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Útdráttur 
Einelti er ekki vandamál sem er ný til komið hér á landi. Öllum fræðimönnum sem 

hafa rannsakað einelti ber saman um að einelti sé ekkert annað en ofbeldi þar sem 

einstaklingur eða einstaklingar níðast á öðrum aðila. Mikilvægt er að við sem vinnum 

með börnum gerum okkur grein fyrir því hvað einelti er alvarlegt og hvað það getur 

haft slæmar afleiðinar fyrir bæði þá sem eru þolendur og gerendur. Í þessari ritgerð 

verður farið yfir þær afleiðingar sem það getur haft fyrir þolandann sem og 

gerandann. Einnig verður farið yfir það hvað þeir sem vinna með börnum og foreldrar 

geta gert til að koma í veg fyrir einelti eða að minnsta kosti að draga úr því. Skoðaðar 

verða niðurstöður úr rannsóknum sem gerðar hafa verið í sambandi við einelti. 

Skoðuð verða störf samtaka á borð við Píeta, Liðsmenn jerico og Regnbogabörn en 

það eru samtök sem vinna að því að aðstoða þá sem hafa orðið fyrir einelti og hafa 

valdið sjálfum sér skaða vegna eineltis. Þrátt fyrir að það komi fram í Aðalnámskrá 

grunnskóla að skylda sé í dag að allir grunnskólar eigi að vera með áætlun gegn 

hverskonar ofbeldi sem upp getur komið, þá virðist vera erfitt að koma í veg fyrir 

einelti. Erfitt getur verið að sjá einelti þar sem það getur birst á nokkra vegu og með 

tilkomu snjalltækja reynst en erfiðar að sjá einelti og koma í veg fyrir það. Því þurfa 

allir sem koma að uppeldi barna að vera vakandi fyrir öllu því sem barnið er að gera. 

 

 

Abstract 
Bullying is not something that is new in our community. Every scholars that have 

researched bullying agree that bullying is nothing else than a violence where person 

or persons abuse another human being. It is important that we who work with 

children are conscious that bullying is a serious problem that can have a serious 

consequence for both perpetrators and victims. This thesis will review the 

consequences that bullying may have on those who bully and those who are bullied. 

There will also be a review of what those who work with children and parents can do 

to prevent or reduce bullying. The results of studies on bullying will be reviewed. The 

work of organizations such as Pieta, Liðsmenn jerico and Regnbogabörn will be look 

at, but they are organizations working to assist those who have hurt them self after 

being a victim of a bullying. Even though schools are obligated to have a plan against 

violence according to Primary school curriculum, it seems to be hard to prevent 

bullying. Bullying can appear in few ways and is often hard to recognize. Most 

people have smart phones and computers so it is harder to see and prevent bullying. It 

is important that everyone that are in evolved in children‘s upbringing are awake for 

everything children are doing in school and free time.  
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1. Inngangur 

Viðfangsefnið í þessari ritgerð er einelti. Farið verður yfir það hvernig einelti birtist 

þeim sem koma að því, og hvort eða hvernig sé hægt að vinna markvisst að því að 

draga úr einelti sem á sér stað í skólum hér á landi. Einnig verður skoðað hvernig 

kennarar, foreldrar og forráðamenn ættu að bregðast við ef upp kemur einelti í 

bekknum eða hjá barni þeirra. Í þessari ritgerð munu þeir sem eru lagðir í einelti 

kallaðir þolendur og þeir sem leggja í einelti kallaðir gerendur. Mikilvægt er að fólk 

leiði ekki einelti hjá sér, þar sem það er mjög alvarlegt og getur haft slæmar 

afleiðingar bæði fyrir þolendur og gerandur. Einelti getur birst okkur á nokkra vegu 

og með tilkomu snjalltækja reynist okkur sem vinnum með börnum hvort sem er í 

skóla, frístund eða íþróttastarfi og foreldrum erfiðara að koma auga á eineltið. Með 

tilkomu samfélagsmiðla þurfa allir að vera með opin augun fyrir því hvernig 

samskipti börn eru að hafa á þeim.  

Ástæðan fyrir því að þetta efni varð fyrir valinu er sú að ég að tel að einelti sé 

eitthvað sem kemur mér mikið við sem verðandi kennara og einnig þar sem ég starfa í 

félagsmiðstöð og hef þurft í minni vinnu að taka á málum eins og einelti. Ég tel að 

þetta verkefni geti hjálpað mér að búa mig undir sem kennara, að takast á við einelti í 

starfi þegar það kemur upp í mínum hópi, ég segi þegar, því ekki er einelti nýtt 

vandamál eða eitthvað sem við könnumst ekki við (Olweus, 1993, bls. 1). Einnig varð 

þetta efni fyrir valinu þar sem ég hef á minni grunnskólagöngu tilheyrt öllum þeim 

hópum sem hægt er að tilheyra, þegar um einelti er að ræða, þá á ég við að ég hef 

verið þolandi, gerandi og áhorfandi, á einum tíma punkti var ég í öllum hópunum 

samtímis. Ég hef oft hugsað um það hvort sá sem ég lagði í einelti eða aðstoðaði ekki 

þegar ég sá að verið var að leggja í einelti hafi náð sér eftir þetta. Ég glími enn við 

það eftir að hafa vera lagður í einelti að eiga erfitt með að treysta og hef ég ekki mikið 

álit á því sem ég geri af hræðslu við að vera sleginn niður. 

Ég mun styðjast við eftirfarandi rannsóknar- spurningar í þessari ritgerð: 

 Hvaða áhrif hefur einelti á þann sem verður fyrir einelti? 

 Hvað áhrif hefur það á þann sem leggur annan í einelti?  

 Hvernig geta skólar og foreldrar komið í veg fyrir einelti?  

 Hvernig á að bregðast við einelti? 

Markmiði mitt með þessari ritgerð er sú að hún komi þeim að gagni sem hana 

lesa og að lesendur geti nýtt sér hana ef þeir þurfa að takast á við eineltis mál. Einnig 



3 

 

vona ég að hún geti komið fólki að gagni við að fyrirbyggja einelti. Ég vil að fólk sjái 

hversu alvarlegt það er að vera þátttakandi af hvaða tagi sem er í eineltismálum. 

2. Hvað er einelti? 

Í skólum og allstaðar í samfélaginu geta komið upp vandamál sem þarf að leysa og er 

mikilvægt fyrir fólk að þekkja einkenni slíkra vandamála. Eitt þessara vandamála er 

einelti. Einelti getur bæði verið þegar einn einstaklingur er tekinn fyrir sem og þegar 

hópur er tekinn fyrir (Olweus, 1993, bls. 9). Þegar einn einstaklingur er tekinn fyrir 

og hann píndur á annað hvort andlegan eða líkamlegan hátt í lengri tíma, eða þegar 

einn eða fleiri misbeita valdi með hótunum og langvarandi ofbeldi bæði andlega og 

líkamlega, kallast það einelti (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 11; Sharp og Smith, 1994, 

bls.11). 

Þegar einelti byrjar getur það verið mjög tilviljunarkennt (Þorlákur H. 

Helgason, 2009, bls. 9). Smá stríðni og litla árekstar er ekki hægt að telja til eineltis, 

en það getur hins vegar verið meiðandi og er nauðsynlegt að taka á því þó vandamálið 

sé lítið og aðstoða börnin við að leysa vandann áður en hann verður stærri 

(Verndumbörn E.d.). Smá stríðni getur endað í slæmu einelti (Þorlákur H. Helgason, 

2009, bls. 9). En hvar liggja mörkin á milli eineltis og stíðni? Samkvæmt íslenskum 

orðabókum er orðið stríðni skilgreint þannig, að gera manni gramt í geð með 

einhverju. Þessi stríðni getur svo leit af sér einelti. Enginn tvö börn eru eins og með 

mismunandi sársaukamörk, það sem einu barni finnst vera stríðni finnst öðru vera 

óþægilegt og jafnvel niðurlægjandi (Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 4).  

Það kemur hvergi fram í íslenskri löggjöf hvernig skilgreina á einelti meðal 

barna hvort sem leitað er í settum lögum, stjórnvaldsfyrirmælum eða í reglugerðum. Í 

bókinni Ábyrgð og aðgerðir hefur verið sett fram tillaga af því hvernig ætti að 

skilgreina einelti í lögum. Þar er lagt til að einelti verði skilgreint sem endurtekn 

ámælisverð háttsemi af hálfu eins eða fleiri saman. Þetta á við um hegðun athöfn og 

athafnaleysi sem er notað til að meiða, niðurlægja, særa, móðga, gera lítið úr, ógna og 

valda vanlíðan hjá þeim sem verður fyrir eineltinu. Þetta á við um að senda skilaboð 

eða aðrar upplýsingar með hverskonar rafrænum hætti. Þetta á þó ekki við um almenn 

samskipti eða skoðanaskipti milli jafningja (Daníel Reynisson, Hrefna Friðriksdóttir, 

Hjördís Árnadóttir, Halldór S. Guðmundsson, Sjöfn Kristjánsdóttir og Vanda 

Sigurgerisdóttir, 2011, bls. 38).  
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2.1. Birtingarmyndir eineltis 

Einelti getur verið af ýmsum toga og er mikilvægt að forráðamenn og foreldrar 

unglinga og barna kynni sér vel hvernig einelti getur birst (Þorlákur H. Helgason, 

2009, bls. 7). Einelti getur birst á nokkra vegu það er að segja líkamlegt- , munnlegt, 

og óbeint einelti. Líkamlegt einelti er þegar þolendur verður fyrir barsmíðum, 

hrindingum af hálfu gerenda og gerandurnir vinna skemmdarverk á eigum 

þolendanna. Munnlegt einelti er þegar þolendur verða fyrir endurtekinni stríðni, 

niðrandi athugasemdum og uppnefningum. Óbeint einelti er þegar þolendur er skildir 

útundan í félagshópi og um þá er illa talað (Sharp og Smith, 1994, Bls.11). Síðari ár 

hefur bæst við ein birtingar mynd af einelti í viðbót, en það er rafrænt einelti. En þá 

nota gerendur samfélagsmiðla til að senda niðrandi skilaboð á þolendur (Þorlákur H 

Helgason, 2009, bls. 6). 

Einnig má líta á einelti sem bæði beint og óbeint. Þegar talað er um beint 

einelti er það líkamlegt og munnlegt einelti. Líkamlegt og munnlegt einelti er þegar 

þolendur sjá og heyra árásir, orð og athafnir. Þegar líkamlegt eða munnlegt einelti á 

sér stað er oftar en ekki um síendurteknar árásir að ræða hvort sem það er í formi orða 

eða barsmíða á þolendurna eða einhverja sem er þeim nátengdur. Óbeint einelti er 

þegar verið er að skilja út undan, baktala, hunsa og banna einhverjum ákveðnum 

aðilum að vera með í leik jafningja (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 13). Því hefur oft 

verið haldið fram að beint einelti sé verra en það óbeina. En það hefur hins vegar 

reynst erfitt að sannreyna það. Þar sem það virðist ekki vera auðveldara fyrir þá sem 

eru þolendur að vera útilokaður frá jafningjum með hunsi eða verða teknir fyrir með 

líkams meiðingum. Hins vegar þegar eineltið er sýnilegt þá er auðveldra að taka á því. 

Þegar upp er staðið getur verið erfitt að sanna hvort er í raun og veru verra, að vera 

beittur beinu eða óbeinu einelti (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 13). Eineltissamband 

getur myndast þegar gerendur hafa náð tökum á þolendum og þurfa ekki annað en að 

senda þeim augnaráð til þess að þolendunum finnst þeim vera ógnað og þeir fyllast 

hræðslu og óöryggi (Sharp og Smith, 1994, Bls. 11). 

Undanfarin ár hefur verið mikil aukning á svokölluðu rafrænu einelti. En 

rafrænt einelti er notað yfir það einelti sem fer fram í gegnum síma og/eða internetið. 

Gerendur nota þessa tækni til að koma niðrandi skilaboðum til þolenda.  

Gerendur eiga auðveldara með að leyna því sem er í gangi heldur en þegar einelti er 

beint (Verndumbörn E.d.). Algengasta rafræna eineltið er þegar þolendur eru 
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útskúfaðir með því að dreift er um þá óhróðri á samskiptamiðlum á borð við facebook 

svo að öðrum fari að líka illa við þá. Þessi óhróður getur verið í formi mynda eða 

sögusagna sem er dreift um tiltekna einstaklinga (Þorlákur H Helgason, 2009, bls. 6). 

Margir unglingar hafa áhyggjur af því að verða útilokaðir á samfélagsmiðlum, þessi 

útilokun getur verið fólgin í því hversu margir líka og/eða gera athugasemd við mynd 

sem viðkomandi hefur sett inn og hvað þeir eiga marga vini. Keðjuverkun getur farið 

af stað á samfélagsmiðlunum þegar einhver einn vill ekki vera vinur einhvers, út af 

því að vinur hans vill ekki vera vinur hans. Flest öll ungmenni ganga með nettengdan 

síma í vasanum og eru stöðugt að fá tilkynningar í símann frá samfélagsmiðlunum. 

Með tilkomu samfélagsmiðlanna þá eiga þeir sem er þolendur í einelti engan 

griðastað en áður fyrr var það heimili þeirra (Verndumbörn E.d.).  

2.2.  Tíðni eineltis 

Í rannsókn sem gerð var árið 2006 kemur fram að einelti er ekki eins algengt hér á 

landi og í samanburðarlöndum. Af þeim þrjátíu og níu svæðum og löndum sem þátt 

tóku í alþjóðlegri samanburðarrannsókn sem ber nafnið Health behaviours in school-

aged children eru ellefu ára nemendur frá Íslandi í þrítugasta og fimmta sæti og 

þrettán ára nemendur í því þrítugasta og sjöunda yfir hlutfall þeirra nemenda sem 

höfðu verið þolendur eineltis að minnsta kosti tvisvar sinnum á síðustu tveimur 

mánuðum. Á Íslandi verða 7% ellefu ára nemenda fyrir einelti en hæst mældist það í 

Tyrklandi eða 34%. Meðal þrettán ára barna voru 5% nemenda hér á landi sem urðu 

fyrir einelti en hæst mældist það í Litháen eða 29%. Hjá fimmtán ára nemendum var 

hlutfallið minnst 3% en mældist hæst í Búlgaríu 24% (Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2009, bls.15-16). Í þessari rannsókn kemur einnig fram að með 

hækkandi aldri fer þolendum fækkandi en gerendum fjölgandi (Ársæll M. Arnarson 

og Þóroddur Bjarnason, 2009, bls. 18). 

Í rannsókninni Health behaviours in school-aged children sem gerð var árið 

2014 voru niðurstöðurnar mjög svipaðar fyrir íslendinga og í þeirri sem gerð var árið 

2006. Meðal ellefu ára barna voru að meðaltali 7% barna þolendur en mældist hæst 

að meðaltali hjá Litháen 32%.  Hjá þrettán ára börnum voru það að meðaltali 5,5% 

þolendur og mældist hæst hjá Litháen 30%. Meðal fimmtán ára barna voru að 

mealtali 1,5% þolendur og mældist hæst hjá Litháen 25,5%. Þegar skoðað er hvert 

meðaltal gerenda er þá kom í ljós að hjá ellefu ára börnum voru 1% gerendur. Hjá 
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þrettán ára börnum voru 0,5% að meðaltali gerendur. Meðaltal hjá fimmtán ára 

börnum voru 3,5% gerendur (HSBC, 2016, bls. 200-203). 

Árið 2010 var Rannsóknarstofnun Ármanns Snævarrs veittur styrkur til að 

rannsaka einelti meðal barna í íslensku samfélagi í samstarfi við Félagsráðgjafadeild, 

Lagadeild og Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknin var framkvæmd árið 

2010 og niðurstöður hennar kynntar árið 2011 (Daníel Reynisson, Hrefna 

Friðriksdóttir, Hjördís Árnadóttir, Halldór S. Guðmundsson, Sjöfn Kristjánsdóttir og 

Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011, bls. 5-6). Rannsóknin sem gerð var snérist um að 

greina hina ýmsu þætti á borð við þekkingu á tíðni eineltis, aðferðum til að koma í 

veg fyrir einelti, menntun fagstétta og birtingarmynd eineltis. Mikilvægt var að fá 

svör við því hver skilgreining á einelti væri í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum, hvort 

sem er í skóla eða utan hans og í félagslegri þjónustu sveitafélaga. Hvaða úrræði væri 

til að taka á einelti og hvort þeir sem vinna með börnum ynnu eftir sama úrræði 

(Daníel Reynisson, Hrefna Friðriksdóttir, Hjördís Árnadóttir, Halldór S. 

Guðmundsson, Sjöfn Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011, bls. 5). Til að 

vinna að rannsókninni voru fengnir þrír meistaranemar úr þremur deildum við 

Háskóla Íslands. Nemarnir komur úr Lagadeild, Menntavísnindasvið og 

Félagsráðgjafadeild einnig komu leiðbeinendur þeirra frá þessum þremur deildum. 

Meistaranemarnir fengu að taka þátt í samtarfi í uppbyggingu og samhæfingu 

rannsóknarinnar frá haustinu 2010 auk þess að skrifa meistararitgerðina. Nemarnir 

unnu svo lokaskýrslu ásamt verkefnastjórn og ráðgefandi sérfræðingi um 

heildarniðustöður rannsóknarinnar sem síðan voru kynntar haustið 2011 (Daníel 

Reynisson, Hrefna Friðriksdóttir, Hjördís Árnadóttir, Halldór S. Guðmundsson, Sjöfn 

Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011, bls. 6). 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sína að tíðni eineltis virtist ekki hafa 

minnkað hér á landi þegar rannsóknin var gerð. Höfundar rannsóknarinnar telja að 

skortur sé á eins rannsóknum og þeir gerðu og hafa sett fram tillögur um hvernig má 

bæta úr því. Þessar tillögur eru á þá leið að veita opinbert fé til langtímarannsókna á 

einelti hvort sem er tíðni þess eða afleiðingar. Framkvæmt verið samræmt mat á tíðni 

eineltis í grunnskólum, framhaldsskóla og í íþrótta- og tómstundastarfi með 

reglubundnum hætti af hálfu opinberra aðila. (Daníel Reynisson, Hrefna 

Friðriksdóttir, Hjördís Árnadóttir, Halldór S. Guðmundsson, Sjöfn Kristjánsdóttir og 

Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011, bls. 39-40). 
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3. Kynjamunur og fjölskylduaðstæður 

Ekki er auðvelt að svara því hvers vegna einhver er lagður í einelti (Guðjón Ólafsson, 

1996, bls. 21). Almennt er lítill munur á þeim fjölskyldum sem lenda í 

eineltisvandmálum og þeim sem eru laus við einelti (Roland og Vaaland, 2001, bls. 

17). Þó má sjá nokkurn mun á fjölskyldu aðstæðum barna sem tengjast einelti í 

rannsókninni (HBSC). En þar kemur fram að þeir sem eiga ekki í neinum samskipti 

við föður sinn eru 11% bæði þolendur eða gerendur en þeir sem eiga samskipti við 

föður eru 3-5% þolendur eða gerendur. Þeir sem ekki eru í sambandi við móður eru 

9% þolendur eða gerendur en þeir sem eiga í samskiptum við móður eru 1-2% 

þolendur eða gerendur (Ársæll M. Árnason og Þóroddur Bjarnason, 2009, bls. 18). 

Þeir sem ekki tengjast einelti eru almennt í betra sambandi við foreldra sína og eiga 

frekar góða vini en þeir sem tengjast einelti. Þeir sem eru bara gerendur í einelti eru 

oftar en ekki í góðum málum félagslega og eiga í góðu sambandi við vini og 

fjölskyldu (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009, bls.15). Þegar 

niðurstöður í rannsókninni (HBSC) eru skoðaðar sést að 70% þeirra sem eiga ekki í 

tengslum við besta vin eru eingöngu þolendur eða bæði þolendur og gerendur. 80% 

þeirra sem ekki tengjast einelti eiga í góðum samskiptum við besta vin (Ársæll M 

Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009, bls. 18).  

Sjá má að nokkur kynjamunur er þar sem strákar eru frekar líklegri til að vera 

þolendur eða gerendur heldur en stelpur. Þá eru strákar líklegri en stelpur til að beita 

beinu ofbeldi (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 13). Í rannsókninni (HBSC) sem gerð var 

árið 2006 má sjá að hjá nemendum frá 6. – 10. bekk eru strákar líklegri til að taka þátt 

í einelti en stelpur. 10,4%  stráka tengdust einelti en 5,7% stelpna. Niðurstöður sýna 

einnig að 4,4% stráka voru gerendur í eineltismálum en 1,7% stelpna (Ársæll M. 

Árnason og Þóroddur Bjarnason, 2009, bls. 18). 

Rannsóknir sem gerðar voru á árum áður sýndu að þolendur í einelti ættu 

ýmislegt sameiginlegt sem hugsanlega gat gefið einhverja skýringu á eineltinu. Þau 

börn sem urðu fyrir barðinu á einelti áttu það sameiginlegt að vera lítil í sér og hafa 

hægt um sig. Einnig var talið að þau börn sem voru þolendur í einelti, væru ekki 

líkleg til að stríða öðrum, væru ekki árásargjörn og vildu ekki beita aðra ofbeldi 

(Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 21-22). Þetta er hins vegar ekki alltaf þannig því sumir 

þeirra nemenda sem eitt sinn voru þolendur urðu seinna gerendur (Roland og 

Vaaland, 2001, bls. 14). Það geta verið ýmsar ástæður af hverju einstaklingur leggur 
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annan einstakling í einelti, og ein þeirra er að hann er fyrrverandi þolandi (Roland, og 

Vaaland, 2001, bls. 92). Þetta getur átt sér stað þegar þolendur verða fyrir einelti af 

sér eldri nemendum, þá eiga þolendur það til að gerast gerandur og leggja yngri 

nemendur í einelti. Þetta gera þeir til að missa ekki sjálfsvirðingu (Roland og 

Vaaland,  2001, bls. 14). Sumir sem eitt sinn voru þolendur og svo gerendur eiga það 

til að leggja sín eigin systkini í einelti (Umboðsmaður barna, 1998). Sumir gerendur 

eru ekki meðvitaðir um hvaða áhrif það getur haft á þolendur. Því er mikilvægt að 

hugsa um einelti sem slæma hegðun eða gjörðir af hálfu þess sem eru gerendur í stað 

þess að segja gerendur vera slæman einstakling (Sharp og Smith, 1994, bls. 92).  

Þolendur og gerendur eru ekki einu hóparnir sem koma að einelti. Heldur er 

þriðji hópurinn líka til, það eru þeir sem eru áhorfendur sem koma ekki beint að 

eineltinu en koma þó ekki þolendanum til hjálpar (Roland og Vaaland, 2001, bls. 49). 

Svo er til lítill hópur sem verður fyrir einelti sem er ekki með sömu einkenni og það 

sem hefur verið tekið fram hér á undan. En þetta eru þau börn sem eru að „pirra“ og 

trufla aðra svo sem sessunauta eða aðra í stofunni jafnvel allan bekkinn. Það sem 

einkennir þessi börn er árásargirni og hræðsla. Þessi börn eiga erfitt með að einbeita 

sér og halda athygli. Sum af þessum börnum eru oft ofvirk eða að kljást við aðrar 

líffræðilegar greiningar sem getur verið þess valdandi að þau lenda í þeim aðstæðum 

að verða lögð í einelti (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 24). Þrátt fyrir þetta eiga þeir sem 

eru þolendur í eineltismálum aldrei ábyrgð á því að vera lagður í einelti 

(Verndumbörn E.d.). 

3.1.  Þolendur: Einkenni og afleiðingar 

Einelti hefur sömu áhrif á fórnarlambið eins og hvert annað ofbeldi. Sá sem verður 

fyrir ofbeldi missir álit á sjálfum sér sem og lífsviljann. Þolendur kenna sjálfum sér 

um hvernig ástandið er orðið. Þessir einstaklingar eru oft einmana og óvinsælir meðal 

félaganna og álíta sjálfa sig heimska og lítið aðlaðandi (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 

23). Þegar einelti hefur lengi átt sér stað byrja þolendur að sýna af sér skrítna hegðun 

og framkoma þeirra breytist til muna, þolendur láta lítið fyrir sér fara eða þveröfugt 

og verður mjög ágengir við aðra til að fá viðurkenningu. Þolendur missa alla trú á 

sjálfum sér og traust til annars fólks í kringum sig (Verndumbörn E.d.). Þolendur hafa 

oftar en ekki lélegri sjálfsmynd en meðal barn (Roland og Vaaland, 2001, bls. 16). Ef 

litið er á þá sem lagðir eru í einelti sem hóp, þá má sjá að þetta eru börn sem eru oftar 

en ekki, mikið ein bæði innan og utan skóla. Þeirra vinir eru oftar en ekki yngri en 
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þau sjálf. Þessi börn eru undir meðallagi í námi og félagslega ef þau eru borin saman 

við jafnaldra sína. Rannsóknir hafa ekki getað sýnt fram á það hvort þetta er afleiðing 

eineltis eða orsök eða jafnvel hvort tveggja (Roland og Vaaland, 2001, bls. 16-17).  

Þjáning er það sem einkennir þau börn sem lögð eru í einelti og eru þau ósátt 

við sjálf sig og hrædd við að fá höfnun af hvaða tagi sem er og hrædd við að eignast 

vini. Börnin forðast það fljótt að eiga í samskiptum við önnur börn og eru í raun og 

veru að forða sér frá áföllum sem þau geta orðið fyrir (Hugo Þórisson, 2003, bls. 42). 

Þeir sem lenda í því að verða lagðir í einelti eiga það flest allir sameiginlegt að vera 

frekar viðkvæm börn eða unglingar. Þessi börn eða unglingar sýna oftar en ekki meiri 

ótta en önnur börn við ákveðnar félagslegar aðstæður og eiga auðvelt með að fara 

gráta þegar þau verða fyrir mótlæti (Roland og Vaaland, 2001, bls. 16).  

Segja má að einkenni eineltis birtist í fimm stigum. Fyrst er það að þolendur 

skilja ekki hvað er í gangi og upplifa hræðilegan ótta og lítilsvirðingu. Á öðru stigi 

taka þolendur reiðikast og tryllist í flestum tilfellum með þeim afleiðingum að fleiri 

bætast í hóp gerenda. Á þriðja stigi reyna þolendur að falla inn í hópinn og láta lítið 

fyrir sér fara og forðast að vera á sama stað og gerendur. Ef þolendur þurfa að vera á 

sama stað eins og í skólastofunni þá mæta þeir seint. Fjórða stigið er þegar þolendur 

bregst við með að vera trúðurinn í samfélaginu. Sumir sem eru þolendur láta þetta 

bara yfir sig ganga og taka öllu þegjandi og hljóðalaust. Síðasta stigið og jafnframt 

það fimmta er svo að flýja yfir í annan heim hvort sem er að ræða að flýja yfir úr 

raunveruleikanum yfir í óraunveruleikann eða hreinlega að svipta sig lífi (Guðjón 

Ólafsson, 1996, bls. 23-24).  Þolendur vilja ekki ganga einir í skólann, heldur vilja 

þeir fá fylgd, ef þeir vilja yfir höfuð fara í skólann. Oftar en ekki fá þolendur það sem 

kallað er skólaleiða og fara að taka upp á því að skrópa í skólanum með þeim 

afleiðingum að þolendur fara að fá slæmar einkunnir (Umboðsmaður barna, 1998). 

Þeir sem eru þolendur eiga það til að mæta of seint í skólann til að koma í veg fyrir að 

verða fyrir einelti á skólalóðinni áður en skólinn byrjar. Einnig reyna þeir að komast 

hjá því að þurfa fara út í frímínútur þó svo það sé skylda á þeirra aldursstigi. Allur 

skóladagurinn hjá þolendunum fer í að reyna komast undan, lifa í stöðugum ótta, með 

kvíða og vera hræddir. (Hugo Þórisson, 2003, bls. 41-42). Þeir sem lenda í einelti eiga 

það til að koma heim úr skólanum í skemmdum fötum og með skemmt námsefni. Þeir 

hætta að geta borðað vegna kvíða eða jafnvel að nestinu þeirra er stolið af þeim 

(Umboðsmaður barna, 1998). Drengir sem eru þolendur í einelti eru oft undir 

meðallagi hvað varðar líkamsstyrk en það er hins vegar ekki í tilfelli þeirra stelpna 
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sem lagðar eru í einelti. Það kann að koma á óvart að útlit er ekki það sem skiptir máli 

þegar um einelti er að ræða (Roland og Vaaland, 2001, bls. 16). 

Þeir sem eru þolendur í einelti eiga það sameiginlegt að eiga í góðu sambandi 

við foreldra sína, þá sérstaklega móður. Þetta nána samband kemur kennurum oft fyrir 

sjónir sem ofvernd (Guðjón Ólafsson, 1996, bls 21-22). Það má líka túlka þessa 

ofvernd sem afleiðingu af því að vera þolandi í eineltismálum (Roland og Vaaland, 

2001, bls. 17). Foreldrar þolenda eiga það til að kenna sjálfu sér um að barnið þeirra 

sé þolandi. Þær afsakanir sem foreldrar koma með eru meðal annars útlit, skapferli, 

aldur, ástandið í þjóðfélaginu og fjölskyldu aðstæður. Einelti er ekki eðlilegt og á 

enginn að þurfa lenda í því að glíma við þann vanda á lífsleiðinni. Það á ekki að líðast 

að börn séu lögð í einelti og að það sé ekki stöðvað (Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 

4). 

Því lengur sem einelti fær að þrífast þeim mun alvarlegri afleiðingar getur það 

haft fyrir þolendur þess, þar sem sjálfsmynd þess sem verður fyrir einelti er aftur og 

aftur brotin niður. Oftar en ekki segja þeir sem lenda í einelti ekki frá því og fara að 

trúa því sjálfir að þeir eigi það skilið að vera lagðir í einelti og að þeir séu lítils virði. 

Því er það mikilvægt að veita þeim sem eru þolendur í eineltismálum aðstoð við að 

byggja upp  jákvætt álit á sjálfum sér og jákvæða sjálfsmynd. Einelti hefur ekki bara 

sálræn áhrif eða afleiðingar heldur getur það haft slæm áhrif á heilsuna með til að 

mynda verkjum í höfði og maga sem og aukinni streitu. Þolendur vilja ekki mæta í 

skólann og notar afsakanir á borð við vanlíðan í skólanum. Þeir sem eru þolendur í 

langvarandi einelti geta átt erfitt með að tengjast öðru fólki tilfinningaböndum og/eða 

jafnvel að trúa því að þeir séu metnir á jákvæðan hátt því höfnunar tilfinningin er svo 

sterk hjá þolendum eineltis. Þolendur eineltis til langs tíma þjást oftar en ekki af kvíða 

og þunglyndi (Verndumbörn E.d.). Þetta getur haft þær afleiðingar að börn hætta að 

halda upp á afmælin sín af hræðslu um að enginn mæti eða þau hafa lent í því að 

bjóða öllum bekknum en enginn mætti. Börn einbeita sér meira að því að komast hjá 

því að mæta í skólann frekar en að einbeita sér að náminu sjálfu, í þeirra huga er 

skólinn og námið hrein kvöl og pína (Hugo Þórisson, 2003, bls. 42). Þolendur hlakka 

mikið til þegar kemur að jólafríi vegna þess að það er frí í skólanum, hins vegar er 

þau farin að kvíða fyrir að byrja í skólanum aftur strax milli jóla og nýárs. Sama má 

segja um önnur frí sem börn fá frá skólanum. Þessi börn reyna af og til að berjast á 

móti en oftar reyna þau að fela sig (Hugo Þórisson, 2003, bls. 41-42).  
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Þolendur fara að segja ósatt um hvað kom fyrir og segja til að mynda að þeir 

hafi „týnt“ vasapeningunum en í raun hafa þeir reynt að borga gerendunum til að fá 

frið og biðja oftar en ekki um pening til að borga gerendunum. Þeir sem fyrir einelti 

verða fara að sýna ýmiss hegðunar vandamál og verða erfiðir í umgengni og tala um 

að svipta sig lífi eða gerir einfaldlega tilraun til þess (Umboðsmaður barna, 1998). 

Sem betur fer endar það ekki oft með því að þolendur taka sitt eigið líf (Guðjón 

Ólafsson, 1996, bls. 24). Það hefur sýnt sig að flestir þeir sem verða fyrir einelti á 

skólaárum sínum komast að mestu óskemmdir frá þessum hörmulegu atburðum og 

eiga gott líf að skóla loknum. Þetta fer að sjálfsögðu eftir þeirri hjálp og stuðningi 

sem þolandinn fær hvort sem er á meðan eineltinu stendur eða á eftir (Guðjón 

Ólafsson, 1996, bls. 23-25). Þolendur eiga það til að fá þunglyndisköst og hafa minna 

sjálfstraust en þeir sem ekki hafa orðið fyrir einelti. Því er það ljóst að þeir sem verða 

fyrir langvarandi einelti á skólaárunum hljóta varanlegan skaða á fullorðinsárunum 

(Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 25). Að lifa við sífelldan ótta og þurfa að þola stöðugt 

áreiti virðist vera ógjörningur og þolendur reyna hvað sem þeir geta til að finna ráð til 

að komast burt frá því (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 24).  

Stofnuð hafa verið nokkur samtök hér á landi fyrir þá sem eru þolendur 

eineltis. Ein þeirra eru samtökin Regnbogabörn sem stofnuð voru haustið 2002. 

Stofnandi þessara samtaka var leikarinn Stefán Karl Stefánsson sem hafði verið 

þolandi, gerandi og áhorfandi í eineltismálum. Hlutverk Regnbogabarna var að beina 

athyglinni að þeim vanda sem einelti er og berjast gegn því og gera þannig bæði 

börnum og fullorðnum kleift að lifa án neikvæðs áreiti og ofbeldis. Einnig stóðu 

samtökin fyrir því að varðveita rétt barna til að njóta verndar. Regnbogabörn beittu 

sér fyrir að vinna gegn einelti með ýmiskonar forvörnum. Samtökin voru með 

fyrirlestra í skólum og vinnustöðum og gat fólk á öllum aldri leitað til þeirra. Haustið 

2003 tóku skólavinir til starfa en það var átaksverkefni á vegum Regnbogabarna og 

skóla með bættri gæslu á skólalóðum. Nemendur í tíunda bekk voru á vakt í 

frímínútum í sér merktum úlpum til að aðgreina þau frá hinum nemendunum. Þetta 

var langtímaverkefni og stefnt var að því að starfa um allt land og setja upp 

skrifstofur í hverum landsfjórðungi (Regnbogabörn, 2003, bls. 23-24). Árið 2014 

voru samtökin lögð niður að sökum fjárskorts (Elmar Hauksson, 2014). Þó svo 

Regnbogabörn hafi verið lög niður eru til önnur samtök sem aðstoða við einelti eins 

og Liðsmenn jerico og Pieta. 
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Samtökin Liðsmenn jerico voru stofnuð árið 2008 af fólki sem hafði misst 

ástvini sökum eineltis. Stefna þessa samtaka er að upplýsa, miðla og fræða fólk um 

einelti og hvaða afleiðingar það getur haft í för með sér. Einnig standa samtökin fyrir 

því að aðstoða þolendur eineltis og aðstandendur þeirra. Félagsmenn vilja opna 

umræðuna um einelti og vinna gegn fordómum í garð eineltis (Jerico, e.d.). Píeta 

samtökin eru ný samtök sem voru stofnuð í árslok 2017 og starfa með það að 

markmiðið að aðstoða þá sem eru í sjálfsvígs hugleiðingum eða stunda sjálfsskaða 

(Pieta, e.d.). 

3.2.  Gerendur: Einkenni og afleiðingar 

Gerendur í eineltismálum sýna neikvæða hegðun sem þarf að stoppa. Þegar einhver 

leggur í einelti getur það haft slæmar afleiðingar í för með sér fyrir viðkomandi 

einstakling, til að mynda ofbeldisfulla og andfélagslega hegðun (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2017, bls. 6). Þeir sem eru gerendur í eineltismálum eru ekki 

frábrugðnir öðrum nemendum og skera sig ekki úr hópnum. Strákar eru þó oftar en 

ekki líkamlega sterkari en drengir á þeirra aldri. Stúlkur eru hins vegar ekkert öðruvísi 

hvort sem um geranda eða þolanda er að ræða. Skiptar skoðanir eru hins vegar á því 

hvort sjálfsmynd gerenda er öðruvísi en hjá nemendum almennt. Oftar en ekki hafa 

gerendur jákvæða sjálfsmynd þó svo að aðrir líti þá neikvæðum augum (Roland og 

Vaaland, 2001, bls. 16). Gerendum í eineltismálum ber yfirleitt saman um að einelti 

sé slæmt. Þeir geta fundið til sektarkenndar þegar þeir tjá andúð sýna á því sem þeir 

eru að gera þolendunum. Oft grípa gerendur til þess að vera með merkilegar 

útskýringar til að minnka hjá sér sektarkenndina. Gerendur loka með einhverju 

ótrúlegum hætti augunum fyrir ábyrgð sinni í eineltismálum. Þeir láta þolendurna fá 

það sem þeim finnst þeir eiga skilið og þá finna þeir síður til sektarkenndar (Roland 

og Vaaland, 2001, bls. 12). Þeir sem eru gerendur í eineltismálum eru oftar en ekki 

orðnir siðblindir og er erfitt að hjálpa þeim. Rannsóknir hafa sýnt að þeir sem eru 

gerendur eru oftar en ekki frekari en önnur börn. Þessir einstaklingar eru oftar en ekki 

hrokafullir og hafa skemmtun af því að horfa á ofbeldismyndir. Að setja sig i spor 

annara er ekki möguleiki og það gerist ekki neitt innra með þeim þegar þeir sjá aðra 

gráta eða líða illa af gjörðum þeirra. Þeim finnst þetta sjálfsagt og finna ekki til neins 

samviskubits yfir því sem þeir hafa gert. Þetta samviskuleysi geri það að verkum að 

þeir lenda áfram í vandræðum og útistöðum sem enda með lögregluafskiptum. 

Rannsóknir sýna að þeir sem eru gerendur í eineltismálum í æsku komast oftar í kast 
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við lögin seinna á lífsleiðinni en aðrir eða allt að fimm til sjö sinnum oftar (Guðjón 

Ólafsson, 2003, bls. 85-86). 

Þeir sem eru gerendur eru oftar en ekki jafnvinsælir og aðrir nemendur. Þeir 

sem eru gerendur fá viðurkenningu frá áhorfendum, en það eru þeir sem horfa á 

eineltið og hlægja með en gera ekkert í málinu. Áhorfendur eru ekki endilega í sama 

bekk og gerendur heldur í fleiri bekkjum. Þegar þetta vinsælda munstur fær að halda 

sér, þá getur einelti þrifist í skóla á auðveldan hátt (Roland og Vaaland, 2001, bls. 

17). 

Þegar skoðaðar eru fjölskylduaðstæður þeirra sem eru gerendur í 

eineltismálum er um mismunandi aðstæður að ræða. Þeir sem eru gerendur koma að 

jafnaði jafnt frá þeim fjölskyldum sem eru vel staddar félagslega og þeim sem standa 

höllum fæti félagslega (Roland og Vaaland, 2001, bls. 17). Þegar á heildina er litið þá 

finnst þeim sem eru gerendur í eineltismálum þeir ekki fá eins mikla hlýju og 

jákvæðan stuðning heima fyrir. Minna er um að það sé staðið við þær reglur sem 

settar eru og óljóst er hvað er rétt eða rangt. Sennilega eru þeir forráðamenn sem 

gerendur eiga, ekki góðar fyrirmyndir hvað umtal um önnur börn varðar og með 

hegðun sinni. Þetta syrkti þær kenningar að grundvallarviðhorf lærast í fjölskyldum. 

Afleiðingar að þessum lærðu viðhorfum má tengja áraságirni sem má kalla lærða 

félagslega hegðun. Oft er því haldið fram að þeir sem eru gerendur eru árásagjarnir og 

sýni hegðun á borð við stríðni og áreiti á ýmsan hátt. Erfitt er hins vegar að segja til 

um hvort þetta eigi að flokkast sem árásargirni. Langvarandi árásarhneigð getur stafað 

að margvíslegum persónulegum ástæðum og hægt er að leita orsaka í 

fjölskylduaðstæðum (Roland og Vaaland, 2001, bls. 16-17). 

Mikilvægt er að foreldrar líti það alvarlegum augum ef barn þess er að leggja í 

einelti því ef foreldri gerir það ekki og lokar jafnvel augunum fyrir því sem á sér stað 

þá er foreldrið í raun og vera að samþykkja eineltið og þá neikvæðu hegðun sem 

barnið er að sýna. Ef ekki er gripið inní þessa neikvæðu hegðun gerendanna í einelti 

þá getur það leitt til þess að hegðunin þróast og verður enn neikvæðari og fylgi 

gerendunum fram á fullorðinsárin. Rannsóknir hafa sýnt það að foreldrar hafa meiri 

áhyggjur af því að barnið sitt verði þolandi frekar en gerandi í eineltismáli. En í 

rauninni ættu foreldrar að hafa jafn miklar áhyggjur af því, þar sem einelti getur líka 

haft slæm áhrif á gerendur.  Einnig hafa rannsóknir sýnt að þeir sem eru gerendur á 

unglingsárunum eru líklegri til að hafa vopn undir hönd á götum bæjarins. Eins eru 

þessir einstaklingar líklegir til að beita fjölskyldu sína ofbeldi, þar að segja maka sinn 
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og börn og eru líklegir til að misnota vímuefni og lenda á sakaskrá. Margir gerendur 

kljást við kvíða og vanlíðan og eru í áhættuhóp fyrir að fremja sjálfsmorð (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2017, bls. 11 -12). 

Gerendur eiga það til að hætta í skóla og þjást að kvíða og vanlíðan. Foreldrar 

og skólar verða að starfa saman til að stoppa þá neikvæðu hegðun sem gerendur sýna. 

Líklegt er að gerendur haldi sinni hegðun áfram ef foreldrar vinna ekki með 

skólanum. Þegar talað er við gerendur er í flestum tilfellum ekki nóg að tala einu sinni 

eða tvisvar við þá. Það þarf að fara í langvarandi vinnu. Þessi vinna getur til að 

mynda falið í sér leiðtoga-, vináttu og félagsfærniþjálfun, samningagerð og 

dagbókarskrif. Rannsóknir hafa sýnt að um tvær árangursríkar leiðir er að ræða þegar 

kemur að því að vinna í máli gerenda. Önnur er að vekja hjá þeim samkennd með 

þolendum og fá frá þeim hugmyndir til að leysa vandann. Hin er að fullorðnir gefi 

skýr skilaboð á því að hegðun gerendanna er ekki í liðin. Þegar unnið er með báðar 

þessar aðferðir næst besta niðurstaðan. Enginn árangur næst með því að kenna 

gerendunum bara um (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2017, bls. 6-7).  

4. Hverjar eru skyldur skóla þegar kemur að einelti? 

Samkvæmt 1. grein í barnalögum á barn „rétt á að lifa, þroskast og njóta verndar, 

umönnunar og annarra réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska og án mismununar 

af nokkru tagi. Óheimilt er að beita barn hverskyns ofbeldi eða annarri vanvirðandi 

háttsemi“ (Barnalög nr. 76/2003).  

Þegar lög um grunnskóla (nr. 91/2008) eru skoðuð eiga skólar að hafa 

heilstæða stefnu um það hvernig eigi að koma í veg fyrir að ofbeldi af hvaða tagi sem 

er, geti átt sér stað í skólastarfinu. Einnig skulu skólar vera með áætlun um það 

hvernig skuli tilkynna hversskyns ofbeldi sem á sér stað eða félagslega einangrun. 

Skólar framfylgja þessu þegar þeir setja skólareglur. Í skólareglum skal taka fram 

hvernig almenn umgengni, samskipti, ástundun náms, stundvísi og heilbrigðar 

lífsvenjur skuli vera. Einnig skal skóli taka fram í skólareglum sínum að hann muni 

bregðast við því ef um brot á reglum er að ræða og þá hvernig. Í lögum um 

grunnskóla kemur fram í 13. gr. að grunnskóli er vinnustaður nemenda og að allir 

nemendur eiga þann rétt skilið að fá kennslu við sitt hæfi og hvetjandi námsumhverfi 

og í viðeigandi húsnæði sem tekur mið af þörfum þeirra og vellíðan. Grunnskólinn 

skal haga störfum sínum á þann hátt að nemendur finni til öryggis og geti notið 

hæfileika sinna. Samkvæmt vinnuverndarlögum er það skylda atvinnurekenda að 
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tryggja öruggt og heilsusamlegt umhverfi. Árið 2015 var sett ný reglugerð um 

aðgerðir gegn einelti og hverskynsofbeldi á vinnustöðum. Í 2. gr. reglugerðarinnar 

segir að koma eigi í veg fyrir einelti eða hverskyns ofbeldi eða áreitni, með 

forvörnum (Reglugerð um aðgerðir gegn einelti á vinnustað nr. 1009/2015).   

Í Aðalnámskrá grunnskólanna kemur fram að mikilvægt sé að allir 

grunnskólar komi sér upp forvarnaráætlun og birti hana í skólanámsskránni. 

Forvarnaráætlunin á meðal annars að innihalda hvernig skólasamfélagið ætlar að 

bregðast við ef mál á borð við einelti og annað ofbeldi koma upp. Þessa 

forvarnaráætlun skal kynna öllum þeim aðilum sem eru í skólasamfélaginu það er að 

segja foreldrum, starfsfólki skólans og nemendum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 46). Þegar skólinn er með heildstæða stefnu 

gegn einelti fara fleiri nemendur að láta vita ef þeir eru lagðir í einelti eða ef þeir vita 

um einelti. Nemendur fá viðurkenningu innan félagshópsins ef þeir sýna jákvæða 

afstöðu gegn einelti. Eins geta nemendur tekið til sinna ráða til að takast á við einelti 

sem á sér stað inn í bekknum. Nemendur geta útilokað þann sem leggur í einelti, 

hleypt þolendunum inn í félagshópinn og neita þannig að taka þátt í einelti. Eins geta 

þeir fengið hjálp frá fullorðnum, beðið gerendur að láta þolendur í friði, aðstoða 

þolendur úr aðstæðunum, hvatt þolendur til að segja starfsfólki frá eineltinu, fengið 

aðra nemendur til að taka afstöðu á móti gerendum og komið í veg fyrir samskipti 

milli þolanda og geranda (Roland og Vaaland, 2001, bls. 26-27). Það besta sem allir 

geta gert sem verða vitni af smá stríðni, er að stöðva hana strax frekar en að líta fram 

hjá henni. Stríðni getur verið á mjög gráu svæði, þegar aðilinn sem strítt er samþykkir 

stríðnina til að vera samþykktur í hópnum. Til að geta komist að því hvort sé um 

einelti að ræða eða saklausa stríðni er best að skerast í leikinn (Þorlákur H. Helgason, 

2009, bls. 4).  

Skólar vinna að öllum líkindum eftir ákveðinni áætlun og fara málin í 

ákveðinn farveg (Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 13). Þessi áætlun þarf að vera virk 

svo að þeir sem eru þolendur líði ekki fyrir það að foreldri hafi samband við skólann 

og segi frá. Í þessari áætlun eiga skólinn og heimilið að vinna saman að því að stoppa 

eineltið. Mikilvægt er að foreldrar kynni sér eineltis áætlun skólans þá sérstaklega 

hvernig unnið er að einstökum málum. Ef skólinn bregst hins vegar við og fullyrðir 

að ekki sé um einelti að ræða getur verið gott að fá þolendur til að skrá hjá sér 

hvenær, hvar, hvernig atvikin voru og hverjir voru gerendur í málinu. Ef skólinn tekur 

ekki málið alvarlega þá geta foreldrar leitað til fræðsluyfirvalda það er að segja 
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skólaskrifstofu, fræðslufulltrúa eða aðila í sambærilegri stöðu. Mikilvægt er að sú 

ákvörðun sem tekin er í eineltismálum snúist um velferð barnanna og að þeim líði 

betur. „Börn leysa ekki einelti“ (Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 13-14). Þeir sem 

koma að uppeldi og menntun barna mega ekki líta á að einelti sé hluti af þroskaferlinu 

(Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 4).  

Þegar tekið er á eineltismálum þarf fyrst og fremst að láta vinnuna beinast að 

gerendum og öllum hinum í hópnum eða bekknum (Vanda Sigurgerisdóttir, 2017, bls. 

7). Til að taka betur á eineltismálum verður að hafa nokkur atriði í huga. Grípa inn í 

eineltið eða samskiptavandann um leið og við verðum þess vör, að fresta því gerir illt 

verra. Það þarf að vinna með gerendum og veita þeim stuðning þar til eineltið hefur 

hætt og taka mið af því hvernig líðan þeirra er og aðstoða við félagshæfni. Þessi 

stuðningur þarf að snúast um að bæta sjálfstraustið og taka á kvíða, en það er mjög 

algeng afleiðing sem þolendur þjást af. Eins þarf í sumum tilfellum að aðstoða 

þolendur með félagsfærni- og vináttuþjálfun því stundum er skortur á þessari færni 

hjá þolendum en einnig geta ástæður verið aðrar. Sama hvort ástæðan fyrir eineltinu 

sé sú að þolendur skorti félagsfærni- og vináttuþjálfum eða ekki þarf aðstoða 

þolendur. Þegar gripið er inní einelti þarf það að beinast að öllum hópnum og vera 

langvarandi. Það þarf stöðugt að beita árangursríkum forvörnum. Þolendum finnst oft 

að ekki sé verið að gera neitt með gerendum. Þá er mikilvægt að upplýsa þolendur um 

hvernig málin standa til að þeir öðlist traust á þeirri aðgerð sem fullorðnir eru að 

vinna að svo þeim líði ekki eins og þetta sé allt þeim að kenna. Vanda 

Sigurgerisdóttir (2017, bls. 7) bendir á að best sé að vinna með félags- og 

vináttufærni áður en einelti byrjar. Það er ekkert sem réttlætir einelti þó að það þurfi í 

sumum tilfellum að vinna með þolendurna til að finna lausn á eineltinu. 

Erfitt getur verið að fá sannanir fyrir því að um andlegt einelti sé að ræða en 

þegar um rafrænt einelti er að ræða þá er hægt að vista samskipti milli þolenda og 

gerenda. Þegar hafðar eru vistaðar sannanir þá er hægt að komast að því hver það er 

sem ber ábyrgð á verknaðnum. Hægt er að rekja allar tölvur því hver og ein tölva 

hefur sína IP tölu. Einnig er hægt að rekja smáskilaboð sem þolendur fá í símana sína. 

Svo eru það samfélagsforritinn sem börn nota til að senda sín á milli skilaboð, þar er 

einnig hægt að vista allt sem fram fer. Þegar um er að ræða alvarlegt rafrænt ofbeldi 

sem erfitt er að koma upp um, getur verið gott að setja sig í samband við lögregluna 

og þá jafnvel að kæra verknaðinn (Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 7). 
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4.1. Hvaða leiðir geta skólar farið til að takast á við einelti?  

Margir skólar hér á landi hafa farið þá leið að vinna eftir einhverri ákveðinni stefnu 

sem hjálpa á við, að takast á við og jafnvel koma í veg fyrir einelti. Jákvæður agi er 

ein af þeim stefnum sem skólar hér á landi hafa farið að vinna eftir. Jane Nelsen, 

Lynn Lott og Stephen Glenn höfundar að bókinni Positive discipline in the classroom 

sem er um jákvæðan aga, hafa ákveðna sýn á starf í skólum. Samkvæmt jákvæðum 

aga á skóli að vera staður þar sem börnum er sýnd virðing og þar sem þau geta lært 

hæfni til að lifa hamingjusömu lífi. Jákvæður agi snýst um það að börn geti lært af 

mistökum sínum í stað þess að upplifa skömm ef þau gera mistök. Í jákvæðum aga 

læra nemendur samvinnu í stað samkeppni, en svoleiðis umhverfi hvetur nemendur til 

þess að læra og vera virkir þátttakendur í lífinu þar sem þeir þurfa ekki að óttast neitt 

eða finna til höfnunar og vanmáttar. Þegar unnið er með samvinnu kennara og 

nemenda læra nemendur að leita lausna og hjálpast að. Í svona umhverfi eins og hefur 

komið fram læra nemendur þá hæfni og viðhorf sem hjálpar þeim að verða 

hamingjusamir einstaklingar (Nelsen, Lott og Glenn, 2000, bls. 1).  

Borgarhólsskóli á Húsavík er einn þeirra skóla sem starfar eftir jákvæðum aga 

og hefur það haft jákvæð áhrif á skólastarfið. Skólinn setur stefnuna skýrt fram bæði í 

rituðu máli og myndrænt. Skólinn vinnur einnig með teymiskennslu og eflir það 

faglega umræðu og nær betur til nemenda því nemendur hafa ólíka hæfileika og 

þroska. Starfsmannahópurinn hefur mikla faglega þekkingu sem kemur til móts við 

missmunandi hæfni og getu nemenda. Skólinn byrjaði að vinna með jákvæðan aga 

haustið 2012 (Birna Sigurjónsdóttir og Hanna Hjartardóttir, 2015, bls.24-30). 

Olweusar áætlunin er líka eitt af því sem skólar hér á landi hafa unnið eftir en 

það er sænskur prófessor Dan Olweus sem er höfundur hennar og er Þorlákur 

Helgason verkefnisstjóri þessa verkefnis hér á landi. Þetta er kerfi sem vinnur gegn 

einelti í grunnskólum, það er þekktast sinnar tegundar hér á landi og hefur skilaði 

miklum árangri. Árið 2002 var fyrsta árið sem þetta verkefni var notað í skóla hér á 

landi og tóku nokkrir skólar þátt. Mikil áhersla var lögð á að allir starfsmenn þeirra 

skóla sem tóku þátt í þessu verkefni væru virkir (Þorlákur H Helgason, 2003, bls. 

145-146). Verkefnið byggist á því að fræða og kenna hvernig kennarar geta tekið á 

einelti. Þetta kerfi byggist á nokkrum megin stoðum sem hver og einn skóli á að 

byggja upp og styrkja. Allt skólahald og helst heimilishald á að byggja á jákvæðu 

viðmóti hinna fullorðnu. Setja reglur og fara eftir þeim. Nota ákveðna refsingu þegar 
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nemandi brýtur reglur en þó ekki líkamlega eða niðrandi refsingu. Kennarinn á að 

vera fyrirmynd þegar upp koma aðstæður sem þarf að taka á. Svo eru settar reglur 

sem bekkurinn á að fara eftir sem hljóða svona: Við leggjum ekki í einelti, Við reynum 

að aðstoða þá nemendur sem verða fyrir einelti, Við eigum líka að vera með 

nemendum sem eru einir, ef við vitum að einhver er lagður í einelti eigum við að 

segja umsjónarkennaranum (eða öðrum kennara) frá því og líka fólkinu heima 

(Þorlákur H Helgason, 2003, bls. 146-147).  

Grandaskóli er einn þeirra skóla sem starfar eftir Olweusaráætlunni. Skólinn 

gerir reglulega kannanir sem sýna að hann hefur náð nokkuð góðum áragnri. 

Skólaárið 2007-2008 stóð skólin öðrum skólum framar sem vinna með 

Olweusaráætlunina í baráttunni gegn einelti. En skólaárið 2008-2009 var árangurinn 

ekki góður og tóku skólayfirvöld sig til og endurskoðuðu hvernig þeir framkvæmdu 

og unnu að áætlunni. Þessi endurskoðun hjá skólayfirvöldum reyndist árangursrík því 

strax skóla árið eftir sást góður árangur og einnig árið þar á eftir (Grandaskóli. e.d.). 

Fjölbrautarskóli Suðurlands var fyrsti framhaldsskólinn sem ákvað að taka upp 

Olweusaráætlunina skólaárið 2008-2009 (Agnes Ósk Snorradóttir og Þórunn Jóna 

Hauksdóttir, 2009-2010. bls 2.). 

Eineltishringurinn er eitt af því sem er notast við í Olweusunaráætlunni. Þegar 

notast er við eineltishringinn er gott að ræða við nemendur um það hvar þeir eru 

staddir í hringnum og hvaða hlutverki aðrir gegna í hringnum. Fá nemendur til að 

sýna samúð með þeim sem eru þolendur. Virkja nemendur í að hafa áhrif og taka 

afstöðu á móti slæmri hegðun og þar með draga úr stuðningi við gerendann. Ræða 

þarf við nemendur um samkennd, ábyrgð og vináttu almennt. Horfa til 

eineltishringsins þegar unnið er að bekkjarreglum (Olweus.is, e.d). 

Eineltishringurinn er veggspjald sem er notað í skólum þar sem þolandinn er í 

miðjunni og aðrir sem tengjast einelti í kringum hann hvort sem það eru gerendur eða 

áhorfendur. Hver og einn í eineltis hringnum er með sinn lit og útskýringar fyrir 

hvaða hlutverki hann hefur í hringnum. Á myndinni um eineltishringinn er þolandinn 

hafður hvítur. Í eineltishringum má sjá fjórar tegundir af gerendum. Þeir sem eru 

virkustu þáttakendur í eineltinu eða aðal gerendur er rauðir. Þeir sem eru einnig 

gerendur en eiga ekki upptökin af eineltinu eru appelsínugulir. Þriðji hópurinn af 

gerendum er dökk gulur en þeir styðja gerendur en taka ekki þátt í eineltinu. Óvirkir 

gerendur eru aðeins ljósgulir og samþykkja eineltið en styðja það ekki. Þeir sem eru 

áhorfendur og styðja hvorki gerendur né þolendur eru hafðir gráir. Þeir sem er á móti 
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einelti en hjálpa ekki þolendunum eru hafðir ljós gulir og kallaðir hugsanlegir 

verndarar. Verndarar er grænir og er þeir sem er á móti eineltinu og reyna að hjálpa 

þolendunum (Olweus.is, e.d). 

Sumir skólar hér á landi hafa farið þá leið að nota vinaliðaverkefnið 

(Vinaliðaverkefnið, e.d.). Verkefnið á uppruna sinn að rekja til Noregs (Skessuhorn, 

2017). En það gengur út á að hvetja nemendur til meiri þátttöku í frímínútum og 

skapa betri skólaanda með fjölbreyttu úrvali af afþreyingu í löngufrímínútunum. Þetta 

er gert til að allir nemendur skólans hvort sem um að ræða yngstu eða elstu nemendur 

finni eitthvað við sitt hæfi. Þetta verkefni er gert með það markmiði að allir hlakki til 

að mæta í skólann alla daga (Vinaliðaverkefnið, e.d.). Grunnskóli Snæfellsbæjar er 

dæmi um skóla sem hefur notað vinaliðaverkefni með góðri reynsu og eru vinaliðar 

valdir tvisvar sinnum á ári í 3.- 7. bekk og starfar hver vinaliði í eina önn í senn. Í lok 

annar fara vinaliðar í skemmtiferð með umsjónarmönnum sem er verðlaun fyrir 

starfið sem þeir hafa unnið. Það er í höndum nemenda að velja hverja þeir vilja fá 

sem vinaliða. Þeir hafa svo umsjón með þeim leikjum og öðrum afþreyingum sem 

valið er að gera með því að mæta á fundi þar sem allt er ákveðið. Einnig passa 

vinaliðar upp á að allt fari vel fram og ganga frá eftir leikina (Skessuhorn, 2017).  

4.2. Hvert er hlutverk kennara þegar kemur að einelti? 

Kennarar eru í lykilhlutverki þegar kemur að skólastarfi. Kennarar sinna mörgum 

hlutverkum í skólastarfinu svo sem uppeldi, kennslu, stjórnun og ráðgjöf (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13).  Kennarar eru fyrirmynd nemenda og eiga 

þar af leiðandi að vera vinalegir og umhyggjusamir í garð nemenda og bekkjarins í 

heild. Þau orð og athafnir sem koma frá kennurum hafa mikil áhrif á bekkinn þegar 

upp kemur einelti. (Roland og Vaaland, 2001, bls 29). Þeir kennarar sem hafa áhrif á 

einelti eru þeir kennarar sem hafa öðlast traust. Ef kennarar hafa unnið sér traust hafa 

þeir einnig unnið sér inn jákvætt vald. Til að öðlast jákvætt vald þurfa kennarar að 

sýna mikinn vilja til að koma til móts við mismunandi þarfir nemenda. Það hefur sýnt 

sig að kennarar sem geta bæði beitt valdi og sýnt umhyggju eru að ná góðum árangri 

hjá nemendum sínum bæði náms- og félagslega (Roland og Vaaland, 2001, bls 28). 

Mikilvægt er að samband nemenda og kennara einkennist ekki af neikvæðni, 

skömmum og nöldri frá kennurum til nemenda. Þegar settar hafa verið einfaldar 

reglur og myndast hafa hefðir, myndast gott vinnu umhverfi, gott andrúmsloft og 
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kemur það sér vel fyrir bæði nemendur og kennara (Roland og Vaaland, 2001, bls 

29). 

Þegar kennarar eru fyrirmynd fyrir bekkinn þá fylgja reglur og hefðir sem 

kennarar fara eftir. Þegar til langs tíma er litið móta reglur og aðferðir sem notaðar 

eru innann bekkjarins viðhorf nemenda. Til að þetta gangi upp er mikilvægt að 

reglum sé fylgt svo að nemendur skilji þær þegar gripið er til aðgerða. Bæði er átt við 

um óskrifaðar- og skrifaðar reglur um það hvernig á að haga sér (Roland og Vaaland, 

2001, bls 29). Þegar umræður eiga sér stað í kennslustund undir stjórn 

umsjónarkennara er mikilvægt að nemendur komi fram sínu sjónarmiði í 

skólastarfinu þegar til að mynda eru settar reglur. Nemendur eiga einnig að geta 

komið sínum hugmyndum á framfæri í gegnum fulltrúa í skólaráði og í stjórn 

nemendafélags (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 44). 

Félagsþrýstingur myndast í félagahópnum þegar umræður eiga sér stað í 

umsjónartímum eða kennslustundum og er það gott afl sem vinnur gegn einelti. 

Mikilvægt er að skólinn og viðhorf nemenda leggist á eitt til að takast á við vandann. 

Stöðugt þarf að minna nemendur á þeirra þátt í baráttunni gegn einelti og þá 

sérstaklega hlutverk þess sem er áhorfandi (Sharp og Smith, 1994, bls. 34). 

Forvarnir er mikilvægsti þátturinn í baráttunni við einelti hvort sem er í 

uppeldi eða fagstarfi (Vanda Sigurgerisdóttir, 2017, bls 15). Í bókinni The science of 

making friends er sagt frá aðferð sem kallast vináttufærni þar sem börn og unglingar 

voru flokkuð i fjóra flokka eftir því hvernig þau stóðu félagslega. Þetta er aðferð sem 

kennarar geta notað til að koma í veg fyrir einelti. Þessir flokkar voru: Miðlungs, 

vinsæl, hafnað og týnd/gleymd. Þau börn sem fara í hópinn miðlungs eru þau börn 

sem flest allir þekkja eða vita hverjir eru og líkar vel við þá. Þau börn sem fara í 

hópinn hafnað eru þau sem er hafnað af hópnum meðvitað vegna öfundar eða barnið 

er á einhvern hátt öðruvísi. Ef barni er hafnað útaf hegðun þá sýnir barnið ef til vill 

truflandi hegðun í garð hinna en er alltaf að reyna eignast vini án árangurs vegna 

hegðunar sinnar. Þeir sem flokkast undir hópinn vinsæl eru þau börn sem allir vita 

hverjir eru. Þetta eru leiðtogar en geta þó bæði verið leiðtogar á neikvæðan og 

jákvæðan hátt. (Laugeson, 2013 bls. 18-19).  

Þeir sem eru jákvæðir leiðtogar eru þeir sem hjálpa hrósa og styðja. Neikvæðir 

leiðtogar eru þeir sem skylja útundan og draga aðra með sér í neikvæða hegðun og 

viðhalda þannig neikvæðum anda innan hópsins (Vanda Sigurgerisdóttir, 2017, bls. 

15). Svo eru það þau börn sem eru félagslega týnd eða gleymd. Börn í þessum hópi 
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eru þau sem eiga erfitt með að eignast vini því þau eru feiminn og byrja ekki samtöl 

við aðra eða spyrja hvort þau megi vera með í leikjum sem eru þegar byrjaðir. Ekki 

eru það bara nemendur sem gleyma þessum börnum heldur einnig kennarar 

(Laugeson, 2013 bls. 18-20).  

Vináttufærni er ný til komið hér á landi og vinnur frístundarheimilið Laugarsel 

með það í samstarfi við Lauganesskóla og Vöndu Sigurgeirsdóttur, verkefnið byrjaði 

haustið 2015. Starfmenn í Laugarseli vinna að því að aðstoða þau börn sem vantar 

hjálp við að eignast vini og finna sér félagsskap. Laugarsel flokkar börninn fjórum til 

fimm sinum á ári og reyna eftir fremsta megni að ekkert barn sé í flokkunum 

týnd/gleymd eða hafnað. Um áramótin 2016-2017 byrjaði stafsfólkið að vinna með 

litla hópa þar sem tveir starfsmenn voru með fimm til átta börn og ræddu við þau um 

vináttu. Nemendur vinna einnig í þessum hópum, ýmis verkefni og fara í leiki um 

sem tengjast vináttu.  

Dæmi um verkefni er að teikna mynd af ímynduðum vin og segja hvaða 

eiginleika hann hefur. Svo kynnir hver og einn nemandi vin sinn og segir hvað gerir 

hann að góðum vin. Leikirnir sem hægt er að fara í reyna á nánd og samstarf. 

Leikurinn ég er einstakur gengur út á það að börn standa í hring og segja stuttlega frá 

sér og hvað gerir þau einstök. Ef öðrum nemanda finnst hann líka vera einstakur útaf 

því sama og sá sem talar þá færir hann sig til hans. Sá sem talar verður þá að finna 

annað sem gerir hann einstakan. Þetta er svo endurtekið þangað til engum finnst hann 

vera með það sama sem gerir hann einstakann. Dæmi um hvað getur gert einstakling 

einstakan er, til dæmis, ég er einstakur því ég á ekkert systkini. Hróshringurinn er svo 

annar leikur þar sem börn standa í hring og eiga að hrósa þeim sem stendur við hlið 

þess. Þetta æfir börn bæði í því að taka hrósi og að gefa hrós (Kringlumyri, e.d.). 

5. Hvað þarf að hafa í huga þegar tekið er á einelti? 

Eins og fram hefur komið fyrr í þessari ritgerð þá getur einelti byrjað í látlausun leik 

eða með látlausu gríni. En mikilvægt er að bregðast strax við svo ekki komi til 

eineltis.  Ef foreldri fær upplýsingar frá skóla eða frístundarstarfi um það að barnið 

þess sé að leggja aðra í einelti þá getur það reynst þeim erfitt að sætta sig við það. 

Ekki er gott fyrir foreldra að gera lítið úr því að það sé að sína slæma framkomu 

heldur verður að taka á málinu strax (Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 9-10).  

Þegar tekið er á eineltismálunum strax er það ekki bara gott fyrir þolendann 

heldur einnig fyrir gerandann. Þegar skerast á í leikinn þá er gott að horfa á þetta út 
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frá sjálfum sér og segja til að mynda „ ég myndi ekki vilja láta gera svona við mig, 

viltu hætta þessu“. Með þessu gefur maður skýrt til kynna að allt er eðilegt við það að 

andmæla þó svo bara um létt grín sé að ræða. Einnig sýnir þú með skýrum hætti að 

barnið getur treyst á aðstoð frá þeim fullorðnu (Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 4). 

Mikilvægt er að hafa í huga þegar tekið er á eineltismálum að enginn tvö mál eru eins 

og þær aðgerðir sem unnið er eftir eru háðar aðstæðum hverju sinni. Ekki er hægt að 

bera sig eins að í öllum eineltismálum. Það þarf að varast að rökræða einstök atriði 

þegar einelti hefur verið uppgötvað. Best er láta vita að maður viti hvað sé í gangi og 

ætlar að gera eitthvað i málinu. Því aðalatriðið hér er ekki eitthvað ákveðið atvik 

heldur það að einhver aðili er kominn í þá slæmu stöðu að vera þolandi í eineltismáli. 

Ef um fleiri en einn gerenda er að ræða þá er ekki skynsamlegt að tala við þá alla í 

einu, frekar að tala við einn í einu. Með þessu er verið að reyna að koma inn 

samviskubiti hjá gerendunum og láta þá átta sig á hvað það er sem þeir hafa gert á 

hlut þolendanna. Mikilvægt er að reyna fá gerendur til að setja sig í spor þolendanna. 

Takist þetta er gott að leita lausna hjá gerendunum sjálfum í málinu. Mikilvægt í 

þessu ferli er að passa að lenda ekki í orðaskaki við gerendur og eða trúa þeim ekki að 

allt sé þolendunum að kenna. Þegar hingað er komið í þessu ferli er mikilvægt að 

gerendur geri sér það ljóst að markmiðið með þessum samtölum eru til að fá frið fyrir 

þolendurna og samstöðu innan hópsins en ekki að refsa. Ef þetta gengur ekki og 

gerendur finna ekki til neins samviskubits eða geta ekki sett sig í spor þolendanna er 

það komið úr höndum foreldra og kennara að vinna úr málinu. Þá þarf að leyta til 

sérfræðinga sem hafa menntað sig í að veita börnum aðstoð í þeim vanda 

skilningsleysis og skorts á samúð sem þau hrjáir (Guðjón Ólafsson, 2003, bls. 43-45).  

5.1. Hvað geta foreldrar gert til að taka á einelti?  

Foreldrar eiga að taka hið minnsta atvik alvarlega og trúa því sem barnið er að segja 

og sýna því traust (Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 13). Ef barn á í erfiðleikum 

félagslega getur foreldri þess verið viss um að það séu fleiri börn í sömu stöðu 

(Laugeson, 2013 bls. 18).  Ef foreldri grunar að barnið sitt sé þolandi í einelti á hann 

að hafa strax samband við umsjónarkennara þess ef eineltið á sér stað í skóla 

barnsins. Ef eineltið á sér stað í félagsmiðstöð eða í íþróttafélagi á foreldrið að hafa 

sambandi við umsjónarmann félagsmiðstöðvarinnar eða þjálfarann. Foreldri getur lent 

í þeirri stöðu að barnið sem er þolandi vilji ekki að foreldrið „klagi“ eineltið í skólann 

og þá á foreldrið það til að láta undan þrýstingi barnsins og sannfærir sig um að þetta 
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sé kannski ekki alvarlegt. Sumir foreldra grípa á það ráð ef þeim finnst skólinn ekki 

taka nógu vel á eineltismálum að færa barnið um skóla  (Þorlákur H. Helgason, 2009, 

bls. 13-14). Gott er að foreldrar og forráðamenn skipti sér af barninu markvisst, hvað 

það aðhefst, hvernig líðan þess sé og hvetja það til að segja frá ef eitthvað er að 

(Þorlákur H. Helgason, 2009, bls. 7). Þeir sem eru fullorðnir verða að grípa inn í og 

aðstoða barnið út úr eineltinu (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 13). Mikilvægt er að 

foreldrar fylgist með því hvað börnin þeirra eru að gera á samfélgsmiðlunum og að 

það sé ekki að útiloka einhverja bekkjarfélaga (Verndumbörn E.d.). Bæði foreldrar 

gerenda og þolenda þurfa að vera samtarfsfúsir og stundum þarf að vinna með allan 

foreldrahópinn (Vanda Sigurgerisdóttir, 2017, bls. 6).  

Foreldar koma að félagsstarfi í skólum í gegnum foreldrafélag með óbeinum 

eða beinum hætti sé óskað eftir því. Til að mynda þá hafa sum foreldrafélög tekið að 

sér að skipuleggja félagsstarf og skólaferðir, eins og til dæmis í skólabúðir hjá 

sjöundabekk (Heimili og skóli, 2010, bls.18). Foreldrar stýra einnig vinahópa 

verkefni í samstarfi við skóla. Markmiðið með þessu verkefni eru að styrkja tengsl 

nemenda og gera bekkjarandann sterkari. Reynslan af þessu verkefni hefur verið góð 

og talið að þegar verið er að vinna með vinahópa sé verið að vinna að forvarnarstarfi 

gegn einelti.Verkefnið er unnið utan skóla, þá annað hvort um helgar eða eftir skóla á 

virkum dögum. Mælt er með að það séu fjórir nemendur í hverjum hóp ef þarf að fara 

eitthvað á bíl til að öll börnin komist í einn bíl. Þegar bekknum er skipt í hópa er 

mikilvægt að hafa umsjónarkennara með í ráðum þar sem hann getur sagt til um hvort 

nemandinn er sterkur eða veikur félagslega í hópnum. Ætlast er til að hver og einn 

hópur hittist um það bil tvisvar í mánuði. Foreldrar skiptast á að vera með vinahópa 

og eru þeim sett tímamörk og í ákveðna röð um það hvenær þeir eiga að vera með 

vinahóp. Þetta er gert því að eftir tvo mánuði ættu allir að vera búnir að vera einu 

sinni með vinahóp og að þessum tveim mánuðum liðnum er stokkað upp í hópunum 

og nýjir vinahópar myndaðir. Mikilvægt er að það sem vinahóparnir eru að gera kosti 

ekki mikið. En það er gert til að koma í veg fyri meting milli hópa eða jafnvel innan 

hvers hóps, þar sem sá á eftir kemur reynir að toppa það sem var síðast. Dæmi um 

það sem hægt er að gera með vinahópa og hafa verið að reynast vel eru til að mynda: 

fara í fjöruferð, föndra, spila, baka köku, búa til pítsu, skíði, skautar, sund, hjólaferðir 

svo eitthvað sé nefnt. En umfram allt að passa að halda kostnaði í lágmarki (Heimili 

og skóli, 2008, bls. 10). 
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6.  Lokaorð 

Þessi ritgerð fjallaði um einelti og þær afleiðingar sem það getur haft bæði fyrir 

þolandann og gerandann. Fjallað var um hvernig einelti getur birst og hvernig sé hægt 

að taka á því og koma í veg fyrir það. Leitast var við að svara spurningunum sem 

settar voru fram í innganginum. 

Einelti er alls staðar í okkar samfélagi og er mikilvægt fyrir fólk að þekkja 

einkenni slíkra vandamála. Einelti er ekkert annað en ofbeldi sama hvernig á það er 

litið. Þegar einn einstaklingur er tekinn fyrir og hann píndur á annað hvort andlegan 

eða líkamlegan hátt í lengri tíma kallast það einelti (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 11). 

Einelti getur byrjað með smá stríðni sem getur endað í slæmu einelti (Þorlákur H. 

Helgason, 2009, bls. 9). Svo það er mikilvægt fyrir hvern þann sem verður vitni af 

smá stríðni að skipta sér af til að koma í veg fyrir að stríðnin endi ekki í einelti. 

Þegar birtingarmynd eineltis er skoðuð þá kemur í ljós að það getur komið 

fram á nokkra vegu. Fyrst þegar talað var um einelti þá var annað hvort talað um 

beint eða óbeint. Beint einelti er þegar þolendur verða fyrir líkamlegum meiðingum 

eða eigur þeirra skemmdar af gerendunum. Óbeint einelti er þegar þolendur eru 

útskúfaðir í leikjum eða sagt um og við þá eða ættingja þeirra leiðilegar athugasemdir. 

Nú á tímum með tilkomu samfélagsmiðla er rafrænt einelti komið eins, og fram 

kemur í kafla tvö eitt. Því verðum við sem komum að uppeldi barna hvort sem er í 

formi kennara, starfsmanna í félagsmiðstöð eða foreldra og forráðamanna að vera 

meðvituð um það hvað börn eru að, aðhafast hvort sem er í leik, skóla, á netinu eða í 

félagsstarfi. 

Þegar tíðni eineltis er skoðað má sjá að Ísland stendur vel þegar skoðuð eru 

samanburðar lönd úr rannsókninni Health behaviours in school-aged children. Til að 

mynda verða að jafnaði 7% ellefu ára nemenda á Íslandi fyrir einelti en hæsta 

mælingin var í Tyrklandi 34%. Einnig sýnir þessi rannsókn fram á það að einelti 

breytist með aldrinum þar að segja að þolendum fækkar með aldrinum en gerendum 

fjölgar. En hver ástæðan er fyrir þessu er ekki ljóst. Ef til vill er það vegna þess að 

þeir sem eitt sinn voru þolendur verða í einhverjum tilfellum gerendur seinna á 

lífsleiðinni. Sama hver ástæðan er þá er einelti alltaf jafn slæmt. 

Ekki er auðvelt að svara því hvers vegna einhver er lagður í einelti (Guðjón 

Ólafsson, 1996, bls. 21). Eins og fram kemur í kafla þrjú þá er munur á kynjum þegar 

kemur að einelti og eru stákar mun líklegri til að tengjast einelti hvort sem er að vera 
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þolendur eða gerendur frekar en stelpur. Einnig má sjá að þeir sem ekki tengjast 

einelti eru að jafnaði í betra sambandi við foreldra sína og eiga frekar góða vini, en 

þeir sem tengjast einelti. Þeir sem eru bara gerendur í einelti eru oftar er en ekki í 

góðum málum félagslega og eiga í góðu sambandi við vini og fjölskyldu (Ársæll M. 

Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009, bls.15). Sumir þeirra sem hafa verið 

þolendur eiga það til að vera sjálfir gerendur seinna á lífsleiðinni. Í sumum tilfellum 

er hægt að rekja orsök til eineltis í félags eða fjölskyldu aðstæður og jafnvel í þann 

litla hóp sem er ekki með sömu einkenni og það sem hefur verið tekið fram hér á 

undan. En þetta eru þau börn sem eru að „pirra“ og trufla aðra svo sem sessunauta eða 

aðra í stofunni jafnvel allan bekkinn. En í einhverjum tilvikum er ekki hægt að finna 

neina ástæðu fyrir því að einstaklingar eru þolendur eða gerendur. 

Einelti hefur áhrif á alla þá sem koma að því, ekki bara þá sem eru þolendur. 

Fram hefur komið að þeir sem eru þolendur og gerendur í einelti í skóla geta átt í 

erfiðleikum seinna meir á lífsleiðinni. Í sumum tilfellum er um sama erfiðleikann að 

ræða eins og þunglyndi. Því lengur sem einelti fær að viðgangast þeim mun alvarlegri 

afleiðingar hefur það fyrir þolandann seinna á lífsleiðinni. Afleiðingar koma niður á 

skólanum þar sem þolendur fara oft að mæta illa í skólann eða hreinlega að hætta að 

mæta til að komast hjá eineltinu. Þeir sem eru þolendur eiga það til að glíma við 

þunglyndi, og í einhverjum tilfellum endar það með að aðilinn fellur fyrir eigin hendi. 

Hér á landi eru samtök sem aðstoða þolendur að takast á við eineltið á borð við 

Liðsmenn jerico, Pieta og Regnbogabörn, Regnbogabörn hafa hins vegar lagt niður 

störf sökum fjárhagserfiðleika. 

Þeir sem eru gerendur í eineltismálum eru ekki frábrugðnir öðrum nemendum 

og skera sig ekki úr hópnum. Gerendur eru oftar en ekki vinsælir meðal samnemenda 

sinna. Strákar eru oftar en ekki líkamlega sterkari en drengir á þeirra aldri. Stúlkur eru 

hins vegar ekkert öðruvísi hvort sem um gerendur eða þolendur er að ræða. Gerendur 

láta þolendur fá það sem þeim finnst hann eiga skilið og þá finna þeir síður til 

sektarkenndar (Roland og Vaaland, 2001, bls. 12). Þeir sem eru gerendur í 

eineltismálum eru oftar en ekki orðnir siðblindir og er erfitt að hjálpa þeim. Gerendur 

eru líklegri til að komast í kast við lögin seinna á lífsleiðinni. Ástæðan getur verið sú 

að þeir hafa ekki fengið aðstoð og hjálp við að sjá að þeir eru að gera rangt. Gerendur 

eiga það til líkt og þolendur að hætta í skóla. Til að draga úr því að nemendur hætti í 

skóla er mikilvægt að skólar fari eftir þeim lögum og reglum sem gætu náð yfir 

einelti. 
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Eins og fram kemur í kaflanum um lög má sjá að ekki er einelti skilgreint 

beint. En þar kemur hins vegar fram að það þarf að taka á ofbeldi ef það á sér stað. Í 

kaflanum um hvað einelti sé, má sjá að einelti er ekkert annað en ofbeldi. Því má 

halda að þau lög sem ná yfir ofbeldi eigi eins vel við um einelti. Skólar eiga að hafa 

áætlun sem tekur á einelti og hún þarf að vera sýnileg í skólanámskrá. Grunnskólinn 

skal haga störfum sínum á þann hátt að nemendur finni til öryggis og geti notið 

hæfileika sinna (lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þegar skólinn er með heildstæða 

stefnu gegn einelti fara fleiri nemendur að láta vita ef þeir eru lagðir í einelti eða ef 

þeir vita um einelti. Þegar tekið er á eineltismálum þarf fyrst og fremst að láta 

vinnuna beinast að gerendum og öllum hinum í hópnum eða bekknum (Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2017, bls. 7). 

Mikilvægt er að skólar vinni eftir einhverri stefnu til að taka á eða koma í veg 

fyrir að einelti eigi sér stað. Sumir skólar hér á landi vinna eftir til að mynda 

jákvæðum aga, Olweusaráætluninni eða notast við vinaleiðir sem eru leiðir sem 

skólar geta farið eftir til að taka á eða koma í veg fyrir einelti. Frá árinu 2001 hafa 

verið gerðar aðgerðaráætlanir gegn einelti hér á landi, en afhverju hefur okkur þá ekki 

gengið betur að takast á við einelti? Það er hægt að stoppa einelti því það er ekki í 

öllum hópum og er ekki lögmál. Hins vegar getur komið upp einelti hvar og hvenær 

sem er þar sem bæði börn og fullorðnir eiga í langvarandi samskiptum. Mikilvægt er 

að við áttum okkur á því að einelti er félagslegt vandamál sem kemur öllum í hópnum 

við ekki bara þolendunum og gerendunum (Vanda Sigurgerisdóttir, 2017, bls. 6). 

Kennarar eru í lykilhlutverki þegar kemur að skólastarfi. Kennarar sinna 

smörgum hlutverkum í skólastarfinu svo sem uppeldi, kennslu, stjórnun og ráðgjöf 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 13).  Kennarar eru fyrirmynd 

nemenda og á þar af leiðandi að vera vinalegir og umhyggjusamir í garð nemenda og 

bekkjarins í heild. Þau orð og athafnir sem koma frá kennurunum hafa mikil áhrif á 

bekkinn þegar upp kemur einelti. (Roland og Vaaland, 2001, bls. 29). Kennarar þurfa  

að vinna sér inn traust og virðingu hjá nemendunum. Rödd nemenda verður að 

heyrast þegar gerðar eru reglur í bekk. Kennarar og þeir sem vinna í félagsmiðstöðum 

geta notast við að flokka börn út frá vináttufærni. Á mínum vinnustað höfum við 

aðeins verið að prófa að flokka börn á þennan hátt. Mín reynsla af því er góð þar sem 

að mínu mati er ég meira meðvitaður um það hvaða börn það eru sem ég þarf að hafa 

auga með því þeim vantar kannski aðstoð við að eignast vini. 
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Þegar tekið er á eineltismálum þurfa skólar og foreldrar að vinna saman, 

þannig næst bestur árangur þegar brugðist er við einelti. Þeir sem vinna að því að taka 

á eineltismálum verða að vera meðvitaðir um það að enginn tvö mál eru eins. Vinnan 

verður að beinast fyrst og fremst að gerendunum og hafa hann með í ráðum um 

hvernig hægt sé að laga eineltið. Mikilvægt er þegar unnið er með gerendur að passa 

að lenda ekki í orðaskaki við þá og eða trúa þeim að allt sé þolandanum að kenna. 

Foreldrar verða að taka hið minnsta atvik alvarlega. Foreldrar geta unnið með skólum 

í því að taka á einelti eða koma í veg fyrir það með góðu foreldrafélagi. Þau ráð sem 

foreldrar geta unnið með til að koma í veg fyrir einelti eða taka á því er notast við 

vinahópa sem eiga sér stað utan skóla og er að mestu í höndum foreldra að 

framkvæma. Vinahópar er gott forvarnarstarf en forvarnir er mikilvægsti þátturinn í 

baráttunni við einelti hvort sem er í uppeldi eða fagstarfi (Vanda Sigurgerisdóttir, 

2017, bls 15). 
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