

Þátttakendur voru átta foreldrar á aldrinum 35-51 árs. Tvenn hjón og svo fjórir 

einstæðir foreldrar, þrjár mæður og einn faðir. Þátttakendurnir komu bæði af 

höfuðborgarsvæðinu og utan af landi og ekkert barna þeirra gekk í sama skólann þegar 

eineltið átti sér stað. Ekki verður notast við raunveruleg nöfn þátttakenda til þess að 

halda trúnað og koma í veg fyrir að hægt sé að rekja persónugreinanlegar upplýsingar 

þeirra. Þátttakendum voru gefin gervinöfn sem notast verður við héðan í frá. 

Þátttakendurnir voru:  

Hjónin Þorsteinn og Guðný. Þau eiga þrjú börn og elsti sonur þeirra varð fyrir 

miklu og alvarlegu einelti bæði líkamlegu og andlegu frá því í 1. bekk og þangað til hann 

lauk grunnskóla í 10. bekk.    

Guðmundur er fráskilinn faðir. Dóttir hans varð fyrir miklu einelti frá 7. bekk þar 

til að hún lauk námi í 10. bekk.  

Hjónin Hjördís og Einar. Elsta barn þeirra varð fyrir miklu einelti bæði líkamlegu 

og andlegu frá 1. bekk þar til að hann kláraði 10. bekk.   

Ingunn sem er fráskilin og á tvö börn. Eldri dóttir hennar varð fyrir miklu einelti 

frá 4. bekk og þar til að hún skipti um skóla í 9. bekk. 
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Ólöf sem er fráskilin og á eina dóttur með fyrrverandi manni sínum en er í 

sambúð núna með öðrum manni. Dóttir hennar lenti í miklu einelti og skipti um skóla.  

Brynja er gift og á þrjú börn. Sonur hennar var lagður í einelti alla skólagönguna, 

frá 1. bekk og þar til að hann kláraði 10. bekk. Hann var einnig lagður í einelti í 

framhaldsskóla.  

2.2 Framkvæmd 

Undirbúningur fyrir rannsóknina hófst í ágúst árið 2017 þegar byrjað var að gera 

rannsóknaráætlun, rannsóknarspurningar voru mótaðar og uppkast að viðtalsramma 

gert. Eftir að hafa fengið samþykki fyrir rannsókninni og viðtalsrammanum var auglýst 

eftir þátttakendum á Facebook. Skilyrðin fyrir þátttöku voru útlistuð og óskað eftir 

foreldrum eða forráðamönnum sem féllu að þeim. Auglýsingin var sett inn þannig að 

allir gátu dreift henni og var hún fljót að komast í góða dreifingu um internetið. Henni 

var dreift af rúmlega 50 manns sem svo áttu vini sem dreifðu henni áfram og svo koll af 

kolli. 

Allir viðmælendurnir átta höfðu samband í gegnum skilaboð á Facebook eða 

tölvupóst og sögðust uppfylla skilyrðin og hafa mikinn áhuga á rannsókninni og vildu 

leggja sitt af mörkum til að gera hana að veruleika.  Þessi aðferð við að finna 

viðmælendur verður því að teljast hafa verið nokkuð árangursrík.  

Eftir óskum viðmælenda voru svo ákveðnar tímasetningar og viðtöl bókuð. Öllum 

þátttakendum var boðið að viðtalið færi fram heima hjá þeim ef það hentaði en annars 

gátu þeir komið með uppástungur um staðsetningar fyrir viðtölin.  

Viðtölin voru sex talsins við átta einstaklinga en tvö þessara viðtala voru við hjón 

saman. Viðtölin voru öll hljóðrituð á síma og voru allt frá 50 mínútum og upp í næstum 

því 120 mínútur. Viðtölin við hjón voru töluvert lengri. Viðtölin fóru fram frá október til 

desember 2017. Fjögur viðtöl fóru fram heima hjá viðmælendum, eitt á vinnustað 

viðmælanda og eitt heima hjá rannsakanda að ósk viðmælanda. 

2.3 Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla gagnanna hófst um leið og gagnasöfnunin. Að loknu hverju viðtali voru ritaðar 

niður glósur og punktar með vangaveltum, hugmyndum og spurningum sem vöknuðu í 

því viðtali. Það var upphafið að úrvinnslu gagnanna. Þessar spurningar og vangaveltur 
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voru svo hafðar í huga í næstu viðtölum til þess að fá frekari upplýsingar um tiltekna 

hluti eða spurningar sem vöknuðu.  

Við gagnagreiningu voru notaðar upptökur af viðtölunum, hlustað á þær og þær 

afritaðar í tölvu. Á meðan á afritun stóð var notast við athugasemdir og vangaveltur 

rannsakanda sem undirbúning fyrir dýpri gagnagreiningu. Einnig voru notaðar glósur og 

punktar  við gagnagreiningu sem rannsakandi hafði skrifað niður meðan á viðtölum stóð 

og strax að viðtölum loknum. Eftir afritun á viðtölum voru þau lesin markvisst og 

frumkóðuð (e. initial coding) með opnum hug og fundin sameiginleg þemu og rauðir 

þræðir í viðtölunum (Hennink, Hutter og Bailey, 2015).  

Eftir frumkóðun var kafað dýpra í gögnin, beitt markvissri kóðun (e. focused 

coding) og þemun sem voru gegnumgangandi í öllum viðtölunum skoðuð betur, hvaða 

skilning foreldrarnir lögðu í efnið og hvernig upplifun þeirra var. Þetta var að lokum allt 

skoðað í samhengi við markmið rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar sem og 

fræðilegra heimilda. Nánar verður fjallað um helstu þemu sem fram komu í kafla um 

niðurstöður rannsóknarinnar.  

2.4 Siðferðileg álitamál 

Allar rannsóknir eru tilkynningaskyldar og var þessi rannsókn tilkynnt til persónuverndar 

og gerð skýr grein fyrir því hvernig farið yrði með gögnin og að þetta væri allt í trúnaði. 

Gögnum yrði eytt, notast við gervinöfn og enginn myndi geta rakið neitt til neins.  

Þegar verið er að taka viðtöl við fólk um persónulega reynslu og viðkvæm 

málefni þar sem einstaklingar opna sig algjörlega fyrir rannsakanda eru ýmis siðferðileg 

álitamál sem verður að hafa í huga. Það er mikilvægt að vera meðvitaður um hversu 

viðkvæmar upplýsingar unnið er með og traust þátttakenda til rannsakanda er mikið.  

Það er mikilvægt að rannsakandi geri sér grein fyrir þeim áhrifum sem hann 

getur haft á rannsóknina og viðtölin með sínum eigin persónulegu skoðunum og 

upplifunum. Rannsakandinn þarf á sama tíma að vera meðvitaður um hættur á eigin 

hlutdrægni sem og sína eigin fordóma og mikilvægt er að leyfa eintaklingunum að tjá sig 

án þess að reyna að hafa áhrif eða láta skoðanir sínar hafa áhrif á þeirra (Hennink, 

Hutter og Bailey, 2015). Ástæða fyrir vali á rannsóknarefni er persónuleg og 

rannsakanda mögulega hjartans mál. Að því sögðu er mikilvægt að rannsakandi geri sér 

grein fyrir því og setji eigin skoðanir til hliðar þegar á að greina gögnin og setja fram 
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niðurstöður. Það er ekki raunhæft að ætla að vera algjörlega hlutlaus og ekki hafa neina 

skoðun á neinu fyrirfram og því er mikilvægt að vera meðvitaður um þessar skoðanir og 

hugmyndir á efninu. Þetta var haft í huga í öllu rannsóknarferlinu og sérstaklega við 

greiningu gagna.  

Þar sem viðmælendur voru orðnir 18 ára þurfti ekki sérstök leyfi fyrir viðtölunum 

nema frá þeim sjálfum. Þrátt fyrir að rannsóknin beindist að upplifun og reynslu foreldra 

þurftu þeir og vildu oft segja sögu barna sinna sem gæti verið á gráu svæði þótt 

viðmælendurnir segðu allir að barnið vissi af viðtalinu og hefði gefið samþykki sitt enda 

var áherslan í rannsókninni á upplifun foreldranna og reynslu þeirra fremur en líðan 

barnsins.  

Upplýst samþykki er lykilatriði og var í öllum viðtölum fyllt út 

trúnaðar/samþykkisyfirlýsing (fylgiskjal 2) þar sem viðmælendum var heitið fyllsta 

trúnaði, útskýrt hvað væri verið að gera og markmið rannsóknarinnar. Þar sem 

eineltismál eru oft og tíðum viðkvæm og mikið í húfi var þess gætt að algjör nafnleynd 

væri í rannsókninni sem og að öllum gögnum sem safnað væri yrði eytt að lokinni 

úrvinnslu og greiningu á þeim. Fengið var leyfi viðmælenda til að hljóðrita viðtölin sem 

og að upptakan yrði stöðvuð ef beðið væri um það. Viðmælendum var einnig gert ljóst 

að þeir þyrftu ekki að svara neinu sem þeir vildu ekki eða liði illa með að ræða og að þeir 

stjórnuðu ferðinni.  
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3 Niðurstöður 

Markmið þessarar rannsóknar var að að kynnast betur því sem foreldrar eða 

aðstandendur ganga í gegnum þegar barn þeirra er þolandi eineltis. Önnur markmið 

rannsóknarinnar voru að skoða betur upplifun og reynslu foreldra af samskiptum við 

kennara, skólastjórnendur og annað starfsfólk í skólanum þegar upp koma eineltismál 

og einnig að kanna og fræðast betur um upplifun foreldra af eineltisáætlun í skólanum. Í 

viðtölunum var lögð áhersla á persónulega upplifun foreldra eða aðstandenda og hvaða 

áhrif eineltið getur haft á þá, hvort einelti nái lengra en bara til þolenda og gerenda, 

hvernig samskiptin eru á milli foreldra og skóla og hvernig foreldrar upplifa 

eineltisáætlunina í skóla barns síns.  

Foreldrarnir hafa mjög sterkar skoðanir og vilja gjarnan tjá sig um ákveðin mál 

sem virðast vera þau sömu í flestum tilfellum. Öll viðtölin gengu nánast eins fyrir sig og 

höfðu allir viðmælendur að mestu leyti sömu sögu að segja. Það voru þrír flokkar eða 

þemu sem allir áttu sameiginleg og voru gegnumgangandi í öllum viðtölunum. Þessi þrjú 

yfirþemu sem eru gegnumgangandi eru tilfinningar, samskipti og eineltisáætlun. Fjallað 

verður um þessi þrjú yfirþemu hvert í sér kafla í sömu röð og þau birtast hér. Undirþemu 

sem fram komu er kynnt þar sem það á við.  

Þessi þemu falla vel að markmiðum sem og rannsóknarspurningunum. Þar er 

spurt um samskipti við skóla í tengslum við eineltið, upplifun af eineltisáætlun skólans 

sem og almenn upplifun og líðan foreldranna í tengslum við eineltið.  

3.1 Tilfinningar 

Fyrsta yfirþemað er tilfinningar. Þær eru miklar hjá öllum viðmælendum og koma 

aðallega fram í tengslum við hin tvö þemun sem eru samskipti við skóla annars vegar og 

eineltisáætlunin í skólanum hins vegar. Tilfinningar voru settar fram sem yfirþema vegna 

þess að þær voru miklar og gegnumgangandi hjá öllum viðmælendum rannsóknarinnar. 

Þær lýsa vel áhrifum og upplifun foreldranna af eineltinu og hvernig hugarástandi 

foreldrarnir voru í. 

Þær tilfinningar sem foreldrarnir áttu allir sameigninlegar eru reiði, bjargleysi og 

ráðaleysi, efi og vantraust. Ekki þurfti að kafa djúpt til þess að fá þessar tilfinningar fram. 
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Það voru allir viðmælendur tilbúnir að opna sig frá byrjun og segja frá þessum 

tilfinningum og það virðist svo að eftir þennan tíma hafi þeim tekist vel að bera kennsl á 

þær miklu tilfinningar sem eineltið vakti. Eins og áður hefur komið fram er lítið fjallað 

um tilfinningar foreldra í tengslum við einelti og því mikilvægt að lýsa þeim með þeirra 

eigin orðum.  

3.1.1 Reiði 

Allir foreldrarnir tala um mikla reiði í tengslum við eineltið bæði að þeir hefðu upplifað 

mikla reiði þegar eineltið stóð yfir og einnig eftir að því lauk og jafnvel enn í dag. Reiðin 

var sú tilfinning sem var greinilegust hjá öllum viðmælendum og kom fljótt í ljós í öllum 

viðtölunum að þeir voru reiðir vegna þess hvernig komið var fram við börn þeirra. Þessi 

reiði beinist helst að gerendum, kennurum, eineltisáætlun eða foreldrum gerenda. 

Einar,  lýsir vel reiðinni með þessum orðum:  

Svona á tímabili fór maður bara að pæla í því hvern maður ætti að lemja sko. 

Reiði hans var svo djúpstæð og beindist einkum að skólanum og kennara sonar 

hans svo að hann langaði hreinlega til að beita líkamlegu ofbeldi. Það var lítið að gerast í 

málinu og þess vegna var hann sár. 

Einar var orðinn algjörlega ráðþrota og þar af leiðandi vildi hann helst refsa 

einhverjum. Reiðin var mikil og það var erfitt að heyra þetta. Hann hló eftir að hann 

sagði þetta en þegar hvorki gekk né rak í þeirra málum gat hann ekki hamið sig. Hann 

vissi ekki einu sinni að hverjum reiðin beindist. Þessi pattstaða þar sem allt var stopp í 

máli sonar hans hafði haft þessi áhrif. Guðmundur lýsir líka opinskátt þessari reiði í 

tengslum við eineltið:  

jú svo er þetta náttúrulega reiði líka sko…..maður er alltaf reiður. 

Hann lýsir þarna áhrifum eineltisins og það vekur upp reiði. Hann sagðist hafa verið 

stöðugt reiður, reiður út í gerendur, reiður út í skólann fyrir að hafa látið þetta gerast og 

viðgangast og reiður út í foreldra gerenda. Reiðin skín líka í gegn hjá Hjördísi þegar hún 

ræðir einelti sonar síns og viðbrögð og vinnubrögð skólans:  

Já þá voru alveg liðnir sko tveir mánuðir…og ég varð svo ofboðslega reið… að 

ég hringdi í kennarann og lét trufla hann á fundi! og bara svona hellti mér 
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yfir kennarann… ég hefði sent tölvupóst og hann svarað þessu og meira að 

segja ég átti póstinn þannig að ég endursendi hann….og bara þú veist 

hvernig stendur á því að þetta hefur ekki verið gert?? Hann er ennþá að 

upplifa hræðilega hluti… 

Þarna er hún að lýsa því hversu reið hún var orðin þegar ekkert gerðist. Sonur hennar 

varð fyrir slæmu líkamlegu ofbeldi aftur og aftur og hún fékk aldrei neina aðstoð. 

Skólinn var ekki að bregðast við og þá kemur fram mikil reiði. Henni fannst nóg komið, 

hún hringdi í skólann og lét trufla kennarann á fundi og hellti sér yfir hann. Þarna eru 

ekki góð samskipti og foreldrið orðið það reitt og pirrað yfir hlutunum að það sér enga 

aðra leið en að hundskamma kennarann.  

Hún skilur ekki af hverju ekkert gerist. Þegar hún sagði þetta var hún meira að 

segja orðin töluvert æst aftur einungis við það að rifja þetta allt saman upp. Ingunn lýsir 

einnig reiði sinni á mjög svo opinskáan hátt. Hún gat ekki, fremur en Hjördís haldið aftur 

af tilfinningum sínum þegar hún ræddi eineltið og hvernig skólinn brást illa við. Hún lýsir 

reið getuleysi skólans:  

En þú veist það er bara einhvernveginn algjört getuleysi og yfir því verður 

maður reiður…það sem ég er kannski reiðust yfir og sárust yfir. Að þetta fékk 

að viðgangast….og þetta endar i mjög alvarlegum sjúkdómi sem hefur haft 

gífurleg áhrif á hennar og okkar líf…Hún hefur verið með þennan sjúkdóm í 

sjö ár og hefur verið nær dauða en lífi……..það er svona það sem manni 

finnst sárast sko……af hverju er ekki tekið á þessu fyrr? 

Greinilegt er að hún er mjög sár vegna þessa og telur að skólinn hafi ekki brugðist 

nægilega fljótt við. Hún telur telur að mögulega hafi verið hægt að koma í veg fyrir 

alvarlegar afleiðingar eineltisins fyrir dóttur hennar. Dóttir hennar þróaði með sér 

átröskun sem Ingunn telur að hafi af miklu leyti verið afleiðing eineltisins. Henni finnst 

þetta ennþá mjög sárt og er reið yfir því að ekkert hafi verið gert fyrr til þess að grípa inn 

í. Reyndar var ekki neitt gert í hennar tilfelli og að lokum færði hún dóttur sína í annan 

skóla á miðri önn.  

3.1.2 Bjargleysi og ráðaleysi 

Allir foreldrarnir upplifa mikið bjargleysi og ráðaleysi þegar kemur að eineltinu. Þetta 

eru orð sem flestir foreldrarnir nota mikið í viðtölunum. Þau nota þau sitt á hvað. Orðin 
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hafa svipaða meiningu hjá viðmælendum. Bjargleysi er að hafa engar bjargir, enga hjálp 

og ekkert hægt að gera. Ráðaleysi er að þau vita ekki hvað þau eiga til bragðs að taka. 

Þau eru orðin algjörlega ráðalaus eftir að hafa reynt allt til að laga málin. Vita ekki hvað 

sé mögulega hægt að gera, engin ráð. Þeim finnst þeir standa einir, hafa engar lausnir. 

Þorsteinn lýsir þessu bjargleysi og ráðaleysi:  

maður verður bara svona ráðalaus……(dapur í röddinni) Veit ekkert hvað 

maður á að gera…….(þögn) 

Þessi orð Þorsteins ná vel því sem allir foreldrarnir virðast upplifa. Þeir fá engin ráð og 

enga hjálp. Hann varð mjög dapur og miður sín þegar hann ræddi þetta. Guðmundur 

lýsir þessu sama:  

Mér dettur helst í hug þetta  bjargleysi sko…..þetta vonleysi…..(þögn)          

Foreldrarnir virðast ekki vita um úrræði eða hafa ekki aðgang að þeim. Þeir 

treysta á skólann og að hann muni leysa málin. Það er líka eðlilegt en foreldrarnir upplifa 

allir að ekkert gerist og þá upplifa þeir þetta ráðaleysi og bjargleysi.  

Skólinn á auðvitað að taka á þessum málum og ekki að skilja fólk eftir ráðalaust 

en ef það gerist er mikilvægt að foreldrar hafi einhver úrræði og einhvern til að snúa sér 

til. Hjördís lýsir vel hvað ráðaleysi og bjargleysi þýða í samhengi við eineltið:  

En við vorum líka bara einhvernveginn strand allstaðar við vorum..strand 

með eineltismál, með greiningar, það einhvern veginn bara og það strandaði 

allt bara í skólanum og einhvern veginn þá bara jæja hann er alveg að verða 

búinn með skólann er þetta ekki bara að verða fínt……er þetta ekki að verða 

búið… það er svona eina……þannig að maður verður       

svona…..já……Ráðalaus…… 

Þarna lýsir hún vel hvernig það var allt strand og að það strandaði allt á skólanum. Þau 

vissu ekki hvað þau áttu að gera og það eina sem þau gátu hugsað um var að það væri 

lítið eftir af skólagöngu sonar síns og að þau yrðu bara að láta sig hafa þetta og vonandi 

myndi þetta lagast eftir 10. bekkinn. Þarna í lokin tekur hún þetta svo vel saman og segir 

að maður verði bara ráðalaus. Þá var eina lausnin bara að bíða þetta af sér og vona það 

besta. Hjördís notaði síðar sterka samlíkingu til að lýsa þessu ráðaleysi betur:  
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 Þetta er bara eins og að róa bát með enga ár………..Kemst ekki neitt…… 

Maður verður bara svona aftursætisbílstjóri í eign harmleik……….Líka þetta 

bara maður fær aldrei upplýsingar um hvort það eigi að gera eitthvað…hvort 

það hafi eitthvað verið gert…..þá færðu alveg að finna fyrir því að þú í raun 

og veru skiptir engu máli…. 

Þarna lýsir hún mjög vel hversu erfitt þetta er og hvernig það er að hafa engin ráð eða 

bjargir. Það er eins og að róa bát með enga ár og komast ekki neitt. Það er ráðaleysið og 

bjargleysið í hnotskurn. Hún lýsir þessu einnig mjög vel þegar hún segir að þetta sé eins 

og að vera aftursætisbílsjóri í eigin harmleik. Maður hefur ekki stjórn og fylgist bara með 

úr aftursætinu.  

Þetta lýsir vel hveru erfitt þetta hefur allt saman verið. Þau upplifa það að þau 

skipta bara engu máli. Það er þeirra upplifun í kjölfar þess að ekkert er gert til að hjálpa 

eða leysa málin. Þau eru algjörlega strand og hafa enga stjórn. 

3.1.3 Efi 

Þegar foreldrarnir hugsa til baka tala þeir mikið um efa. Sumir efast enn í dag hvort þeir 

hefðu getað gert eitthvað betur og hvort þeir hafi ekki staðið sig nógu vel. Sumum þeirra 

finnst að þeir hafi brugðist eða velta því fyrir sér hvort þetta hafi mögulega verið 

einhvern veginn þeim að kenna. Sumum þeirra finnst, þegar hugsað er til baka, hvort 

þeir hefðu ekki átt að gera eitthvað annað eða meira. Það nagar mann að hugsa 

svoleiðis. Foreldrarnir lýsa ákveðnu ferli sem þeir fara í gegnum við að lenda í svona 

áfalli. Þeir kenna sjálfum sér um að einhverju leyti. Þorsteinn lýsir því þegar hann hugsar 

til baka hvernig hann efast um sig, hvernig hann brást við eða hefði getað gert betur: 

Og þá fer maður að spá í því….Gerði maður nóg? Ég held að maður hafi ekki 

gert nóg…svei mér þá…. Maður kom bara alls staðar að lokuðum dyrum… 

Þegar hann hugsar sig um og rifjar þetta upp aftur töluvert eftir að eineltinu lauk, finnst 

honum að hann hafi ekki gert nóg fyrir son sinn. Hann upplifir þennan efa, efast um 

sjálfan sig og hvað hann gerði og hvað hann hefði mögulega getað gert betur. Hann telur 

að ef til vill hafi hann ekki gert nóg en bætir svo við, kannski til að líða betur eða 

sannleikanum samkvæmt að þau hafi hreinlega bara alls staðar komið að lokuðum 

dyrum og þá er erfitt að gera meira. Guðmundur talar sömuleiðis um þennan efa þegar 
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hann hugsar til baka og veltir fyrir sér hvort hann hefði getað gert meira eða betur þegar 

kom að eineltinu: 

Hvað átti maður að gera….átti maður að fara…..ef maður hugsar…..hefði ég 

getað gert eitthvað meira?......ég sé það samt ekki sko…í þessu ferli….en 

svona eftir á sko….er það kannski þetta svona ferli….hvort að maður hefði 

átt að gera eitthvað…. 

Þarna er hann að ræða það sama og Þorsteinn hér að ofan. Það var allt lokað og hann 

var ráðalaus. Þá fór hann að efast og velta fyrir sér hvort hann hefði mögulega getað 

gert eitthvað meira, betur eða á annan hátt. Hann átti erfitt með að tjá sig og virtist 

aðallega vera að tala við sjálfan sig þarna. Hann var að hugsa upphátt og það var 

greinilegt að hann efaðist um sig og hvað hann gerði, hvernig hann hefði mögulega 

getað komið í veg fyrir það sem svo gerðist eða minnkað skaðann ef hann hefði brugðist 

öðruvísi við.  

Aðrir foreldrar upplifa það að viðbrögð skólans eða kennara létu þá efast um 

barn sitt, að það væri að segja satt eða mögulega að ýkja eineltið. Skilaboðin sem 

foreldrarir fengu voru að það væri allt afgreitt og allt í góðu lagi. Þegar foreldrar báru á 

borð áhyggjur sínar spurðu kennarar hvort mögulegt væri að barn viðkomandi væri að 

búa þetta allt saman til eða ýkja. Hjördís lýsir þessum efa sem kennarar og skólinn létu 

hana finna fyrir meðan á eineltinu stóð:  

Svo var maður líka farinn að efast um…er hann alveg að segja satt. Er hann 

að búa eitthvað til…er þetta kannski ekki svona slæmt…því að maður fékk 

alltaf bara….neinei þetta er allt afgreitt…Þannig að maður fór að efast líka 

um hvort það kæmi rétt frá honum en svo kom það í ljós að það var alveg 

rétt allt sem hann hafði sagt….því það voru fleiri vitni sem staðfestu það… 

Þetta er alvarlegt og getur ekki hafa látið henni líða vel. Skólinn sendi allt önnur skilaboð 

heldur en hún var að fá frá syni sínum sem gerði það að verkum að hún fór að velta fyrir 

sér hvort sonur hennar væri að að ýkja eða ekki að segja rétt frá en seinna kom svo allt 

annað í ljós. Skólinn er yfirvaldið sem á að vera að taka á málunum og foreldrið treystir 

skólanum þegar sagt er að málin séu afgreidd eða verið sé að afgreiða þau. Þá fer 

viðkomandi foreldri kannski að hugsa hvort barnið sé að segja satt. Þar til annað kemur í 

ljós.  
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Brynja tekur í sama streng og Hjördís og lýsir hér hvernig henni var farið að líða 

eins og að þetta væri mögulega einhvern veginn henni að kenna og í hennar tilfelli var 

það líka skólinn og viðbrögð hans sem létu henni líða svona. Brynja lýsir sinni upplifun:  

Það var allt of mikið þessi hugsun hvað sá sem yrði fyrir einelti gæti liggur við 

gert og tekið til hjá sér til að verða ekki fyrir einelti, þvílíkt bull……Sem varð 

til þess að ég sem foreldri hugsaði hvað ég hefði gert rangt þó að það væri 

ekki… 

Hún fór að hugsa hvað hún hefði gert rangt og hvað hún hefði átt að gera betur vegna 

þessara skilaboða sem skólinn sendi, um að þolandinn hefði gert eitthvað rangt eða 

hefði átt að breyta öðruvísi. Skilaboðin voru þau að það var þolandinn sem hafði gert 

eitthvað rangt og hann átti að breyta öðruvísi til þess að verða ekki fyrir einelti. Brynja 

heldur áfram og lýsir mjög vel þeim áhrifum sem þetta hafði á hana og tilfinningunum 

sem fylgdu: 

Ég man að ég fékk kvíða yfir að standa mig ekki nógu vel sem móðir og 

reyndi því að hjálpa syni mínum eins og ég gat og tel að ég eigi nú ansi 

stóran þátt í því hvað hann er þó kominn langt í dag…..Ég vildi nefna þetta 

því að oft hef ég verið svo uppgefin og vanmáttug gagnvart því hvernig 

honum hefur liðið….Þessi ofsalega vanmáttarkennd eins og maður sé ekki að 

standa sig… 

Hún hélt áfram að upplifa að hún stæði sig ekki sem móðir, að þetta væri einhvern 

veginn henni að kenna. Hún tjáir sig afar skýrt um upplifunina þar sem hún lýsir hversu 

vannmáttuga hún upplifði sig og hversu uppgefin hún var á þessu öllu. Hún endurtekur 

síðan að hún upplifi það að hún sé ekki að standa sig. Foreldrarnir upplifa þetta allt í 

tengslum við brotin samskipti við skólann eða aðgerðaleysi í þeirra málum. Það eru allir 

bjargarlausir og vita ekki hvað þeir eiga að gera. Þá fara foreldrar oft að efast um sjálfa 

sig og viðbrögð sín. Hjördís var í fæðingarorlofi þegar elsti sonur hennar varð fyrir einelti 

og lýsti því hvernig hún upplifði að hún væri bara móðursjúk og væri að gera of mikið úr 

öllu: 

Þar af leiðandi erum við farin að vera móðursjúka fólkið enn og 

aftur…..Upplifum það að við séum að gera of mikið úr öllu og að við værum 

bara dálítið móðursjúk…. 
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Þetta var í tengslum við skilaboðin sem þau voru að fá frá skólanum. Þau voru bara alltaf 

að ýkja og áttu að róa sig. Henni var sagt í sífellu að það væri búið að ganga í málin og 

allt væri í lagi en sonur hennar kom heim með glóðarauga og sprungna vör. Þau upplifa, 

eins og hún segir orðrétt að þau séu bara að gera of mikið úr öllu. Þessi upplifun er 

vegna skilaboða frá skólanum. Hún heldur áfram í þessu samhengi og bætir við:  

Ég fékk nefnilega stundum það viðhorf að maður væri bara já þetta er bara 

einkabarn og jáá þú ert að gera svolítið mikið úr hlutunum þú ert ungt 

foreldri og svona….fengum það líka svolítið…svona….æji þetta er kannski 

eðlilegt þið eruð svo ung…..fengum svolítið að heyra það.. 

Þarna eru þau að upplifa það og heyra frá skóla sonar síns að þau séu svo ung að 

þá gætu þau mögulega verið bara að gera mikið úr hlutunum. Það er gert lítið úr þeim 

og þeirra vandamálum. Þarna er skólinn á ákveðinn hátt að tala niður til þessara foreldra 

sem vita ekkert hvað þau eiga að gera vegna þessa mikla eineltis sem sonur þeirra lenti í.  

Það er gert lítið úr málunum og talað niður til þeirra. Ólöf upplifði svipaða hluti 

þegar kom að eineltinu. Þá kenndi skólinn dóttur hennar á ákveðinn hátt um eineltið og 

að sennilega væri eitthvað að hjá þeim. Hún talar um viðhorf kennaranna til eineltisins 

og lýsir svipaðri upplifun og Hjördís og Brynja sem upplifa að þeim sé kennt um eða að 

eineltið gæti mögulega verið þeim að kenna:  

Þeim (kennurunum) fannst þetta ekkert vera rétt (að það væri einelti í gangi) 

og bara allan tímann fannst mér kennararnir bara ekki taka neitt á þessu. 

Það var alltaf henni að kenna bara átti alltaf að laga hana…..mér fannst þeir 

bara ekki taka á þessu….já það átti bara að senda hana í greiningar og reyna 

að laga þetta væri allt henni að kenna einhvernvegin… 

Hún bætir svo við augljóslega frekar reið og svekkt yfir þessu öllu saman:  

Það var bara sagt þeim að leysa þetta…segir það ekkert við krakka í öðrum 

bekk bara þið verðið bara að leysa þetta sjálf….sett svona ábyrgðin bara á 

þau..það virkar ekkert…. 

Þarna lýsir hún því hvernig kennarar brugðust við fyrst með því að segja að það væri 

ekkert einelti í gangi. Næst lögðu kennararnir til að þetta væri mögulega þolandanum að 

kenna, það þyrfti að senda dóttur Ólafar í greiningu og fleira til að reyna að stöðva 
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eineltið sem hún varð fyrir. Að lokum nefnir hún að kennarinn hafi sagt þeim að leysa 

þetta sjálf. Krakkar í öðrum bekk áttu bara að leysa vandamálin sín sjálf. Þarna upplifir 

hún sterkt að kennararnir koma sökinni eða skömminni yfir á hana og dóttur hennar. 

Það er eitthvað að hjá þeim sem verði að laga svo að eineltið mögulega hætti.  

Aðrir foreldrar fá skilaboð frá skólanum um að ef til vill séu þeir sjálfir að ýkja, 

eða börnin að ýkja, eða að það sé eitthvað að hjá þolandanum sjálfum. Afleiðingarnar 

eru gjarnan þær að foreldrar fara að efast um sig sem uppalendur eða kenna sér um á 

einhvern hátt. Nánar verður fjallað um að ábyrgðin sé þolandans í niðurstöðum 

tengdum eineltisáætluninni í skólunum. 

3.1.4 Vantraust 

Foreldrarnir hafa margir hverjir einnig misst traust sitt á skólanum og því sem hann 

stendur fyrir. Skólinn á að vera öruggur staður fyrir börn og þangað senda foreldrar 

börnin sín í góðri trú. Foreldrarnir hafa gengið í gegnum mjög margt og upplifað mikið 

mótlæti og aðgerðarleysi í þeirra málum. Þetta skilar sér til baka í vantrausti á 

skólakerfinu. Einar tjáir sig um þetta vantraust: 

Maður tekur ekki allt alveg trúanlegt sem er sagt við mann…alveg   sama 

hvort það sé einhver stofnun og eigi að vinna eftir heilindum….leyfir þér að 

efast um allt….. 

Þau efast um allt sem gerist í skólanum og trúa ekki neinu sem þau heyra. Hann heldur 

áfram og bætir við: 

Treystir engum……og já treystir engum… 

Þarna segist hann hreint út ekki treysta neinum og á þá við í samhengi við börn sín og 

menntun þeirra og skólastofnanirnar. Hjördís er sammála honum og bætir við:  

Það er líka núna með þessa reynslu á bakinu….þá erum við miklu grimmari 

þegar það koma upp aðstæður með barn númer tvö……þá bara er ég 

ógeðslega leiðinleg…ég hringi bara beint í foreldra… ég læt skólann vita bara 

hvað hafi gerst og að ég sé bara í samvinnu við foreldra…Maður er frekari 

líka að fá bara að vita hluti…bara og hvað?? Hvað var gert?? Hvað er 

framhaldið??? Ef maður hugsar það þannig það á ekki að skemma annað 

barn…. 
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Þarna er hún að tala um að þau eigi annað barn í sama skóla og að skólinn hafi skemmt 

hitt. Þau hafa lært að vera frek, ýtin, og „ógeðslega leiðinleg“ til þess eins að fá að vita 

hluti og að eitthvað gerist í þeirra málum. Einar bætir síðan við þessum áhrifaríku 

orðum:   

En sko stofnunin sem slík er búin að missa allt traust sko…. 

Þarna segir hann allt sem segja þarf. Þau treysta ekki skólanum. Hann hefur misst allt 

traust til hans.  

Þorsteinn og Guðný eiga líka erfitt með að treysta skólanum eftir það sem þau 

gengu í gegnum:  

Nei en ég einhvern veginn eftir tíma hans í skólanum þá bara…..á maður að 

treysta? 

Það varð algjör trúnaðarbrestur milli þessara foreldra, skólans og annarra foreldra. Hann 

á erfitt með að treysta öllu sem viðkemur þessu. Þau bera ekki mikið traust til eins né 

neins. Ólöf er á sama máli og hinir um þetta. Hún treystir skólanum ekki. Skólinn er 

vinnustaður barnanna og hún veltir fyrir sér hvort fólk sem er óánægt í vinnu í 10 ár 

myndi ekki hætta eða skipta um atvinnu. Henni finnst einnig kerfið hafa brugðist og hún 

treystir ekki skólanum til að koma börnunum heilum út. Hún segir eftirfarandi:  

Það þarf bara eitthvað að skoða þetta skólakerfi…þetta er vinnustaðurinn 

þeirra..og það er bara verið að framleiða brotna einstaklinga… 

Það er verið að framleiða brotna einstaklinga eru stór og tilfinningaþrungin orð. Henni 

finnst skólakerfið hafa brotið dóttur sína og treystir kerfinu ekki fyrir börnum sínum eða 

annarra. Foreldrarnir treysta skólanum ekki eftir það sem þeir hafa gegnið í gegnum og 

finnst, eftir slæma reynslu sína að stofnunin sé ekki að sinna hlutverki sínu.  

Þessar tilfinningar sem foreldrarnir upplifa eru margar hverjar alvarlegar og hafa 

haft slæm áhrif á þá. Þessar tilfinningar sem hér hefur verið fjallað um eru margar 

hverjar í tengslum við eða eingöngu vegna samskipta við skólann. 
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3.2 Samskipti við skóla 

Í samhengi við þær tilfinningar sem lýst var hér að ofan hafa foreldrarnir allir slæma 

reynslu af samskiptum sínum við skólann, kennara, eða skólastjóra í tengslum við einelti 

barns síns. Þau lýsa öll erfiðleikum í samskiptum eða litlum sem engum samskiptum. 

Þau upplifa að það sé gert lítið úr þeim og eineltinu, að kennarar og aðrir nenni ekki að 

aðhafast mikið eða geri lítið sem ekkert í eineltinu. Þorsteinn lýsir þessum samskiptum: 

Þetta er eins og ég segi, bara ömurlegt. Æji af því að maður getur maður 

getur ekki gert neitt.. þú veist.. alveg sama við hvern maður talar….Og það 

er ekkert gert. Sko ég hef aldrei verið grátinn en maður var alltaf bara reiður 

og svekktur... 

Hann heldur áfram og bætir við í tengslum við samskipti þeirra við skólann:  

Það virtist vera sama hvort ég talaði við eða við töluðum við 

umsjónarkennarann hans, aðstoðarskólastjórann eða skólastjórann. Þar kom 

maður…. kom alls staðar að þessu sama sko. 

Þarna er hann að tala um hvernig allt var lokað og ekkert gert, það breytti ekki neinu við 

hvern var talað. Þau komu alltaf að lokuðum dyrum og hann endar á að lýsa þarna 

tilfinningunum sem fylgja þessu á áhrifaríkan hátt. Alltaf reiður og svekktur. Hann talar 

um að hafa aldrei verið grátinn en það er greinilegt fyrst hann minnist á það sjálfur að 

hann hefur komist ansi nærri í því í þessu erfiða máli.  

Foreldrarnir upplifa að allt strandi í skólanum og þá vita þeir ekkert hvað á að 

gera eða hvert skuli leita. Upplifun þeirra er sú að skólinn geri ekkert og ekkert lagist. 

Eins og að róa bát með enga ár er lýsandi fyrir þessa upplifun, bjargleysi og ráðaleysi 

sem kemur upp í kjölfar samskipta við skólann. Guðný heldur áfram og tekur undir það 

sem maður hennar Þorsteinn sagði:  

Og hérna...og þessar ferðir sem maður fór niður í skóla til að (dæsir) ja hvað 

á ég að segja..nöldra undan þessu eða… ég bað trekk í trekk um að fá bara 

ég mæti í stofu með barnið mitt og hinir foreldrarnir með sín börn bara og 

myndum bara ræða málin, það var aldrei. 



50 

Þau andvarpa og dæsa yfir þessu öllu saman. Þetta hlýtur að hafa tekið á og valdið 

vonbrigðum Hún bað um að ræða málin en því var neitað. Það virðist ekkert hafa verið í 

gangi þarna til að stöðva eineltið. Þorsteinn bætir við:  

já maður upplifir maður er alltaf í sama hlutnum…þá endanum finnst manni 

maður bara vera að nöldra eitthvað, fær engin viðbrögð engin svör, engin 

svör. Þetta þetta er manni finnst það fyrir rest að maður sé bara að nöldra ef 

maður fær enga svörun sko… 

Foreldrarnir upplifa að þeir séu að nöldra í skólanum og fara þangað ítrekað aftur án 

þess að ná neinum árangri. Í tilfelli Guðnýjar og Þorsteins voru mikil samskipti en þau 

gengu bara ekki vel og ekkert kom út úr þeim. Í tilfelli Ingunnar voru samskiptin lítil og 

hún lýsir þeim svo:  

Mér fannst þau (samskiptin) bara of lítil, og lítið af upplýsingum. Ég var að 

reyna að fá meiri upplýsingar og hafa samband en ég tók bara svo pólinn í 

það að ég myndi bara einbeita mér að dóttur minni í staðinn fyrir að 

rembast við að vinna í því að fá fólk til að gera eitthvað…..Maður á ekki að 

þurfa að vera sjálfur að eyða styrk og tíma í að segja skólanum hvað þeir eigi 

að gera…maður hefur alveg nóg með sitt sko heima og það sem er í gangi 

(eineltið)….. 

Ingunni finnst samskiptin við skólann hafa verið allt of lítil, skólinn hafi ekki sýnt neitt 

frumkvæði þegar kom að eineltismáli dóttur hennar. Hún talar um að hafa reynt mikið 

að hafa samband og fá upplýsingar en að það hafi staðið á svörum. Þá hafi hún 

einfaldlega fengið nóg og ákveðið að hætta að reyna í staðinn að eyða styrk sínum í að 

láta dóttur sinni líða betur heima. Hún skipti um skóla stuttu síðar.  

Guðmundur lýsir hér hversu erfið samskiptin voru við skóla dóttur hans og 

hvernig hann hreinlega hafði ekki orku í meira vegna þess að hann upplifði að 

samskiptin voru ekki að skila neinu:  

Ég talaði við mömmu hennar sko og sagði bara ég veit ekkert hvort ég nenni 

að halda áfram að tala við þau…..hún vildi fara aftur að funda og svona og ég 

sagði það kom ekkert út úr þessu það kemur ekkert út úr þessu það er engin 

breyting………(þögn)…..Veit ekki alveg hvort ég nenni þessu sko. 
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Hann hreinlega nennti ekki lengur að standa í þessu. Það endaði á því að móðirin fór á 

fundina vegna þess að honum fannst þetta allt saman vera tilgangslaust og það gerðist 

bara ekki neitt. Tekið skal fram að eineltinu sem dóttir Guðmundar varð fyrir lauk ekki 

formlega heldur bara þegar hún útskrifaðist úr 10. bekk.  

Brynja lýsir vel hversu mikið eineltið tók á og hvernig það birtist þegar annað 

barn hennar varð einnig fyrir einelti. Þá komu allar tilfinningarnar fram og hún treysti sér 

ekki á fundi og að rifja upp alla erfiðu tímana frá því að sonur hennar var þolandi 

eineltis:  

Við vorum kölluð á fund í skólanum út af xxxx og ég treysti mér ekki og grét 

bara heima þvi að ég gat ekki hugsað mér að annað barnið mitt myndi lenda 

í þeim hrylling sem að eldri bróðir hans varð fyrir…. alveg búin á því….. 

Henni var allri lokið þegar annað mál kom upp og yngra barn hennar var líka þolandi 

eineltis. Hún brotnaði hreinlega niður og gat ekki hugsað sér að mæta á fleiri svona 

fundi í skólanum. Í þessu samhengi velti hún svo fyrir sér eins og áður hefur komið fram 

hvað væri eiginlega að henni sem uppalanda? Þegar tvö börn hennar voru þolendur 

eineltis hlaut eitthvað að vera að uppeldinu eða henni sjálfri sem móður. Hún lýsir því 

svo:  

Ég ræddi þá við manninn minn (föður barnanna) hvað væri eiginlega að 

okkur sem uppalendum þó svo að við hefðum reynt að gera okkar besta væri 

það ekki nóg…….. 

Þetta hlýtur að taka á og vera skelfilegt að upplifa. Foreldrar naga sig í handarbökin og 

eru sífellt að velta fyrir sér hvað sé að hjá sér, af hverju þetta hafi eiginlega komið fyrir 

þeirra börn sem voru vel upp alin og áttu góða fjölskyldu og heimili. Foreldrarnir upplifa 

samviskubit og kenna sér að lokum um eineltið. Í þeirra huga gat það ekki verið tilviljun 

að tvö börn þeirra yrðu þolendur eineltis í skóla. 

3.2.1 Samskipti við foreldra 

Einhverjir foreldrar töluðu líka um samskipti sín við foreldra gerendanna. Það var hjá 

flestum svona síðasta úrræði þegar allt annað hafði brugðist. Foreldrarnir sáu enga aðra 

leið en að fara einfaldlega sjálfir og ræða við foreldra þeirra gerenda sem komu að 

einelti barna þeirra. Hjördís og Einar lýsa samskiptum sínum svo:  
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Mamman var í svolítilli afneitun…með að sonur hennar væri að gera eitthvað 

svona….já við í raun og veru bara gáfumst bara upp á að tala við hana þetta 

var bara eins og að tala við vegg…..lokaði bara á mann útidyrahurðinni og 

maður bara já okei fínt…… 

Það var sama uppi á teningnum þegar þau ræddu við foreldrana sjálf. Þau könnuðust 

ekki við neitt. Það var ekkert hægt að gera. Einar bætir við:  

Besta ráðið við þessu væri kannski að prófa að leggja hana í 

einelti….(brosir)….Leyfa henni að finna fyrir því……Vilt þú að svona sé gert 

við son þin… en nei ég veit að það er aldrei gott… 

Þetta eru alvarleg orð sem hann kastar fram þarna. Hann er svona hálfpartinn að grínast 

þegar hann segir þetta en þessi orð eru dýpri en eitthvert grín. Hann var búinn að reyna 

allt, gera allt sem hann gat til að hjálpa syni sínum og svo komu aðrir foreldrar svona 

fram við hann. Þá er þetta seinasta úrræðið, að beita sjálfur ofbeldi til að geta þó gert 

eitthvað. Hann bætti svo við eftir stundarþögn:  

Maður verður stundum bara svo afskaplega reiður og þreyttur…. 

Þetta staðfestir það að hann var ekki bara að grínast. Þetta er langvarandi reiði og 

svekkelsi sem fengu hann til að komast svona að orði og nefna það að leggja foreldra 

gerenda í einelti sjálfur. Þosteinn hefur svipaða sögu að segja:  

Svo þessi foreldraviðtöl, þá minntumst við alltaf á hann og það var bara 

foreldrið sneri sér við til okkar og sagði æjii greyið strákurinn… en enginn 

talaði við krakkana sína (andvarpar og úffar) 

Þarna upplifa þau það sama, foreldrar gerenda voru í afneitun og gerðu nánast bara grín 

að þeim og vandamálum þeirra. Þorsteinn heldur áfram og tekur annað dæmi af 

samskiptum sínum við foreldri geranda: 

jú uuu svo var önnur sem sagði…Af því að barnið þitt er undir í skólannum þá 

ertu að reyna að koma því að að mitt barn verði það líka… 

Þarna er bara orð á móti orði, miklir erfiðleikar í samskiptum. Foreldrar fara í afneitun, 

mögulega á báða bóga og það myndast kannski ákveðin pattstaða. Það er ástæðan fyrir 

því að skólinn ætti að sjá um þessi mál með aðkomu foreldranna frekar en að þeir 
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neyðist til að fara sjálfir og ræða við foreldra gerenda. Við þannig aðstæður er fólk 

mögulega reitt og heitt í hamsi og segir hluti sem skiljast ekki eða einhverjir misskilja og 

fleira í þeim  dúr. Guðmundur lýsir mjög svo svipaðri upplifun tengdri foreldrum gerenda 

í máli dóttur sinnar: 

Ég eiginlega bara gafst upp á því….fannst aldrei komast neitt áfram…. 

eiginlega sko viðurkennir ekki sko vandamálið…….Ef foreldrar viðurkenna 

ekkert þá er bara allt stopp…..og sama með gerandann ef hann viðurkennir 

ekki og foreldrar viðurkenna ekki að þetta sé vandamál….. 

Þarna er það sama að gerast. Hann hreinlega gafst upp á að reyna að tala við foreldrana. 

Það kom aldrei neitt út úr því þegar það var reynt. Það viðurkennir enginn neitt. Allir í 

afneitun og þá virtist ekkert vera hægt að gera. Allir foreldrarnir eru frekar uppteknir af 

þessum samskiptum við foreldra gerenda, þ.e. þeir sem höfðu samskipti á annað borð.  

Aðrir óskuðu þess að þeir hefðu fengið tækifæri til að ræða við þá. Þeir tala um 

að hafa viljað að skólinn boðaði alla foreldra gerenda og þolenda saman á fund í 

skólanum og að allir hefðu getað rætt málin þar með kennurum eða í skólanum að 

minnsta kosti. Sumir reyndu að lokum sjálfir að ræða við foreldra gerenda en aðrir gerðu 

það ekki en óskuðu þess núna að það hefði verið gert eitthvað í þeim málum. Ólöf segir 

svo frá sinni reynslu:  

Það vantaði svo mikið að tala saman bara beint…mér fannst þetta vanta 

mjög mikið að fengið væri bara foreldrana saman og ræða saman….það 

mátti aldrei….það mátti aldrei kalla foreldra allra saman…ef það hefði verið 

gert í öðrum bekk þá hefðu allir fengið að vita og verið meðvitaðir…við 

fengum ekkert tækifæri til þess….það hefði bara þurft að gera þetta 

öðruvísi…fá foreldrana bara að borðinu og vita hvað væri í gangi og allir að 

vinna saman að einhverri niðurstöðu…. 

Ólöf telur að hægt hefði verið að koma í veg fyrir ýmislegt ef allir hefðu rætt saman 

strax. Foreldrar allra hlutaðeigandi barna hefðu verið boðaðir á fund og málin rædd 

saman. Allir hefðu verið meðvitaðir og vitað hvað væri að gerast. Hún segir að það hafi 

hreinlega ekki mátt, það var ekki í boði og því fór sem fór. Dóttir Ólafar skipti um skóla 

stuttu síðar.  
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Ingunn tekur i sama streng og Ólöf. Hún lýsir vel hvernig hún vildi fá að ræða við 

foreldrana, hvað skólinn gerði og hversu slæm upplifun þetta er:  

Þetta er bara hræðilegt sko, vægast sagt hræðilegt sko maður hefur bara 

ekki lýsingarorð. Þetta er svo óréttlátt, ég vildi að skólinn myndi gera 

eitthvað meira, foreldrar gerendanna fengu aldrei að vita neitt. Það var 

aldrei farið í neinar aðgerðir. Þeir halda bara ennþá í dag að þetta hafi verið 

allt í lagi sko……Þetta var bara skelfileg upplifun…..Ég bað bara um að það 

yrði talað við þessa foreldra en ég fekk aldrei nein svör. Það voru engar 

aðgerðir. Það var ekkert gert.  

Hún notar stór og tilfinningaþrungin lýsingarorð til þess að tjá sig um upplifun sína og 

reynslu. Þetta hefur tekið verulega á og verið erfitt fyrir hana. Hún, eins og Ólöf, nefnir 

að foreldrar gerenda vissu ekkert. Þeir halda bara ennþá að það hafi ekkert gerst. Maður 

heyrir að henni finnst það miður. Hún bað sömuleiðis, eins og aðrir hafa nefnt, um að 

skipulagðir yrðu fundir með öllum foreldrum þar sem fundir með öllum yrðu skipulagðir. 

Það var ekki í boði. Hún fékk engin svör og ekkert gerðist. 

3.3 Eineltisáætlun 

Í byrjun tala foreldrarnir um líðan sína, svo fara þeir að tala um aðila málsins, samskipti 

og upplifun sína af þeim. Í þriðja lagi eru til heildrænar áætlanir innleiddar af 

skólayfirvöldum sem virðast ekki styðja við úrlausnir að mati foreldranna. Hér verður 

fjallað nánar um upplifun foreldranna af Olweusaráætluninni gegn einelti.  

Foreldrarnir voru allir sammála um það að Olweusaráætlunin virkaði ekki eins vel 

og ætla mætti, að minnsta kosti ekki í þeirra tilfellum. Í þessu samhengi var ýmislegt 

nefnt. Foreldrarnir töluðu um að hafa ekki fengið neinar upplýsingar um áætlunina, 

ekkert verið um samskipti á milli skóla og foreldra þegar kom að áætluninni, þau ekki 

látin vita af áætluninni og engin aðkoma foreldra að henni.  

Eineltisáætlunin fær falleinkunn hjá öllum viðmælendum og virðist hún ekki vera 

að gera mikið gagn samkvæmt þeirra upplifun. Skólar eru flestir með 

Olweusaráætlunina og í aðalnámskrá og lögum er þess getið að skólar skuli hafa 

eineltisáætlun. Það er greinilegt að þessar áætlanir virka ekki vel fyrir alla og eru allir 

viðmælendur sammála um það. Foreldrunum finnst áætlunin ekki skila neinu. Skólarnir 
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eru ekki að vinna samkvæmt áætluninni eða þekkja hana ekki nógu vel. Hjördís lýsir 

upplifun sinni af eineltisáætlun: 

Manni finnst kannski ekki bara að skólinn hafi brugðist honum heldur hann 

var að bregðast manni sjálfum…maður hafði fullla trú á að skólinn myndi 

gera eitthvað í þessu…þeir voru að vinna eftir rosa fínu plani…Leit allt vel út 

á pappír sko…. 

Þarna lýsir hún vel því sem hinir sögðu líka. Það var ekkert gert í tengslum við 

áætlunina í skólanum og foreldrar upplifa það að skólinn sé ekki bara að bregðast barni 

þeirra heldur þeim sjálfum líka. Foreldrar treysta skólanum og heyra um áætlun og 

aðgerðir en svo gerist ekkert. Hjördís hefur fulla trú á því að skólinn muni gera eitthvað í 

þessum málum og hafi flotta áætlun til þess en svo gerist ekkert. Þetta lítur vel út á 

pappírnum að hennar mati en ekki í framkvæmd.  

Hinir foreldrarnir taka allir í sama streng og Hjördís. Eineltisáætlun skólans virðist 

algjörlega hafa brugðist eða henni hefur að minnsta kosti ekki verið fylgt. Þorsteinn lýsir 

upplifun sinni af eineltisáætluninni á svipaðan hátt:  

Hérna það sem að…ég ætla að lýsa frati á þessa Olweusaráætlun sko... 

Hann er ekki að skafa neitt utan af hlutunum eða sínu áliti á eineltisáætluninni. Það er 

greinilegt þegar hann segir þetta að hann er reiður og bitur. Finnst ekki neitt hafa komið 

út úr þessu, að ekkert hafi verið gert. Hann heldur áfram og segir: 

Einhvern veginn þá fannst manni bara stundum að innan skólans að þetta 

ætti bara að vera svona… 

Þarna á hann við að upplifun foreldranna hafi verið að eineltið væri bara eðlilegur hluti 

af skólalífinu. Þetta væri bara svona og ekkert væri hægt að gera í því. Þegar Þorsteinn 

og Guðný voru spurð nánar út í upplifun sína af eineltisáætluninni höfðu þau þetta að 

segja:  

þeir voru að stæra sig af því að vera með þessa áætlun í gangi….. Að þeir 

ynnu út frá henni….Við fengum nú ósköp lítið að vita um þetta 

(eineltisáætlunina). Bara að þetta væri í gangi og að það væri eineltisteymi 

og ætti að gera eitthvað með hópnum. Og eins og við sögðum áðan þá eru 
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þau tekin út og sett upp í félagsmiðstöð. Og það átti að spila og horfa á 

mynd. Talað um að fara á skauta og í bíó og eitthvað..… það var aldrei gert 

neitt þannig. Þetta var það eina. Hann fór í nokkur skipti en svo langaði hann 

bara ekkert að vera þarna. Þau voru nokkur úr hans skóla og fleiri úr öðrum 

skóla þarna…… Allt krakkar sem voru lagðir í einelti. Enda sé ég sko engan 

tilgang með því að taka þau og loka þau inni í búri….. á meðan hinir eru fyrir 

utan gluggann að leika sér… 

Þau fengu lítið að vita um áætlunina þó að þeim hafi verið tjáð að unnið væri út 

frá henni. Þeim var sagt að það ætti að gera eitthvað með hópnum. Þau upplifðu ekki að 

nokkuð hafi verið gert í eineltinu sjálfu enda reyndist svo ekki vera. Þau upplifa þetta 

sem svo að það sé bara verið að fjarlæga alla þolendur og hafa þá saman í hóp lokaða 

inni á meðan gerendurnir leika sér úti og vita ekkert um hvað er í gangi. 

Þau upplifa þetta eins og sonur þeirra hafi verið vandamál sem þurfti að 

fjarlægja og geyma með öðrum þolendum eineltis. Þolendurnir voru fjarlægðir til þess 

að skólinn væri laus við vandann. Það hljómar ekki eins og eineltisáætlun ætti að virka. 

Þorsteinn bætir svo við þetta, augljóslega leiður að rifja þetta allt saman upp: 

þetta er svona.. hérna.. þetta er bullandi svekkjandi að fá ekki aðstoð og eins 

og ég lenti í eitt skipti þegar ég fór niður eftir þegar fötin hans voru rifin. Þá 

var sagt við mig, þú verður bara að fara að tala við foreldrana.. sko þú verður 

að fara og tala við þá.. 

Þetta hljómar ekki mjög vel. Ábyrgðinni er skellt á foreldrana sjálfa, að taka á einhverju 

alvarlegu ofbeldi sem átti sér stað í skólanum sem að sögn Þorsteins stærði sig af því að 

vinna út frá Olweusaráætluninni. Það er greinilegt að hann er svekktur og finnst illa 

komið fram við hann. Skólinn ráðglagði honum að tala sjálfur við foreldra geranda. 

Ingunn nefnir sömuleiðis talsvert áhugaverðan hlut í tengslum við 

Olweusaráætlunina en það er eineltiskönnunin sem er stór hluti af áætluninni og er 

notuð til þess að kanna umfang eineltis í skólanum og grípa til aðgerða út frá því. Hún 

lýsir upplifun sinni af þessari könnun:  

Svo er gerð könnun um einelti í skólanum og það mælist ekkert einelti……Af 

því maður er með annan nemanda í skólanum ennþá. Það mælist ekkert 

einelti….það eru náttúrulega allir farnir, búnir að skipta um skóla..og vitið 
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hvað? Það er pizzuveisla…og dóttir mín mætir þarna og vinir hennar og skilja 

ekki af hverju það sé verið að segja að það sé ekkert einelti þegar systir 

hennar og fleiri voru búnir að skipta um skóla vegna eineltis. Hvers vegna var 

verið að fagna? Ég var bara brjáluð sko. Bara eitthvað verið að reyna að líta 

vel út þetta er svona kúltúrinn í þessum skólum sko. Ég skil þetta ekki….  

Hún lét sitt barn í annan skóla á miðri önn vegna þess hversu alvarlegt eineltið 

var. Stuttu síðar kemur yngri systirin hissa heim og segir að það hafi verið pizzuveisla 

vegna þess að það væri ekkert einelti. Reiði Ingunnar vegna þessa er greinileg. Hún, sem 

móðir þolanda, skilur ekki alveg hverju er eiginlega verið að fagna. Hún er augljóslega 

hneyksluð og finnst þetta ekki boðlegt. Hún heldur áfram og tjáir sig mjög vel um 

upplifun sína af eineltisáætluninni sjálfri og hvernig hún reyndist:  

Ég fékk ekki að vita af þessari eineltisáætlun…hún er samt ég veit það…ég 

var boðuð á fund þarna þegar hún er í 7. bekk. Og þá var það tekið á þessu 

þetta átti bara að vera á bakvið tjöldin. Hvort að þessi fundur væri partur af 

einhverri áætlun ég veit það ekki…það var aldrei útlistað eða neitt eitthvað 

hvernig þetta væri…….en sko ég hitti aldrei foreldra eða það var aldrei neinir 

gerendur tilgreindir eða neitt skilurðu ég vissi aldrei hvort væri verið að 

ræða við neina aðra ekki látið mig neitt vita en ég held að það hafi ekki verið 

gert….ég fekk aldrei neitt feedback á það…Ég fekk bara feedback um að það 

gengi ágætlega að stoppa þetta af en sko það stoppaði ekki….ég allavega 

upplifði enga áætlun……Ég hefði viljað vita bara hvað ætti að gera, hvaða 

ferli bara…hvað fyrst og hvað svo og hvað væri í gangi…. 

Það verður að teljast afar einkennilegt að Ingunni hafi ekki verið greint frá áætluninni þó 

að hún væri notuð við skólann. Það voru engar upplýsingar og ekki virðist hafa verið 

unnið út frá áætluninni í máli dóttur hennar. Hún vildi bara vita hvað væri verið að gera 

og hvað ætti að gera, hvernig gengi. Henni, eins og öðrum foreldrum, var sömuleiðis 

sagt að það gengi vel að stöðva eineltið sem kom svo í ljós að var alls ekki rétt. Hún 

nefnir einnig eins og hinir foreldrarnir að hún vildi bara ræða við foreldra gerenda eða 

að eitthvert samtal ætti sér stað. Það fór aldrei fram svo hún vissi af. Ólöf ræðir sína 

upplifun af eineltisáætluninni og hennar saga og reynsla virðist vera sú sama eða svipuð 

og hjá hinum foreldrunum:  
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Það var allt skoðað, ráðgjafi og einhver sem var yfir Olweus þarna og 

eitthvað í skólanum…þetta var gert bara þegar við fórum fram á það….og ég 

var rosalega reið yfir man ég hvernig þetta var tæklað….við komum þarna 

inn og þá var bara ekkert búið að breytast…ég var í miklum samskiptum við 

kennarann og var mjög reið og sár…..einhvernveginn ég átti bara mjög erfitt 

með að tala við þennan kennara…….Pabbi hennar fór bara á þessa fundi, ég 

setti mig ekki það mikið inn í þetta…ég var bara svo reið og pirruð yfir 

þessu…nennti bara ekki að mæta…fannst alltaf bara að það ætti að laga 

hana… 

Hún varð mjög reið og pirruð yfir því hvernig staðið var að málunum og sá aldrei neina 

breytingu. Hún þurfti sjálf að fara fram á að mæta á fund í skólanum og ræða málin. Hún 

fékk algjörlega nóg og fannst þessir fundir tilgangslausir og ganga illa. Að lokum nennti 

hún ekki lengur að mæta eða biðja um fundi vegna þessa. Hún heldur áfram og talar 

meira um áætlunina og upplifun sína af henni: 

Maður hafði bara enga trú á þessu ferli sko…ég var bara svo reið og 

pirruð….maður verður eitthvað svo vanmáttugur sko…eins og ég segi ég 

hafði bara enga trú á þessu….ég hef bara ekki trú á þessari áætlun…þetta 

eru bara einhver orð á blaði…það er einhver verkefnisstjóri og blablabla svo 

bara prump….maður verður bara að hafa samband við utanaðkomandi 

aðila…. 

Hún hafði greinilega enga trú á þessari áætlun eftir að hún sá hvernig tekið var á málum 

þeirra af hálfu skólans. Hún nefnir reiði, pirring, og vanmáttartilfinningu. Það er áætlun 

til staðar sem á að vera góð og ætti að vera hægt að vinna eftir en svo gerist ekkert. 

„Hún er flott á pappírnumm“ sagði Hjördís og Ólöf tekur í sama streng, segir þetta vera 

„bara einhver orð á blaði.“ Það vantar aðgerðir. Áþreifanlegar lausnir og aðgerðir. Hún 

heldur áfram:  

Ég veit ekki sko þessi áætlun sko ég veit ekki mér finnst hún ekkert hafa 

virkað sko…allavega ekki í þessu tilfelli….ég fékk ekkert að heyra um hana 

heldur bara það sem ég las sjálf….það var einhver kynning á þessu bara í 

byrjun hver væri yfir þessu og eitthvað…það var bara allt of seint gripið inn í 

þetta sko…..ég vissi bara hver þessi áætlun var og ekkert meira en það 

sko…það voru bara einhver svona spjöld á veggjunum og svona en ekkert 
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meira en það sem ég var vör við……það væri betra að eyða peningunum í 

eitthvað annað….. 

Henni finnst eineltisáætlunin aðallega vera á yfirborðinu. Hún segir að það væri betra að 

eyða peningum í eitthvað betra en þetta. Hún fékk engar upplýsingar um áætlunina eða 

hvernig hún virkaði nema bara það sem hún las sér til um sjálf. Skólinn kynnti aldrei fyrir 

henni úrlausnir í vinnslu málsins sem hluta af áætluninni. Guðmundur lýsir sinni upplifun 

af eineltisáætluninni: 

Þessi eineltisáætlun sko….ég veit ekki hvort að hún virki 

sko….(hlær)………..Mér finnst hún vera bara ekki neitt……ég upplifi þetta bara 

hún gerir ekkert nema að það komi eitthvað upp þá helst líkamlegt þangað 

til þá bara gerist ekki neitt….jújú kynna fyrir krökkunum og eitthvað einhver 

hluti af þessu en það fer bara inn og út um hitt…þau gera þetta samt…..þetta 

er svona þú veist þetta er ekkert svona heildstætt sem nær yfir allt…..ef 

eitthvað kemur upp skilurðu? 

Hann fer að hlæja þegar hann ræðir eineltisáætlunina í skóla dóttur sinnar. Honum 

fannst hún ekki vera að virka og lítið um aðgerðir. Hann upplifir það að ef eineltið er 

falið eða andlegt, að þá gerist ekkert eða að ekkert sé hægt að gera í því. Það þurfi að 

vera sýnilegt og augljóst til að eitthvað sé hægt að gera og bregðast við. Það eru 

einhverjar kynningar og fleira eins og Ólöf nefndi með spjöld á veggjum. Hann telur það 

ekki skila miklum árangri þar sem krakkarnir nenni ekki að hlusta á svoleiðis. Brynja 

upplifir eineltisáætlunina á svipaðan hátt og fleiri foreldrar: 

Mér fannst svo mikið einblínt á það í skólanum hvað hann gæti bætt sig í til 

að hann fengi frið…….Finnst það ennþá vera þannig og finnst það verði að 

stökkva á þann sem eineltinu veldur og kenna honum mörkin og hvað hann 

gerir rangt…… 

Hún upplifir það sama og aðrir, nefnilega að þolandanum sé á einhvern hátt kennt um 

eða ábyrgðinni komið á hann. Þolandinn þarf að bæta sig á einhvern hátt, lagfæra 

hegðun sína eða fá greiningu eins og Ólöf nefndi, til þess að eineltið mögulega lagist að 

mati kennara. Brynja heldur áfram og tjáir sig um reynslu sína af eineltisáætluninni í 

skóla sonar síns:  
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Skólinn vinnur eftir Olweus áætlun en samt er það þannig að þegar yngri 

systir sonar okkar varð líka fyrir stríðni í skólanum og ákveðnu einelti og hún 

lét vita af því við eineltisteymið í skólanum þá vorum við foreldrarnir ekki 

einu sinni látin vita heim……. Það er ekki nóg að hafa einhverja fína áætlun á 

blaði ef að ekki er farið eftir henni…. Ef að ennþá er verið að vinna með þann 

sem verður fyrir eineltinu en ekki þeim sem veldur því og stoppa slæm 

samskipti í tíma……Það var ekki fyrr en maðurinn minn barði í borðið og 

spurði hvort að skólinn gerði sér grein fyrir því hvaða orð hann hefði á sér 

þrátt fyrir allar fínu námskrárnar….. að eitthvað fór að gerast hann sagðist 

einnig ætla að tala við foreldra gerenda ef að skólinn gerði ekki eitthvað.  Þá 

kom í ljós að fæstir foreldrar vissu neitt um það að barnið þeirra væri að 

stríða eða leggja í einelti og þetta þarf að laga en okkur finnst það ganga 

nokkuð hægt því miður….. 

Þarna segir hún ítarlega frá upplifun sinni af eineltisáætluninni í skólanum. 

Foreldrarnir voru ekki látnir vita eða hafðir með í ráðum þegar upp kom mál hjá dóttur 

þeirra. Brynja er þriðji viðmælandinn sem nefnir að áætlunin sé mjög flott á pappír en 

að svo sé bara ekkert farið eftir henni eða gert neitt með hana. Hún talar aftur um að 

það sé lögð áhersla á að laga hegðun þolenda í stað gerenda. Hún nefnir að maðurinn 

hennar hafi barið í borðið og sagðist ætla að ræða sjálfur við foreldra gerenda eins og 

margir viðmælendur nefndu að hafa gert. Þá kemur í ljós eins og í mörgum öðrum 

tilfellum viðmælenda að þeir fengu ekkert að vita. Það var mikil óvissa með allt sem 

viðkom málunum.  

Foreldrarnir upplifa allir sem einn eineltisáætlunina í skóla barna sinna á slæman 

hátt. Þeim finnst hún ekki virka, þeir fá litlar upplýsingar um áætlunina og fá að taka 

mjög takmarkaðan þátt í þeim aðgerðum sem lagt er í ef þær eru þá einhverjar yfir 

höfuð. Þau fá ekki að ræða við foreldra gerenda og skólinn virðist í mörgum tilfellum 

ekki heldur hafa rætt neitt við þá foreldra. Upplifun og reynsla foreldra barna sem voru 

þolendur eineltis af eineltisáætluninni virðist því ekki vera góð. 
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4 Umræður 

Eftir viðtölin fer það ekki á milli mála að einelti hefur töluverð áhrif á foreldra þolenda 

þess. Þeir upplifa mikið tilfinningarót og þar eru reiði, ráðaleysi, vantraust og efi ráðandi. 

Foreldrarnir kenna sér einnig oft um eða finnst þeir hafa getað gert betur.  

Það kemur einnig vel fram hversu slæm reynsla foreldranna er af samskiptum við 

skólann, kennara og skólastjórnendur. Foreldrarnir upplifa annað hvort lítil sem engin 

samskipti eða stirðleika, erfiðleika og misskilning í samskiptum. Foreldrarnir fá lítið að 

vita hvað er að gerast í skólanum og verða þá reiðir og ráðalausir. Foreldrarnir treysta 

skólanum til þess að bregðast við og gera eitthvað í málunum en þeir upplifa allir 

aðgerðaleysi og finnst skólinn hafa brugðist. Olweusaráætlunin gegn einelti fær 

falleinkunn hjá öllum foreldrunum sem rætt var við. Þeir hafa ekkert gott um hana að 

segja. Þeir skilja ekki áætlunina, fengu engar upplýsingar um hana, hvernig hún virkaði 

og hvernig ætti að vinna út frá henni. 

Með viðtölunum náðist góð innsýn í upplifun foreldra og áhrifin sem einltið hafði 

á þá. Foreldrarnir tjáðu sig allir mikið um skólann, samskipti sín við kennara og 

eineltisáætlunina. Það er mikilvægt að hafa það í huga að í öllum tilfellum viðmælenda 

lauk einelti barna þeirra einungis eftir að viðkomandi skipti um skóla eða eftir 10. bekk. 

Það voru ekki nein málalok, engin lausn í skólanum, heldur einungis þegar þolandinn var 

fjarlægður eða útksrifaðist úr skólanum.  

4.1 Hver er upplifun og reynsla foreldra barna sem hafa verið þolendur 
eineltis?  

Eineltið hefur samkvæmt niðurstöðunum greinilega áhrif á foreldrana. Þeir upplifa mikla 

reiði og vanmáttartilfinningu þegar kemur að málum barna sinna. Foreldrarnir efuðust 

margir um sjálfa sig og hvernig þeir tóku á málunum, hvort að þeir hefðu getað brugðist 

öðruvísi við og gert meira fyrir börnin sín þegar kom að eineltinu. Sumir hverjir kenndu 

sjálfum sér um eineltið eða fóru að efast um hæfni sína sem foreldrar vegna þess að 

barn þeirra varð þolandi eineltis. Þetta er í takt við niðurstöður rannsóknar Sawyer o.fl. 

(2011) þar sem kom meðal annars í ljós að foreldrar upplifi eineltið oft líkt og þolandinn 

sjálfur. Þeir fyllist reiði, niðurlægingu og skömm. Þar kom einnig fram að foreldrum 
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finnst erfitt að senda börn sín ein og óstudd í skólann og að þeim finnst þeir ekki geta 

gert neitt til að hjálpa. Þetta er í samræmi við bjargleysið og ráðaleysið sem foreldrarnir 

nefndu.  

Niðurstöður Sawyer o.fl (2011) sýndu einnig að foreldrar kenndu sjálfum sér um, 

efuðust um sig sem foreldra og fóru strax að velta fyrir sér hvað þeir hefðu mögulega 

getað gert öðruvísi þegar kom að eineltinu sem og uppeldi barnsins. Þetta er allt í 

samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar þar sem foreldrarnir fóru að efast, kenna 

sér um eða hugsa hvað þeir hefðu getað gert öðruvísi. Þetta kemur heim og saman við 

ýmis önnur skrif þar sem fjallað er um að þolendur skammist sín og kenni sjálfum sér um 

eineltið þegar það er í raun og veru ekki þeim að kenna. Bæði þolendur og foreldrar 

þeirra eiga það til að kenna sér um (Kumpulanen og Räsänen, 2000; Olweus, 2003).  

Eins og áður kom fram voru foreldrarnir reiðir og ráðalausir. Þeir voru hræddir 

og vissu hreinlega ekki hvert þeir ættu að snúa sér. Það sama kom fram í rannsókn 

Sawyer o.fl. (2011) þar sem foreldrarnir sem rætt var við lýstu mikilli reiði, ráðaleysi og 

hræðslu. Þeir upplifðu einnig margir hverjir að gert væri lítið úr eineltinu af hálfu skólans 

og þar af leiðandi fóru þeir að efast, ekki bara um sig sem foreldra, heldur einnig um 

barn sitt og hvort að það gæti mögulega verið að ýkja eða ljúga þegar kom að eineltinu. 

Þetta er einnig í samræmi við það sem skrifað hefur verið um viðbrögð skólans við 

einelti þegar skólinn eða kennari gerir lítið úr því eða hreinlega neitar fyrir það. 

Þórhildur Líndal (2003) nefnir að foreldrar kvarti oft yfir þessu og að þeir upplifi að 

kennarar, skólastjórar og aðrir starfsmenn skólans geri lítið eða ekki neitt þegar 

foreldrar leita til þeirra vegna eineltis. Rigby (2003; 2007), bendir á að kennarar bregðist 

oft ekki rétt við einelti ef þeir þá gera það yfir höfuð.  

Reiði foreldranna í rannsókninni var mest áberandi þegar kom að samskiptum 

við skólann, hvernig tekið var á eineltinu og í tengslum við eineltisáætlunina í skólanum. 

Það fer ekki á milli mála þegar niðurstöður rannsóknarinnar eru skoðaðar að foreldrarnir 

hafa orðið fyrir töluverðum áhrifum af því að eiga barn sem var þolandi eineltis. Þeir 

voru allir ráðalausir, voru mjög reiðir og efuðust um sig, og börn sín. Foreldrarnir sýndu 

miklar tilfinningar og eru niðurstöðurnar í ágætu samhengi við þær fáu fræðilegu 

heimildir sem til eru um bein áhrif á foreldra.  
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Upplifun foreldranna var í öllum tilfellum vægast sagt slæm og höfðu þeir fátt 

jákvætt að segja. Þeir voru enn að glíma við alvarlegar afleiðingar eineltisins sem barnið 

varð fyrir eins og til dæmis, kvíða, þunglyndi og átröskun. Þeir voru allir verulega ósáttir 

með hvernig skólarnir tóku á málunum, hvort sem það voru umsjónakennarar eða 

skólastjórnendur.  

Foreldrarnir voru sömuleiðis afhuga eineltisáætlun skólanna og höfðu allir mjög 

svo slæma reynslu af henni. Þeim fannst hún vera tilgangslaus. Foreldrarnir upplifðu að 

þeir hefðu á ákveðinn hátt verið sviknir af skólanum og því sem hann stendur fyrir. Þeir 

höfðu engar lausnir, það var ekkert gert í þeirra málum og ekkert lagaðist nema þegar 

börnin útskrifuðust úr grunnskóla eða skiptu um skóla.  

Annað mikilvægt sem kom fram í viðtölum var vantraust og hversu illa 

foreldrarnir treysta skólanum eftir það sem þeir hafa gengið í gegnum. Foreldrarnir hafa 

misst allt traust til skólans og skólakerfisins í heild. Þeir hafa lært af þessari erfiðu 

reynslu að vera „leiðinlegir“ og „frekir“ í samskiptum sínum við skólann því að það 

virðist vera það eina sem virkar. Þeim finnst skólakerfið vera brotið og að það þurfi 

eitthvað að gera. Skólinn ber ábyrgð á velferð barnsins og þeim finnst þau hafa verið 

svikin af kerfinu sem skilaði barni þeirra brotnu úr grunnskóla. Þau nefna að það sé mjög 

sárt vegna þess að eineltið er eitthvað sem hefði verið hægt að stöðva og koma í veg 

fyrir fyrr. Þá væru afleiðingarnar mögulega ekki jafn alvarlegar. Flest börnin glíma 

nefnilega enn í dag við hinar ýmsu alvarlegu afleiðingar eineltisins. 

4.2 Hver er upplifun foreldra af samskiptum við skóla, kennara eða annað 
starfsfólk? 

Foreldrar og fræðimenn nefna margir erfið samskipti við skólastjórnendur og kennara 

(Auður S. Guðmundsdóttir, 2015; Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2003; Rigby, 2003; 

Rigby, 2007; Þórdís Klara Ágústsdóttir, 2003). Þetta er alvarlegt mál og það er greinilegt 

að samskipti milli foreldra og skóla reynast oft og tíðum erfið. Eins og fram kom í 

niðurstöðunum voru foreldrarnir ósparir á að lýsa samskiptum sínum við skólann, 

kennara barna sinna og skólastjórnendur. Í öllum tilfellum var upplifun foreldranna af 

þessum samskiptum ekki góð. Foreldrarnir upplifðu í sumum tilfellum lítil sem engin 

samskipti eða þá samskipti sem einkenndust af miskskilningi, reiði og erfiðleikum. 
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Mörgum foreldrum finnst alls ekki nógu mikið gert til að sporna gegn einelti. 

Foreldrar kvarta undan því að „rekast á vegg“. Ýmsir foreldrar þolenda stóðu upp á 

fundunum og lýstu upplifun sinni af því að koma alls staðar að lokuðum dyrum og 

kröfðust þess að eitthvað í samfélaginu styddi við foreldra þolenda (Guðrún 

Ingólfsdóttir, 2011). Þetta er í samræmi við ýmsa viðmælendur rannsóknarinnar þar sem 

þeir lýstu nákvæmlega þessu sama. Þeir komu alltaf að lokuðum dyrum. Þeir vissu 

ekkert hvað ætti að gera þegar skólinn aðhafðist ekkert og þá kemur fram þessi mikla 

reiði, ráðaleysi og vantraust á skólakerfið.  

Foreldrarnir upplifðu allir að samskiptin við skólann gengu illa. Þeim fannst lítið 

koma út úr þessum samskiptum og sáu sumir ekki tilganginn í því að ræða málin lengur. 

Sumir foreldrarnir ræddu um upplifun sína af því að reyna ítrekað að fá aðstoð og ræða 

málin. Þessir foreldrar töluðu um að hafa upplifað sig sem þeir væru bara að nöldra eða 

gera of mikið úr málunum. Þetta samræmist því sem ýmsir fræðimenn hafa bent á að 

foreldrar fái gjarnan samviskubit yfir því að þeir séu að nöldra um aðgerðir af hálfu 

skólans. (Olweus, 2003; Þorlákur Helgason, 2009). Foreldrar fyllast oft vanmætti og reiði 

gagnvart skólanum og þeim finnst þeir beittir órétti. Foreldrar sjá oft aðeins eina lausn á 

vandanum og það er að færa barnið í annan skóla (Þorlákur Helgason, 2009).  

Þorlákur Helgason (2009) og Olweus (2003) benda á að það séu slæm skilaboð ef 

það, að þolandinn verður að yfirgefa skólann sé eina leiðin að eina leiðin. Þá er verið að 

senda þau skilaboð til allra að vandinn liggi hjá þeim sem verður fyrir eineltinu og að 

hann leysist ekki nema þolandinn sé fjarlægður.  

Allir viðmælendur rannsóknarinnar annað hvort íhuguðu að skipta um skóla eða 

gerðu það. Þeir höfðu ekki fengið viðunandi aðstoð og upplifðu að þeir væru að nöldra, 

þeir voru vanmáttugir og reiðir. Viðmælendurnir sáu enga aðra leið en að skipta um 

skóla.  

Viðmælendur leituðu allir til skólans um leið og vitað var að um einelti væri að 

ræða. Þeir upplifðu flestir að skólinn brást ekki við eða þá að viðbrögðin voru alls ekki 

nógu góð að mati foreldranna. Þetta samræmist fræðilegum skrifum sem og 

eineltisáætluninni þar sem foreldrum er ráðlagt að láta kennara vita og leggja velferð 

barna sinna og traust í hendur kennara eða annarra starfsmanna. Þeir virðast hins vegar 

ítrekað lenda í því að kennarar og skólinn bregðast ekki við þegar um eineltismál er að 
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ræða (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009; Bauman o.fl., 2015; Kaltiala-

Heino o.fl., 2000; Rigby, 2011). 

Það er ávallt lögð mikil áhersla á gott samstarf milli skóla og heimilis bæði í 

lögum, aðalnámskrá sem og öðrum skrifum þegar kemur að einelti. Mikilvægt er að gott 

samstarf og samskipti séu á milli foreldra og skóla til þess að bæta upplýsingaflæði, 

kynnast foreldrum og börnum betur og veita upplýsingar um félagslega stöðu barna 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Guðjón Ólafsson, 1996; Guðrún Ingólfsdóttir, 2011; Lög 

um grunnskóla nr.91/2008; Þorlákur Helgason, 2009). Niðurstöðurnar benda hins vegar 

til þess að í öllum tilfellum hafi verið lítil sem engin samskipti og að foreldrarnir hafi alls 

ekki átt í góðu samstarfi við skólann. Það hafi verið lítið sem ekkert upplýsingaflæði á 

milli heimilanna og skólanna og foreldrarnir voru alls ekki sáttir við samskiptin.  

Guðjón Ólafsson (1996) bendir á að kennarar beri töluverða ábyrgð þegar kemur 

að eineltismálum. Það er kennara að taka eftir þeim, koma í veg fyrir þau og stöðva 

eineltið. Hann segir enn fremur að það skipti miklu máli í þessu samhengi að kennarar 

séu vel undirbúnir og hafi hlotið einhvers konar fræðslu um einelti svo að þeir hafi 

sjálfstraust og getu til að takast á við þau mál sem geta komið upp (Guðjón Ólafsson, 

1996). Í þessu samhengi hefur einnig verið sýnt fram á að kennarar sjálfir telja sig þurfa 

meiri fræðslu um einelti. Þeim sjálfum finnst þeir illa undirbúnir til að takast á við 

eineltismál og sumir gera sér ekki grein fyrir eða hafa ekki þekkingu á alvarleika eineltis 

(Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einardóttir, 2004).  

Það virðist nefnilega vera þannig að þrátt fyrir það hversu algengt einelti er, þá 

sýna rannsóknir að margir kennarar eiga efitt með að koma auga á einelti og grípa inn í. 

Þeir virðast einnig margir vanmeta hversu algengt einelti er, leyfa því að viðgangast eða 

hreinlega líta framhjá því (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009; Bauman 

o.fl., 2015; Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Skilningsleysi á einkennum 

og afleiðingum eineltis hefur áhrif á það hvernig fullorðnir bregðast við (Vanda 

Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004; Sawyer o.fl., 2011).  

Það er mikilvægt að hafa í huga þá þætti er snúa að kennurum þegar kemur að 

slæmum samskiptum og því hvernig brugðist er við eineltinu. Það er mikið af heimildum 

um þessi viðhorf kennara og hvernig þeir bregðast oft ekki rétt við. Þetta gæti mögulega 

hafa verið raunin hjá mörgum af viðmælendum rannsóknarinnar. Skilningsleysi, 
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vanþekking og þjálfunarleysi kennara gæti verið ein skýring á upplifun foreldranna af 

samskiptum við skólann og hvernig var brugðist við í málum viðmælenda 

rannsóknarinnar.  

Út frá því sem komið hefur fram hér að ofan er það því kannski skiljanlegt að 

kennarar og annað starfsfólk í skólum hafi tilhneigingu til að vísa málum frá eða gera 

lítið úr þeim. Það gæti verið vegna þess að þeir einfaldlega treysta sér illa til að vinna 

með þessi mál. Börn og foreldrar mæta þar af leiðandi oft skilningsleysi og upplifa 

höfnun af hálfu skólans þegar leitað er þangað með vandasöm mál sem tengjast líðan og 

tilfinningum fólks (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Í niðurstöðum rannsóknar mennta og menningarmálaráðuneytisins (2001) 

kemur fram að verið er að koma á verkferlum í skólum til að takast á við einelti. 

Niðurstöðurnar vörpuðu einnig ljósi á afstöðu skólastjórnenda og kennara til 

vandamálsins. Viðhorf kennara benda til óöryggis og kvíða gagnvart einelti og að þeir 

finni sig vanbúna til að takast á við vandamálið. Fyrst og fremst bera þeir fyrir sig 

tímaskorti og vanþekkingu. Þeir telja að bæta þurfi samvinnu starfsfólks innan skólanna 

og að auka þurfi fræðslu til barna um skyldur þeirra gagnvart öðrum. Vanþekking þeirra 

á einelti og þessi kvíði og óöryggi gætu útskýrt upplifun margra foreldra af samskiptum 

og samvinnu við kennara þegar eineltismál koma upp. Hafa ber í huga að þessi rannsókn 

er samt nokkuð komin til ára sinna og hafa verður fyrirvara á niðurstöðunum 

Olweus (2003) nefnir að foreldrar gerenda eigi það til að fara í vörn, gera lítið úr 

vandanum eða mæta ekki á fundi sem þeir eru boðaðir á. Þetta er í samræmi við það 

sem margir viðmælendur sögðu þegar rætt var um samskipti. Þeir kvörtuðu yfir því að 

ekki væri rætt við foreldra gerenda, þeir væru aldrei boðaðir á fundi saman til að ræða 

málin og margir sögðust vita að foreldrar gerenda hefðu aldrei fengið að vita um að 

börn þeirra væru gerendur og vissu það ekki enn í dag. Eins og Olweus (2003) segir 

mæta þessir foreldrar ekki á fundi þó að þeir séu boðaðir. Það gæti verið ein ástæða 

þess að engir fundir voru.  

Sumir viðmælendur rannsóknarinnar sögðust hafa gefist upp og á endanum farið 

sjálfir og rætt við foreldrana en að það hafi sömuleiðis gengið mjög illa í öllum tilfellum. 

Foreldrar gerenda fóru í vörn, sögðu áskakanirnar tilhæfulausar og vildu ekki ræða 

málin. Þetta er einnig í samræmi við það sem Olweus (2003) segir en hann tekur fram að 
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yfirleitt sé ekki hægt að mæla með því að foreldrar þolenda hafi sjálfir samband við 

foreldra gerenda. Þeir viðmælendur sem höfðu sjálfir samband við foreldra gerenda 

gerðu það einungis vegna þess að skólinn aðhafðist ekkert. Þeir sáu sig knúna til að hafa 

sjálfir samband þar sem skólinn ræddi aldrei við foreldra gerenda og boðað aldrei alla 

foreldra til fundar.  

4.3 Hver er upplifun foreldra af eineltisáætlun í skólanum? 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu eineltisáætlun skólans á slæman hátt. Þeir 

lýstu því hvernig þeir fengu lítið sem ekkert að vita um hana, vissu bara að hún væri til 

staðar. Þeim fannst eineltisáætlunin ekki skila neinu. Nokkrir foreldrar töluðu um að hún 

liti mjög vel út á pappír en í raun væri ekki unnið út eftir henni.  

Olweusaráætlunin er vinsæl eineltisáætlun á Íslandi. Hún er vel skipulögð og 

fjallað er ítarlega um hana og framkvæmd hennar í handbókum og fleiri ritum sem gefin 

hafa verið út. Upplifun foreldranna virðist vera töluvert öðruvísi heldur en lýst er í 

handbókinni. Í handbók um Olweusaráætlunina handa kennurum segir meðal annars að 

foreldrafundir séu mikilvægir og er tilgangurinn með þeim að auka þekkingu og þátttöku 

foreldra. Þar segir líka að best sé að skólarnir hafi frumkvæðið og skapi þannig 

andrúmsloft að foreldrum finnist þeir velkomnir (Olweus,2002; Olweus, 2005).  

Flestir viðmælendur rannsóknarinnar upplifðu þessa foreldrafundi ekki svona. 

Þeir báðu ítrekað sjálfir um að fá að mæta á fundi og reyna að laga málin. Foreldrum var 

ekki kynnt áætlunin né voru þeir hvattir til þátttöku. Sömuleiðis er ekki hægt að segja út 

frá niðurstöðunum að foreldrunum hafi fundist þeir sérstaklega velkomnir, samanber þá 

sem upplifa sig endalaust vera að nöldra. Í handbókinni segir einnig að þegar eineltismál 

komi upp sé mikilvægt samkvæmt Olweusaráætluninni að foreldrar komi að vinnu við 

lausn vandans (Olweus,2002; Olweus, 2005). Þetta átti heldur ekki við í tilfellum 

viðmælenda rannsóknarinnar. Foreldrarnir upplifðu aldrei að þeir ættu að taka þátt í 

vinnu við lausn vandans samkvæmt áætluninni.  

Foreldrarnir fengu flestir ekki einu sinni að vita um hvað áætlunin snerist. Þeim 

var sagt að þessu yrði reddað af hálfu skólans og að þeir ættu ekki að hafa áhyggjur, það 

var gert lítið úr málum þeirra eða hreinlega ekkert gert í þeim. 
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Þegar miðað er við hversu umfangsmikil og ítarleg Olweusaráætlunin er á pappír 

er það alveg greinilegt út frá persónulegri upplifun og reynslu foreldranna að ekki var 

unnið í samræmi við hana. Það voru ekki haldnir neinir fundir, foreldrum var ekki sagt 

frá áætluninni og hvernig hún virkar, og þeir voru ekki hafðir með í ráðum þegar taka 

átti á málunum. Annað hvort sögðust kennarar ætla að leysa málin sjálfir og ekkert 

gerðist eða gert var lítið úr hlutunum og aðgerðir litlar sem engar.  

Ein aðgerð sem gripið var til, var að fjarlægja þolendur og hafa þá alla saman í 

einhvers konar hópastarfi á skólatíma. Þetta voru foreldrarnir alls ekki sáttir við og leið 

eins og það væri verið að loka son þeirra og aðra þolendur inni í búri á meðan að 

gerendur héldu áfram að leika sér úti og vandamálið væri leyst. Þetta er mjög áhugavert 

í ljósi þess sem áður hefur komið fram í kafla um Olweusaráætlunina. Þar er talað um 

eineltiskönnun og hversu stór þáttur af áætluninni hún er. Það mælist lítið sem ekkert 

einelti í skólum þar sem foreldrar fá enga aðstoð og lausn mála nema einungis að skipta 

um skóla.  

Þegar þolandinn er fjarlægður þá mælist ekki einelti lengur. En það þýðir ekki að 

gerendur séu ekki enn til staðar og muni ekki halda áfram að leggja aðra í einelti. Það er 

ekki búið að leysa vandann, nema að því leyti að fjarlægja þolandann sem er í sjálfu sér 

ákveðin lausn fyrir hann en ekki endanleg eða í samræmi við eineltisáætlunina. Hún 

gerir ekki ráð fyrir því að það eigi að fjarlægja þolendur ef upp koma eineltismál.  

Það er greinilegt að það þarf að rannsaka betur hvernig Olweusaráætluninni er 

fylgt eftir í skólum. Það er sláandi að í einu tilfelli var foreldri búið að láta barnið sitt í 

annan skóla vegna eineltis sem ekkert var gert í sem varð til þess að ekkert einelti 

mældist í skólanum í eineltiskönnun. Ósköp eðlilegt þar sem þolendur voru komnir í 

annan skóla. Það er ekki nefnt í Olweusaráætluninni að þolendur eigi að skipta um skóla 

þegar eineltismál koma upp.  Þar er vel skilgreint ferli sem á að fara í gang ef upp koma 

eineltismál og samkvæmt áætluninni á að vera hægt að vinna vel úr þeim málum eða 

leysa þau meðal annars með góðu samstarfi við foreldra. Sú var ekki raunin í tilfelli 

viðmælenda rannsóknarinnar.  

Ragnar F. Ólafsson (2008) segir frá því í rannsókn sinni að einelti hafi ekki 

minnkað í þeim skólum sem notast við Olweusaráætlunina á Íslandi. Hann mælir með 

því að skoða þurfi þetta betur og frekari rannsóknir eru greinilega mikilvægar, bæði á 



69 

heildarárangri og í einstökum skólum. Mögulega þarf að vera meira utanumhald í 

kringum áætlunina og meira eftirlit og eftirfylgni í hverjum skóla.   

Niðurstöður Ragnars F. Ólafssonar (2008) eru í samræmi við það sem 

viðmælendur sögðu. Þeir voru reiðir vegna áætlunarinnar. Fannst hún ekki skila neinu 

og að hægt væri að verja peningum í eitthvað þarfara. Því var velt upp hvort kennarar 

fengju yfir höfuð einhverja fræðslu eða þjálfun í framkvæmd áætlunarinnar. Mögulega 

eru kennarar ekki að fá nægilega þjálfun eða kynningu á áætluninni þrátt fyrir að skýrt 

sé tekið fram að ákveðnir aðilar eigi að fá þjálfun frá sérlærðum starfsmönnum 

Olweusaráætlunarinnar.  

Eineltiskannanir eru gerðar og lög og námskrá kveða á um að skólar skuli hafa 

eineltisáætlun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Lög um grunnskóla nr.91/2008). 

Mögulega er ekki fylgst með á annan hátt. Eineltiskannanir í skólum geta gefið ranga 

mynd, eins og til dæmis ef þolendur hafa engin ráð önnur en að skipta um skóla. Það er 

engin langtíma lausn. Gerendurnir eru enn til staðar í viðkomandi skóla og ekkert hefur 

verið gert til að stöðva eineltishegðunina heldur hefur þolandinn einungis verið 

fjarlægður. 

Reiðin og svekkelsið skín í gegn í öllum viðtölunum. Foreldrarnir eru sárir, finnst 

þeir hafa verið sviknir af kerfinu og hafa misst allt traust til skólans.  Það verður að hafa 

það í huga og setja þann fyrirvara á þessa rannsókn að mögulega eru þeir foreldrar sem 

vilja koma í viðtal og ræða þessi mál, þeir foreldrar sem komu illa út úr eineltismálum 

eða eru mjög ósáttir og vilja tjá sig um þetta. Mörg eineltismál eru örugglega leyst 

farsællega í skólum og einhverjir foreldrar örugglega sáttir með hvernig tekið var á 

þeirra málum. En í öllum viðtölum þessarar rannsóknar voru foreldrar verulega ósáttir 

og reiðir. Þrátt fyrir að sum eineltismál leysist vel þá ættu þau öll að gera það. Það á 

ekkert foreldri að upplifa að koma að lokuðum dyrum, að skólinn geri ekkert og að 

eineltisáætlanir virki ekki.  

Eineltisáætlunin fær algjöra falleinkunn í öllum viðtölum og hafa foreldrarnir 

ekkert gott um hana að segja. Það er áhugavert og mikilvægt að skoða nánar. Þeir skilja 

hana ekki, þeir fengu ekki að vita hvernig hún virkaði eða þá að notkun hennar var ekki í 

samræmi við neinar reglur eða viðurkenndar aðferðir.  
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Það er greinilegt að foreldrar ganga í gegnum ýmsa erfiðleika þegar börn þeirra 

eru þolendur eineltis. Það kom töluvert á óvart hversu slæma reynslu foreldrarnir hafa 

af bæði samskiptum og viðbrögðum skóla og kennara og upplifun af eineltisáætluninni. 

Eins og eitt foreldri sagði þá lítur áætlunin sennilega vel út á pappír og fræðilega en 

henni er ekki fylgt eftir. Þetta er eitthvað sem þyrfti að skoða nánar og rannsaka betur 

framkvæmd og eftirfylgni eineltisáætlana í grunnskólum á Íslandi.  

Eftir þessi viðtöl og út frá upplifun og reynslu foreldranna af eineltinu og 

samskiptum við skólann er hægt að svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt var upp 

með. Niðurstöðurnar eru einnig í ágætu samræmi við fræðilegar heimildir og fyrri skrif 

um efnið. Það náðist góð innsýn í upplifun foreldra og áhrifin sem eineltið hafði á þá. 

Foreldrarnir lýstu allir slæmum samskiptum við skóla, kennara og skólastjórnendur og 

einnig við foreldra gerenda. Þegar kemur að því hvernig eineltinu lauk þá er það töluvert 

sláandi að öllum málunum lauk eða eineltið hætti eingöngu eftir að viðkomandi þolandi 

lauk grunnskólanámi eða skipti um skóla. Það voru engin eiginleg málalok og eineltið var 

ekki stöðvað. nema þegar þolandinn var fjarlægður annað hvort með útskrift úr skóla 

eða með því að fara í annan skóla.  

Út frá niðurstöðum rannsóknarinnar má ætla að það sé einhvers staðar pottur 

brotinn. Það gengur alls ekki vel að takast á við eineltismálin og virðist í felstum tilfellum 

nánast ekkert gert. Það var átakanlegt að heyra sögur foreldranna af þessari erfiðu 

reynslu sem fór ekki á milli mála að tók verulega á, og í sumum tilfellum gerir það enn. 

Það er ekki annað hægt en að finna mikið til með þessum foreldrum. Miðað við upplifun 

þeirra er eitthvað mikið að, kerfið virkar ekki og þolendur eineltis enda allir á því að 

þurfa að skipta um skóla eða vera fjarlægðir. 

Foreldrarnir iðuðu í skinninu að fá að ræða eineltisáætlunina og kom mjög 

augljóslega fram hvaða skoðun þeir hafa á henni. Þetta eru vissulega slæmar og 

alvarlegar niðurstöður sem benda til þess að það sé eitthvað að. Það fer eitthvað 

úrskeiðis í skólunum og kerfinu þegar kemur að eineltismálum og ekki síst þegar kemur 

að samskiptum og eineltisáætlun. Það þarf að rannsaka þetta allt betur og meira til þess 

að skilja og læra hvað megi betur fara og hvernig sé hægt að bæta úr sem fyrst. Það er 

ekki hægt að sitja hjá og horfa upp á að verið sé að framleiða brotnar manneskjur. 
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Fylgiskjal 1- viðtalsrammi 

Inngangur- upphaf viðtals. 
 

Kynna mig, rannsóknina, BA verkefnið mitt og MA verkefnið mitt áhuga minn á þessu 
efni og svoleiðis, trúnað, nafnleynd.  

Tímalengd viðtals, afhenda upplýsingablað, biðja fólk að skrifa undir 
samþykkisyfirlýsingu og fá leyfi til að taka upp samtalið og hvers vegna. taka fram að 
það er ekki neitt rétt eða rangt svar við neinum spurningum. Ég hef eingöngu áhuga á að 
heyra og fræðast um sögu viðkomandi og þeirra reynslu og upplifun. Segja viðmælanda 
að hann stjórni ferðinni, megi hætta hvenær sem er, biðja hann um að láta vita ef han 
vill að ég slökkvi á upptöku, eða vilji ekki svara einhverjum spurningum. Áður en ég 
kveiki á upptöku læt ég vita af því.   

 

 

(1) Núverandi aðstæður. Stutt yfirlit yfir núverandi aðstæður viðkomandi, auðveldar 

spurningar til að kynnast betur, mynda samband, láta viðkomandi líða vel og koma 

viðtalinu af stað.  

 

-Aldur foreldra og barns/barna eru systktini? 

-Fjöldskylduaðstæður, gift/ur, skilin, einstæð/ur fleira fjöldi barna? 

-Aldur þeirra? 

-Hjúskaparstaða  

-Búseta? 

-Menntun? 

-Atvinna? 

 

(2) Bakgrunnur upphafið, dýpri lýsingar á aðstæðum og hvernig málin atvikuðust.  

 

-Skólaganga 

-Hvað er barnið gamalt? Drengur ? stúlka ?  

-Hvar hóf barnið grunnskólagöngu sína? 

-Hversu lengi var barnið í þeim skóla?  

-Hvernig hefur barninu gengið félagslega? 
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-Hverng hefur barninu gengið námslega? 

-Muna ef foreldrar hafa skilið, hvar og hvernig skiptist forræði? 

-búseta barns?  

-Vinir 

-Fjölskylduaðstæður 

 

 

(3) Skólagangan og eineltið.  

 

-Upphaf, hvað gerðist hvernig byrjaði eineltið, fattaðist það? áfall, hvaða áhrif hafði 

eineltið á þig/ykkur?  

- Hafði eineltið áhrif á námið? 

-Hvernig kom eineltið í ljós? Hvenær uppgötvaðist það?  

-Hvenær hófst eineltið? (oft lengi í gangi áður en það uppgötvast) 

-Hvaða áhrif hafði eineltið á þig?  

-Hvernig hafði eineltið áhrif á námið hjá barninu?  

-Hvaða áhrif hafði eineltið á félagslega stöðu barnsins? Vinir?  

-Hvernig hafði eineltið áhrif á stöðu þína/ykkar?   

 

 

(4) Eineltið og heimilið.  

 

-Hvernig var heima á meðan á eineltinu stóð? 

-Hvernig upplifðuð þú/þið eineltið heima? 

-Breyttist eitthvað heima við, hvað og hvernig þá? 

-Hvaða breytingar fannst þú/þið?  

 

 

(5) Samskipti og eineltisáætlun  

 

-Hvernig var unnið út frá eineltisáætlun? Hvernig var ykkar þátttaka í því?  

-Vissuð þið/þú um eineltisáætlun í skólanum?  

-Hvernig voru samskipti við kennara? Skólastjóra? Annað starfsfólk? 

-Voru einhver samskipti við foreldra geranda?  
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(6) Hugmyndir eða þekking foreldra. 

 

-Hvernig finnst þér/ykkur kerfið virka eins og td, löggjöf og námskrá? Hvað vitið þið um 

það? Skólinn, stjórnendur,forerldraráð/fundir og fleira í þeim dúr?  

-Fannst ykkur/þér þið/þú vita um einelti og hvað það þýðir eða skilgreiningar á því?  

-Hversu vel í stakk búin að takast á við það?  

-Hvað mætti betur fara? Hvað hefði átt að gera betur, hvað gekk vel?  

-Hvernig útksýra foreldrar eineltið, ástæður þess?  

-Hverjum kenna þeir um ef einhverjum?  

(7) Eftir að einelti lauk, eða hvernig því lauk.  

 

-Hvernig var fjölskyldulífið eftir eineltið, hver voru eftirköstin?    

-Hvernig verður framtíðin hjá barninu og ykkur/þér?? 

 

Lok viðtals 

Enda á að spyrja viðmælanda hvort það sé eitthvað sem honum/henni liggi á  

hjarta og vilji bæta við. 

 

Hefur eitthvað mikilvægt gleymst? Ítreka og minna á trúnað og nafnleynd 

 

Bjóða fólki (ef við á) að lesa yfir niðurstöður þegar greining er komin á lokastig 

 

Ræða hvort og hvenær annað viðtal verður, eða biðja um leyfi til að hafa samband  

aftur ef eitthvað hefur gleymst. 

Þakka kærlega fyrir viðtalið 
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Fylgiskjal 2- Trúnaðaryfirlýsing 

 
 
Háskóli Íslands                     Rannsakandi: 
Félagsvísindasvið        Jóhann Aðalsteinn Árnason 
Félags- og mannvísindadeild       070789-3619 
Náms- og starfsráðgjöf                Meistaranemi í 
Haust 2017       náms-og starfsráðgjöf við HÍ 
 
 
Farið verður með öll gögn þessarar rannsóknar sem trúnaðarupplýsingar og er algjör 

þagnarskylda um þau. Þátttakendum verða gefin gervinöfn og gætt verður sérstaklega 

að því að gefa ekki upp persónurekjanlegar upplýsingar. Persónugreinanlegum 

upplýsingum verður eytt að lokinni afritun gagna. Þátttakanda er frjálst að hætta 

þátttöku í rannsókninni hvenær sem er meðan á rannsókn stendur. 

 

Rannsakandi 

 

_________________________________________ 

 
 
Ég/Við undirritaður / undirrituð samþykki/samþykkjum hér með að gerast þátttakandi í 

rannsókn Jóhanns Aðalsteins Árnasonar Einelti og foreldrar – upplifun og reynsla 

foreldra barna sem hafa verið þolendur eineltis. 

 

_______________________________________/_____________________ 

_______________________________________/_____________________ 

 


