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Ágrip	

Einelti	er	í	eðli	sínu	félagslegt	og	þar	af	leiðandi	þurfa	aðgerðir	gegn	einelti	að	taka	mið	af	því.	

Nauðsynlegt	 er	 að	 vinna	með	alla	 þátttakendur	 í	 heild	 sinni	 til	 að	 stöðva	einelti.	Markmið	

þessarar	 ritgerðar	 er	 að	 varpa	 ljósi	 á	 það	 stóra	 hlutverk	 sem	 áhorfendur	 gegna	 í	

eineltismálum	og	þeim	leiðum	sem	hægt	er	að	styðjast	við	til	þess	að	fá	þá	til	að	grípa	inn	í	

það	 einelti	 sem	 þeir	 verða	 vitni	 að.	 Upplýsinga	 var	 aflað	 í	 gegnum	 þær	 rannsóknir	 sem	

stundaðar	hafa	verið	á	sviði	eineltismála	á	undanförnum	árum	og	áratugum.	Niðurstöðurnar	

eru	á	þá	leið	að	áhorfendur	hafi	það	vald	til	þess	að	ýta	undir	og	jafnframt	stöðva	það	einelti	

sem	á	sér	stað	í	kringum	þá.	En	oft	á	tíðum	eru	áhorfendur	ekki	meðvitaðir	um	hlutverk	sitt	

eða	með	hvaða	hætti	þeir	geti	staðið	upp	með	þolendum	eineltis.	Vonin	er	sú	að	ritgerðin	

nýtist	 öllum	 þeim	 sem	 starfa	 með	 börnum	 og	 ungmennum	 til	 þess	 að	 vinna	 bug	 á	 því	
samfélagsmeini	sem	einelti	er.	
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	Formáli	

Eineltismálefni	og	þá	sérstaklega	hvernig	staðið	er	að	slíkum	málum	hefur	lengi	átt	hug	minn	
og	 hjarta	 eftir	 að	 hafa	 sjálf	 lent	 í	 einelti	 í	 grunnskóla.	 Ég	 veit	 því	 af	 eigin	 raun	 hvaða	

afleiðingar	slíkt	getur	haft	í	för	með	sér.	Þegar	að	ég	hóf	nám	mitt	við	kennaradeild	Háskóla	

Íslands	var	ég	staðráðin	í	því	að	leggja	mitt	af	mörkum	og	láta	að	mér	kveða	í	baráttunni	gegn	
einelti	að	námi	loknu,	með	einum	eða	öðrum	hætti.	

Hugmyndin	að	sjálfu	 lokaverkefninu	kviknaði	eftir	að	ég	sat	námskeiðið	Einelti,	 leiðir	til	

lausna	síðastliðið	haust.	Þar	öðlaðist	ég	dýpri	skilning	á	því	hversu	víðtæk	áhrif	einelti	getur	
haft	á	alla	þá	sem	að	því	koma	og	mikilvægi	þess	að	unnið	sé	með	allan	hópinn	en	ekki	bara	

einungis	gerendur	og	þolendur.	Ég	vil	byrja	með	að	þakka	fjölskyldunni	minni	kærlega	fyrir	

allan	þann	stuðning	sem	hún	hefur	veitt	mér	í	gegnum	námið	og	sérstaklega	í	gegnum	þessi	
ritgerðarskrif.	Auk	þess	vil	ég	einnig	þakka	leiðbeinanda	mínum	henni	Vöndu	Sigurgeirsdóttir	
fyrir	góða	leiðsögn	við	skrifin.	

Þetta	 lokaverkefni	 er	 samið	 af	 mér	 undirritaðri.	 Ég	 hef	 kynnt	 mér	 Siðareglur	 Háskóla	
Íslands	(2003,	7.	nóvember,	http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)	og	fylgt	þeim	samkvæmt	

bestu	vitund.	Ég	vísa	til	alls	efnis	sem	ég	hef	sótt	til	annarra	eða	fyrri	eigin	verka,	hvort	sem	
um	er	að	ræða	ábendingar,	myndir,	efni	eða	orðalag.	Ég	þakka	öllum	sem	lagt	hafa	mér	lið	
með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti	 en	 ber	 sjálf	 ábyrgð	 á	 því	 sem	missagt	 kann	 að	 vera.	 Þetta	

staðfesti	ég	með	undirskrift	minni.	

	

Reykjavík,	7.	maí	2018	

	

_________________________________	 	

Erla	Rún	Jónsdóttir	
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1 Inngangur		

Einelti	er	mjög	flókið	samfélagsmein	sem	vert	er	að	takast	á	við	og	stöðva.	Með	einelti	er	átt	

við	 endurteknar	 neikvæðar	 athafnir	 sem	 beinast	 að	 öllu	 jöfnu	 að	 sömu	 einstaklingum	 þ.e	

þolendum	 (Olweus,	1995).	Þegar	kemur	að	því	að	 skilgreina	hugtakið	einelti	þá	er	 talið	að	

endurtekningin,	 valdabarátta	 og	 valdaójafnvægi	 skipti	 hvað	 mestu	 máli	 við	 afmörkun	

hugtaksins	(Vanda	Sigurgeirsdóttir	og	Hrefna	Sigurjónsdóttir,	2017).	

Eitt	af	því	sem	gerir	eineltið	nefnilega	svo	flókið	er	það	að	birtingarmyndir	og	eðli	þess	er	

ólíkt.	Það	gerir	það	að	verkum	að	sumt	einelti	getur	viðgengist	 í	einhvern	 tíma	án	þess	að	

tekið	 sé	 eftir	 því.	 Á	 það	 við	 um	það	 einelti	 sem	 fer	 fram	með	óbeinum	hætti	 þar	 sem	 að	

þolendur	geta	m.a	orðið	fyrir	útilokun	og	baktali	af	hálfu	 jafningja.	 Í	eineltismálum	þá	geta	
gerendur	verið	einn	eða	fleiri.	Gerendur	eiga	það	til	að	leggja	samnemendur	í	einelti	til	þess	

að	komast	í	einhverja	valdastöðu	eða	haft	það	fyrir	sjónir	að	verða	vinsælli	meðal	 jafningja	
(Vanda	Sigurgeirsdóttir	og	Hrefna	Sigurjónsdóttir,	2017).	

Margir	gerenda	velja	þolendur	sína	afar	vandlega	en	oftar	en	ekki	verða	fyrir	valinu	þeir	

einstaklingar	sem	búa	við	lélega	félagslega	stöðu	og	eiga	því	fáa	vini.	Því	ef	einstaklingar	eiga	
fáa	vini	þá	getur	slíkt	gert	það	að	verkum	að	ólíklegra	sé	að	einhverjir	standi	upp	með	þeim			

við	einelti.	Það	virðist	sem	að	viðbrögð	þolenda	við	eineltistilburðum	eins	og	t.d.	að	fara	að	

gráta	 eða	 sýna	 með	 öðrum	 hætti	 að	 eineltið	 hafi	 áhrif	 á	 sig	 sé	 einmitt	 sú	 styrking	 sem	

gerendur	 vilji	 ná	 fram	 svo	 að	 þeir	 endurtaki	 gjörðir	 sínar	 (Marano,	 1995)	 Í	 langflestum	

eineltistilvika	 þá	 á	 eineltið	 sér	 ekki	 stað	 í	 einrúmi	 heldur	 fyrir	 framan	 aðra	 eins	 og	 t.d.	

samnemendur	 í	 skólanum.	 Þeir	 einstaklingar	 sem	 verða	 vitni	 að	 einelti	 kallast	 áhorfendur	

(Salmivalli,	Lagerspetz,	Björkqvist,	Österman	og	Kaukiainen,	1996).	

Mikið	hefur	verið	rannsakað	á	sviði	eineltismála	á	síðastliðnum	árum.	Oftast	er	sjónum	

sérstaklega	beint	að	gerendum	og	þolendum	og	þeirra	einkennum,	hverjar	 framtíðarhorfur	
þeirra	séu	og	hvaða	afleiðingar	það	hefur	í	för	með	sér	að	hafa	lagt	eða	hafa	verið	lagður	í	

einelti.	En	hvað	með	þá	einstaklinga	sem	sjá	eineltið	eiga	sér	stað	en	eru	hvorki	gerendur	né	

þolendur?	 Umfjöllun	 þessarar	 ritgerðar	 varðar	 þennan	 tiltekna	 hóp,	 hina	 svokölluðu	
áhorfendur.	 Leitast	 verður	við	að	 svara	því	hvert	hlutverk	áhorfenda	er	 í	 eineltismálum	og	

með	hvaða	hætti	hægt	sé	að	fá	áhorfendur	til	að	grípa	inn	í	það	einelti	sem	þeir	verða	vitni	

að.	 Von	 mín	 er	 sú	 að	 eftir	 lestur	 þessarar	 ritgerðar	 verði	 lesandi	 meðvitaðri	 um	 það	
mikilvæga	hlutverk	sem	áhorfendur	spila	þegar	kemur	að	eineltismálum	og	með	hvaða	hætti	

þeir	geta	lagt	sitt	af	mörkum	til	þess	að	stöðva	einelti.	
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Ritgerð	 þessi	 skiptist	 upp	 í	 þrjá	 meginkafla	 sem	 bera	 heitin	 „Almennt	 um	 einelti“,	

„Áhorfendur“	og	„Leiðir	til	lausna“.	Í	fyrsta	kaflanum	er	sjónum	beint	að	þremur	hópum	sem	
allir	hafa	beina	aðkomu	að	einelti.	Þeir	eru	gerendur,	þolendur	og	þolendur/gerendur.	Komið	

verður	 inn	 á	 hvað	einkennir	 hvern	hóp	 fyrir	 sig	 og	þær	 afleiðingar	 sem	eineltið	 hefur	 á	 líf	

þessara	 einstaklinga.	 Í	 öðrum	 kafla	 er	 einblínt	 á	 áhorfendur,	 hverjir	 tilheyra	 þeim	 hópi	 og	
kannaðar	 verða	hugsanlegar	 ástæður	 á	bak	 við	það	hvort	 áhorfendur	 standi	 aðgerðalausir	

hjá	eða	grípi	til	aðgerða.	Í	 lokakaflanum	er	svo	fjallað	um	það	hvað	áhorfendur	geti	gert	og	

sýnt	 fram	 á	 leiðir	 til	 þess	 að	 virkja	 áhorfendur	 til	 að	 grípa	 til	 aðgerða	 m.a.	 í	 gegnum	
„Bullybusters“	og	eineltisáætlunina	KiVa.	
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2 Almennt	um	einelti	

Í	þessum	kafla	verður	fjallað	um	þá	þrjá	hópa	sem	allir	hafa	það	sameiginlegt	að	eiga	hvað	

nánustu	 aðkomu	 að	 einelti.	 Þessir	 þrír	 hópar	 sem	 greint	 verður	 nánar	 frá	 eru	 gerendur,	

þolendur	og	þolendur/gerendur.	Í	umfjölluninni	verður	leitast	við	að	svara	því	hvað	einkenni	

hvern	 hóp	 fyrir	 sig	 og	 hverjar	 þær	 afleiðingar	 séu	 að	 tilheyra	 þessum	 hópum,	 bæði	 til	

skemmri	 og	 lengri	 tíma	 litið.	 Kaflinn	 hefst	 þó	 á	 umfjöllun	 um	 skilgreiningar	 og	

birtingarmyndir	eineltis.	

2.1 Skilgreining	á	einelti	

Ljóst	 er	 að	 fræðimenn	 er	 ekki	 allir	 á	 sama	 máli	 þegar	 kemur	 að	 því	 hvernig	 best	 sé	 að	

skilgreina	það	flókna	fyrirbæri	sem	einelti	er.	Vandi	þeirra	snýr	m.a	að	því	að	átta	sig	á	hvar	

mörkin	liggja	um	hvað	í	raun	og	veru	teljist	til	eineltis	og	hvað	ekki.	Töluverð	togstreita	ríkir	á	
milli	 fræðimanna	 í	 þessum	 efnum	 þar	 sem	 að	 sumir	 eru	 á	 þeirri	 skoðun	 að	 skilgreining	 á	

einelti	eigi	að	ná	til	allra	þeirra	neikvæðra	athafna	sem	að	einn	aðili	beinir	með	viljandi	hætti	

að	öðrum	einstaklingi	á	meðan	aðrir	 telja	að	slíkt	sé	ekki	einelti	nema	að	athafnirnar	komi	
fram	með	endurteknum	hætti	(Griffin	og	Gross,	2004).	Auk	þess	hefur	verið	tekist	á	um	það	

hvort	að	einelti	og	samskiptavandi	sé	 í	 raun	og	veru	sami	hluturinn	(Vanda	Sigurgeirsdóttir	

og	Hrefna	Sigurjónsdóttir,	2017)..	

	 Hins	vegar	þegar	um	samskiptavanda	ræðir,	þá	er	átt	við	það	þegar	tveir	 jafnsterkir	

einstaklingar	eru	að	takast	á	hvor	við	annan.	Þá	ríkir	ekki	valdaójafnvægi	líkt	og	gerir	þegar	
um	einelti	er	að	ræða	(Vanda	Sigurgeirsdóttir	og	Hrefna	Sigurjónsdóttir,	2017).	Þrátt	fyrir	það	

að	mönnum	greinir	á	að	einhverju	leyti	um	skilgreiningu	á	einelti,	þá	er	mikilvægt	að	koma	

inn	á	þau	þrjú	atriði	sem	almennt	ríkir	samhljómur	um.	Þessi	atriði	eru	eftirfarandi:	

• Endurtekning	aðgerða.	

• Ásetningur	gerenda	að	valda	skaða.	

• Valdaójafnvægi	ríkir	milli	einstaklinganna	(Berger,	2017).	

	

Í	umfjöllun	um	einelti	og	aðkomu	áhorfenda	að	því	er	ekki	hjá	því	komist	að	minnast	á	þá	

aðila	sem	hafa	mestu	aðkomu	að	eineltinu	en	það	eru	gerendur	og	þolendur.	Gerendur	eru	

þeir	 einstaklingar	 sem	 styðjast	 bæði	 með	 beinum	 og	 óbeinum	 hætti	 við	 það	 leggja	 aðra	

einstaklinga	í	einelti.	Þolendur	eru	einstaklingarnir	sem	verða	fyrir	eineltinu.	Þeir	verða	með	
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endurteknum	hætti	fyrir	barðinu	á	ýmsum	neikvæðum	gjörðum	af	hálfu	téðra	gerenda	(Craig	

og	Pepler,	1995).	

	 Einelti	 er	 flókið	 fyrirbæri	 sem	 getur	 reynst	 erfitt	 að	 átta	 sig	 almennilega	 á.	 Jafnvel	

fræðimenn	eiga	erfitt	með	að	ná	utan	þá	þætti	sem	felast	í	einelti	og	hvernig	sé	með	bestu	

móti	hægt	að	skilgreina	það,	eins	og	áður	hefur	verið	nefnt.	Ef	sá	vandi	var	ekki	nægilegur	þá	

flækjast	málin	enn	frekar	því	að	einelti	fer	ekki	alltaf	fram	með	sama	hætti	heldur	getur	það	

birst	 á	 marga	 ólíka	 vegu.	 Umfjöllunarefni	 næsta	 kafla	 fjallar	 einmitt	 um	 birtingarmyndir	

eineltis.	

2.2 Birtingarmyndir	eineltis	

Einelti	er	margslungið	fyrirbæri	sem	gerir	það	verkum	að	erfitt	getur	reynst	að	greina	þegar	

það	 á	 sér	 stað.	 Fræðimenn	hafa	 stundum	 tekið	 svo	 til	 orðanna	 að	 einelti	 geti	 átt	 sér	 stað	
með	beinum	og	óbeinum	hætti,	og	oft	reynist	fólki	auðveldara	að	greina	það	einelti	sem	fer	

fram	með	beinum	hætti	 (Berger,	2007).	Einelti	 sem	 fer	 fram	með	beinum	hætti	á	 sér	 stað	

augnliti	til	auglitis	en	þá	geta	gerendur	m.a.	beitt	þolendur	sína	ofbeldi	eða	haft	uppi	hótanir.	

Í	þeim	eineltistilvikum	þá	ríkir	enginn	vafi	hjá	þolendum	um	hverjir	gerendurnir	séu.	(Griffin	
og	Gross,	2004).	Ólíkt	því	sem	gengur	og	gerist	í	einelti	sem	fer	fram	með	óbeinum	hætti,	þá	

fer	 eineltið	 ekki	 alltaf	 fram	 fyrir	 framan	 þolendurna	 t.d.	 þegar	 að	 dreift	 er	 orðrómi	 um	

þolendurna	án	þeirrar	vitneskju	(Griffin	og	Gross,	2004).		

Hægt	er	að	flokka	einelti	á	fleiri	vegu	heldur	en	einungis	það	sem	á	sér	stað	með	beinum	
eða	óbeinum	hætti.	Það	má	einnig	 flokka	það	eftir	hvers	eðlis	eineltið	er.	 Í	því	 tilliti	er	oft	

vísað	til	 líkamlegs,	munnlegs,	félagslegs	og	rafræns	eineltis.	Það	einelti	sem	á	erfitt	með	að	

fara	fram	óséð	er	líkamlegt	einelti.	Það	felur	í	sér	að	gerendur	beiti	þolendur	sína	líkamlegu	
ofbeldi.	 Svo	virðist	 sem	að	 tíðni	munnlegs	eineltis	 aukist	eftir	því	 sem	börn	eldast	en	 í	því	

felst	 m.a.	 að	 hafa	 eftir	 niðrandi	 athugasemdir	 í	 garð	 annarra	 einstaklinga	 (Berger,	 2007).	

Félagslegt	einelti	á	sér	síðan	stað	þegar	að	gerendur	leggja	það	á	sig	að	skaða	félagsleg	tengsl	
og	stöðu	þolendanna	innan	vinahópa	og	meðal	annarra	 jafningja.	Rafrænt	einelti	vísar	hins	

vegar	til	þess	þegar	að	stuðst	er	við	rafrænar	 leiðir	til	að	valda	öðrum	einstaklingum	skaða	

t.d.	í	gegnum	síma,	vefsíður	og	ýmis	konar	samskiptamiðla	(Wolke	og	Lereya,	2015).	

Þekking	á	þeim	ólíkum	leiðum	sem	hægt	er	að	styðjast	við	til	þess	að	leggja	einstaklinga	í	

einelti	er	nauðsynleg	svo	hægt	sé	að	greina	einelti	svo	fljótt	og	auðið	er.	Eitt	er	víst	að	ef	sú	

þekking	er	ekki	til	staðar	þá	er	ekki	hægt	að	bregðast	við	eineltinu	með	markvissum	hætti.	Þá	
halda	gerendur	ótrauðir	áfram	og	eineltið	myndi	viðgangast	til	lengri	tíma	án	þess	að	nokkuð	

sé	gert	í	málunum.	Í	næsta	kafla	verður	skyggnst	aðeins	inn	í	hugarheim	gerenda	með	það	að	

markmiði	að	skoða	með	nánari	hætti	hvað	það	er	sem	fær	þessa	tilteknu	einstaklinga	til	þess	
að	leggja	aðra	í	einelti.	
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2.3 Gerendur	

Gerendur	 eru	 þeir	 einstaklingar	 sem	 beina	 árásargjarnari	 hegðun	 sinni	 í	 garð	 annarra	
einstaklinga	með	það	fyrir	sjónum	að	valda	þeim	skaða	(Olweus,	2011).		

2.3.1 Einkenni	og	eðli	gerenda	

Gerendur	ráðast	 ítrekað	gegn	þeim	einstaklingum	sem	eru	varnarlausir	og	þora	því	ekki	að	

berjast	á	móti	 (Berger,	2007).	Rennir	þetta	stoðum	undir	þær	hugmyndir	sem	uppi	eru	um	

gerendur	að	þeir	velji	þolendur	sína	vandlega	og	velji	þá	einstaklinga	sem	teljast	minnimáttar	

(Marano,	1995).	Með	vali	sínu	á	þolendum	eru	gerendur	að	svara	þeirri	sterku	þörf	sem	ríkir	

hjá	 þeim	 um	 að	 vera	 við	 stjórnvölinn	 og	 að	 geta	 ráðið	 yfir	 öðrum	 einstaklingum	 (Olweus,	

1995).	 Ekki	 eru	 allir	 fræðimenn	 á	 sama	máli	 hversu	 sterk	 félagsleg	 staða	 gerenda	 er	 oft	 á	

tíðum	en	nánar	verður	vikið	að	því	hér	á	eftir.	

Rannsókn	 Juvonen,	 Graham	 og	 Schuster	 (2003)	 fól	 í	 sér	 samanburð	 á	 þeim	 þremur	

hópum	 sem	 eiga	 aðkomu	 að	 einelti	 sem	 eru	 gerendur,	 þolendur	 og	 þolendur/gerendur.	

Niðurstaða	 þessar	 rannsóknar	 leiddi	 m.a.	 í	 ljós	 að	 gerendur	 bjuggu	 við	 bestu	 félagslegu	
stöðuna.	Þó	benda	aðrir	á	að	gerendur	eigi	oft	á	tíðum	aðeins	nokkra	vini	og	vinsældir	þeirra	

meðal	jafningja	fari	dvínandi	eftir	því	sem	þeir	eldast.	Meðal	annars	vegna	þess	að	þeir	geta	
ekki	séð	sig	í	réttu	ljósi	í	hinum	ýmsu	félagslegu	aðstæðum	og	átta	sig	því	ekki	á	því	hvernig	
framkoma	þeirra	geti	haft	 áhrif	 á	 samband	þeirra	 við	 jafningja	 (Marano,	1995).	 Svo	virðist	

sem	 að	 jafningjar	 gerenda	 forðist	 þá,	 sem	 og	 reyndar	 hina	 hópana	 sem	 hafa	 aðkomu	 að	
einelti,	 í	meiri	mæli	heldur	en	aðra	jafningja	(Juvonen,	o.fl.,	2003).	Eitt	af	því	sem	gæti	gert	
jafningja	 gerenda	 fráhverfa,	 frá	 því	 að	 umgangast	 þá,	 eru	 viðhorf	 gerenda	 í	 garð	 ofbeldis.	

Gerendur	sjá	ekki	ofbeldi	ekki	með	sama	hætti	og	aðrir	því	þeir	líta	á	það	jákvæðum	augum.	
Það	er	eðlileg	leið	í	þeirra	huga	til	þess	að	leysa	úr	hverskyns	ágreiningi	sem	upp	getur	komið	

(Marano,	1995).		

Hins	vegar	leggja	ekki	allir	gerendur	í	einelti	með	því	að	beita	ofbeldi,	eða	með	einum	og	

sama	hætti.	Hægt	er	að	greina	gerendur	út	frá	því	hvers	eðlis	eineltið	er	sem	þeir	stunda.	Í	
grein	sinni	þá	vísar	Beale	(2001)	til	þeirra	hugmynda	sem	Argenbright	og	Edgell	(1999)	komu	
fram	með	 um	 hvernig	 hægt	 sé	 að	 flokka	 gerendur	 í	 fjóra	 ólíka	 hópa	 eftir	 því	 hvers	 konar	

einelti	þeir	leggja	aðra	einstaklinga	í.	Flokkarnir	eru	eftirfarandi:		

1. Gerendur	sem	styðjast	við	líkamlegt	einelti	(e.	physical	bullies):	

Það	sem	einkennir	þá	er	m.a.	að	þeir	eru	háðir	því	að	ná	fram	ásetningi	sínum	og	

grípa	því	strax	til	aðgerða	eins	eða	líkamlegs	ofbeldis.	

2. Gerendur	sem	nota	munnlegt	einelti	(e.	verbal	bullies):	
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Þeir	nýta	sér	mátt	tungumálsins	til	þess	að	ná	fram	skaða	t.d.	með	því	að	uppnefna	

þolendur	eða	móðga	þá	með	einhverjum	hætti.	

3. Gerendur	sem	styðjast	við	félagslegt	einelti	(e.	relational	bullies):	

Þeir	reyna	eftir	bestu	getu	að	slíta	á	tengsl	þolenda	við	aðra	jafningja	og	stuðla	af	

höfnun	í	garð	þolendanna.	

4. Gerendur	sem	bregðast	við	eineltinu	(e.	reactive	bullies):	

Þeir	eru	hvatvísir	og	styðjast	af	mestu	leyti	við	líkamlegt	ofbeldi	(Beale,	2001).	

	

Einkennin	 sem	 greint	 hefur	 verið	 frá	 hér	 að	 ofan	 draga	 hugsanlega	 upp	 örlítið	 skýrari	

mynd	af	hvers	konar	einstaklingar	eru	líklegir	til	þess	að	verða	gerendur	í	eineltismálum	og	

hvernig	þeir	geta	beitt	sér	við	að	 leggja	aðra	einstaklinga	 í	einelti.	En	velta	má	því	 fyrir	sér	
hvort	 að	 eineltið	 hafi	 einhver	 áhrif	 á	 líf	 gerenda	 til	 lengri	 tíma	 litið	 og	 ef	 svo	 er	 hver	 þau	

skyldu	vera?	Um	þann	efnivið	fjallar	næsti	kafli.	

2.3.2 Afleiðingar	eineltis	á	gerendur	

Í	þessum	kafla	verður	einblínt	á	þætti	eins	og	líðan	gerenda,	skólagöngu,	félagsleg	tengsl	og	
tilhneigingu	 þeirra	 til	 þess	 að	 leiðast	 út	 í	 glæpi.	 Í	 umfjölluninni	 verður	 stuðst	 bæði	 við	

innlendar	og	erlendar	rannsóknir.	

Fyrst	 verður	 litið	 til	 rannsóknar	 sem	 framkvæmd	 var	 hér	 á	 landi.	 Rannsókn	 Ársæls	

Arnarssonar,	 Sigríðar	 Rögnu	 Malmquist	 og	 Þórodds	 Bjarnasonar	 (2017)	 kannaði	
sjálfsvígshættu	 gerenda	 með	 því	 að	 styðjast	 við	 niðurstöður	 úr	 alþjóðlegri	 rannsókn	 sem	

nemendur	 í	 10.bekk	 tóku	 þátt	 í.	 Sjálfsvígshætta	 ungmennanna	 var	 greind	 í	 fjórum	hópum	
eftir	 aðkomu	 að	 einelti,	 þeir	 sem	 höfðu	 engin	 tiltekin	 tengsl,	 þolendur,	 gerendur	 og	

þolendur/gerendur.	 Rannsóknin	 sýndi	 m.a.	 fram	 á	 sterk	 tengsl	 sem	 ríktu	 á	 milli	

sjálfsvígshættu	unglinga	og	þess	að	vera	gerendur	í	eineltismálum.		

Um	helmingur,	 eða	 54,5%,	 þeirra	 gerenda	 sem	 lögðu	 aðra	 einstaklinga	oftast	 í	 einelti,	

þ.e.	oftar	en	vikulega,	höfðu	hugleitt	sjálfsvíg	oftar	en	3-4	sinnum	á	liðnu	ári.	Þegar	kannað	

var	hversu	oft	gerendur	höfðu	reynt	að	taka	sitt	eigið	líf	þá	kom	í	ljós	að	þeir	sem	höfðu	lagt	

oftast	í	einelti	höfðu	einnig	gert	flestar	tilraunir	til	þess	að	taka	eigið	líf	en	46,7%	þeirra	höfðu	
reynt	 það	 oftar	 en	 3-4	 sinnum	á	 liðnu	 ári	 (Ársæll	 Arnarsson	 o.fl.,	 2017).	 Eru	 þetta	 sláandi	

niðurstöður	sem	sýna	fram	á	mikilvægi	þess	að	unnið	sé	með	gerendur.	Andleg	líðan	gerenda	

getur	nefnilega	verið	jafn	slæm	og	þolenda	eineltis,	og	jafnvel	verri.		

Aðrar	rannsóknir	hafa	einnig	einblínt	á	gerendur	og	andlega	heilsu	þeirra.	Má	þar	nefna	

norska	langtímarannsókn	þeirra	Sigurdson,	Undheim,	Wallander,	Lydersen	og	Sund	(2015)	en	
þar	 var	 kannað	 hvaða	 áhrif	 aðkoma	 að	 einelti	 á	 unglingsárum	 hefði	 á	 andlega	 heilsu	 og	
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daglegt	 líf	 á	 fullorðinsárum.	 Gögnum	 sem	 sneru	 að	 aðild	 að	 einelti	 var	 safnað	 hjá	

þátttakendum	 um	 14-15	 ára	 aldur	 en	 andleg	 líðan	 var	 metin	 um	 12	 árum	 seinna	 eða	 í	
kringum	27	ára	aldur.	Í	 ljós	kom	að	gerendur	fundu	meira	fyrir	þunglyndi	og	voru	líklegri	til	

þess	að	draga	sig	úr	tómstundastarfi	heldur	en	þeir	einstaklingar	sem	höfðu	engin	tengsl	við	

einelti.	 Langtímarannsóknir	 hafa	 einnig	 beint	 sjónum	 sínum	 að	 öðrum	 þáttum	 eins	 og	
skólagöngu	gerenda,	fjárhag	og	félagslegum	tengslum	þeirra	svo	eitthvað	sé	nefnt.	

Langtímarannsókn	 þeirra	 Wolke,	 Copeland,	 Angold	 og	 Costello	 (2013)	 kom	 inn	 á	

framangreinda	þætti	en	auk	þess	var	áhættuhegðun	gerenda	 líka	metin	þ.e.	hversu	 líklegir	

þeir	voru	til	að	stunda	ólögleg	athæfi.	Helstu	niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	m.a.	á	að	

gerendur	ættu	í	töluverðum	erfiðleikum	með	nám	og	þeir	voru	í	aukinni	hættu	á	að	glíma	við	

fátækt.	 Félagsleg	 tengsl	 gerenda	 voru	 í	 skorðum.	 Auk	 þess	 sýndu	 þeir	 fram	 á	 mikla	

áhættuhegðun	og	tóku	því	mikinn	þátt	í	ólöglegum	athæfum	(Wolke,	o.fl.,	2013).		

Aðrar	rannsóknir	hafa	skoðað	með	hvaða	hætti	gerendur	taki	þátt	í	ólöglegum	athæfum	

eins	og	það	að	stunda	glæpi.	Um	tengsl	gerenda	við	afbrot	má	nefna	rannsókn	Dan	Olweus	
(2011)	 en	 hann	 kannaði	 í	 rannsókn	 sinni	 hvort	 það	 að	 hafa	 verið	 gerandi	 í	 eineltismálum	

myndi	spá	fyrir	um	glæpahneigð	viðkomandi	seinna	á	ævinni.	Sakaskrá	allra	þátttakenda	yfir	
aldursbilið	frá	16	til	24	ára	aldurs	var	skoðuð	með	því	tilliti	að	skoða	í	fyrsta	lagi	fjölda	glæpa	
þar	sem	að	viðkomandi	aðili	hafði	verið	dæmdur	fyrir	og	í	öðru	lagi	hvort	um	væri	að	ræða	

ofbeldisglæpi.	Niðurstöður	rannsóknarinnar	benda	til	þess	að	það	virðist	vera	tengsl	á	milli	
þess	að	vera	gerandi	og	að	leiðast	út	í	heim	glæpa	og	afbrota.	

Um	55%	gerenda	sem	tóku	þátt	höfðu	verið	dæmdir	 sekir	 fyrir	einn	eða	 fleiri	glæpi.	Á	

meðan	að	rannsóknin	stóð	yfir	þá	höfðu	töluvert	fleiri	gerendur	verið	sakfelldir	a.m.k.	þrisvar	

sinnum	miðað	við	aðra	sem	komu	frá	sömu	skólum	og	jafnvel	bekkjum	en	höfðu	engin	tengsl	

við	einelti.	Það	voru	fimmfalt	meiri	líkur	á	því	að	gerendur	reyndust	vera	síafbrotamenn.	Þess	

ber	að	geta	að	líkurnar	voru	ennþá	hærri	hvað	varðaði	ofbeldisglæpi	en	þá	voru	þær	sex-	til	

áttfalt	meiri.	(Olweus,	2011).		

Ljóst	má	því	telja	frá	niðurstöðum	þeirra	rannsókna	sem	ofan	greinir	að	afleiðingar	þess	

að	leggja	aðra	einstaklinga	í	einelti	spannar	yfir	vítt	svið.	Áhrifin	geta	orðið	til	þess	að	leiðast	
út	 í	 afbrot,	 sjálfsvígstilraunir	 og	 að	 finna	 fyrir	 þunglyndi	 svo	 eitthvað	 sé	 nefnt.	 Því	 er	

mikilvægt	 að	 hafa	 í	 huga	 að	 ritgerð	 sem	 þessi	 og	 tengd	 umræða	 sem	 einblínir	 á	 hlutverk	

áhorfenda	 við	 einelti	 er	 ekki	 eingöngu	 til	 þess	 fallin	 að	 hjálpa	 þolendum.	 Það	 eru	 bæði	
hagsmunir	gerenda	og	þolenda	sem	undir	eru	í	málinu.	Af	því	sögðu	þá	verður	næst	fjallað	

um	þolendur.	Leitast	verður	eftir	því	að	veita	betri	 innsýn	 inn	 í	einkenni	þolenda	og	hvaða	

leyti	sum	þeirra	geti	gert	suma	einstaklinga	berskjaldaðri	fyrir	því	að	lenda	í	einelti.	
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2.4 Þolendur	

Þolendur	eineltis	eru	þeir	einstaklingar	sem	eru	varnarlausnir	gegn	þeim	skaða	sem	kemur	
frá	þeim	 ítrekuðu	árásum	sem	á	vegi	þeirra	 verða	af	hálfu	gerenda	 (Berger,	2007).	 Líkt	og	

minnst	 var	 á	 í	 kaflanum	 hér	 á	 undan	 um	 gerendur	 þá	 er	 oft	 engin	 tilviljun	 hverjir	 verði	

þolendur	eineltis,	því	gerendur	velja	oftar	en	ekki	hverja	þeir	taka	fyrir.	

2.4.1 Einkenni	og	eðli	þolenda	

Einkenni	 og	 eðli	 þolenda	 er	misjöfn.	 Sumir	 einstaklingar	 lenda	 í	 einelti	 þegar	 líða	 tekur	 á	

skólagönguna.	 Þá	 geta	 gerendur	 sótt	 sér	 efnivið	 í	 hvernig	 þeir	 standa	 sig	 námslega	 t.d.	 ef	

hann	stendur	sig	illa	í	tilteknu	fagi	og	nýtt	það	sem	útgangspunkt	í	eineltinu	(Marano,	1995)	

Sama	hver	ástæðan	fyrir	því	að	þolendur	séu	teknir	fyrir	þá	hafa	rannsóknir	 leitt	 í	 ljós	ýmis	

einkenni	sem	þolendur	bera.	

Meðal	þess	sem	getur	aðgreint	þolendur	frá	þeim	sem	lenda	ekki	í	einelti	er	t.d.	að	þeir	

virðast	 yfirleitt	 vera	 kvíðnari	 og	óöruggari	með	 sjálfan	 sig	heldur	en	almennt	 tíðkast.	 Fleiri	

einkenni	eru	m.a	það	að	þeir	geta	verið	mjög	viðkvæmir,	vilja	helst	láta	lítið	fyrir	sér	fara	og	
búa	yfir	lélegu	sjálfstrausti	sem	gerir	það	að	verkum	að	þeir	sjá	sig	í	neikvæðu	ljósi	(Olweus,	

1995).	 Oft	 er	 reynt	 að	 aðgreina	 þolendur	 t.d.	með	 að	 vísa	 til	 hlédræga	 þolenda	 og	 þeirra	
þolenda	sem	geta	svarað	fyrir	sig	og	geta	seinna	orðið	þolendur/gerendur.		

Eitt	af	því	sem	aðgreinir	þessa	tvo	hópa	er	að	þeir	þolendur	sem	bregðast	við	eineltinu	

eiga	það	til	að	ergja	gerendur	sína	t.d.	með	því	að	leita	þá	uppi	(Marano,	1995).	Svo	virðist	
sem	að	hlédrægir	þolendur	gefi	það	til	kynna	með	háttarlagi	sínu	að	þeir	séu	óöruggir	og	 í	

raun	einskis	virði.	Þetta	gerir	það	að	verkum	að	þolendur	svara	ekki	fyrir	sig	þegar	þeir	verða	
fyrir	árásum	eða	móðgunum	að	ýmsu	tagi	(Olweus,	1995).	Þolendur	geta	einnig	átt	það	til	að	
bresta	 í	 grát	 eða	 sýna	 á	 einhvern	hátt	 viðbrögð	þegar	 að	 eineltisatvikin	 eiga	 sér	 stað	 sem	

styrkir	 hegðun	 gerandans	 ennþá	 meira	 (Marano,	 1995).	 Við	 slíkar	 kringumstæður	 getur	
myndast	vítahringur	sem	erfitt	er	að	brjóta.	

Líkt	og	sést	af	framangreindu	er	það	samspil	ólíkra	þátta	sem	á	sér	stað	þegar	kemur	að	

því	hvaða	einstaklingar	verða	fyrir	einelti	og	hverjir	ekki.	Nú	verður	vikið	frá	skilgreiningu	og	

einkennum	þolenda	yfir	í	þær	afleiðingar	sem	eineltið	getur	haft	á	þá.	

2.4.2 Afleiðingar	eineltis	á	þolendur	

Afleiðingar	eineltis	geta	spannað	yfir	vítt	svið	og	verður	í	þessari	umfjöllun	litið	einna	helst	til	

hvað	rannsóknir	hafi	leitt	í	ljós	um	þætti	eins	og	heilsufarsleg	og	sálræn	vandkvæði,	félagsleg	

tengsl	og	upplifun	þolenda	á	eineltinu	sem	þeir	urðu	fyrir.	

Til	 að	 byrja	 með	 verður	 einblínt	 á	 hvernig	 félagslegum	 tengslum	 þolenda	 við	 aðra	 er	

háttað.	 Í	 grein	 sinni	 minnast	Wolke	 og	 Lereya	 (2015)	 á	 að	 þeir	 þolendur	 sem	 verða	 fyrir	
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félagslegu	 einelti	 geti	 átt	 í	 hættu	 með	 að	 þróa	 með	 sér	 félagsfælni.	 Langtímarannsókn	

Sigurdson	o.fl.,	(2015)	sem	minnst	hefur	verið	á	áður,	kvað	í	sama	streng	og	greindi	frá	því	að	
þolendur	eigi	í	aukinni	hættu	með	að	draga	úr	þeirri	virkni	sem	felst	í	því	að	geta	tekist	á	við	

daglegt	líf.	Þolendur	áttu	það	einnig	til	að	draga	sig	til	hlés	t.d.	með	því	að	draga	úr	þátttöku	

sinni	í	tómstundarstörfum.	Aðrar	rannsóknir	hafa	tekið	andlega	heilsu	þolenda	eineltis	hvað	
sérstaklega	fyrir.	

Má	 þar	 nefna	 rannsókn	 Klomek,	Marrocco,	 Kleinman,	 Schonfeld	 og	Gould	 (2008)	 sem	

kannaði	 hvort	 að	 tengsl	 væru	 á	 milli	 þátttöku	 í	 einelti	 og	 þunglyndis,	 sjálfsvíshugsana	 og	

sjálfsvígstilrauna.	Í	ljós	kom	að	því	meiri	aðkoma	sem	einstaklingarnir	höfðu	að	einelti	eins	og	

t.d	að	hafa	verið	vera	þolendur,	því	meiri	 líkur	voru	á	að	þeir	 fyndu	meira	fyrir	einkennum	

þunglyndis,	sjálfsvígshugleiðingum	eða	hefðu	gert	tilraunir	til	þess	að	taka	eigið	líf.	Gífurlegur	

munur	 kom	 fram	 hjá	 þeim	 sem	 urðu	 oft	 fyrir	 einelti	 og	 þeirra	 sem	 höfðu	 aldrei	 verið	
þolendur	slíks	athæfis,	en	þolendur	eineltis	voru	sjöfalt	sinnum	líklegri	til	þess	að	finna	fyrir	

þunglyndi	(Klomek,	o.fl.,	2008).	Auk	þess	sýndi	langtímarannsókn	Sigurdson	o.fl.	(2015)	fram	

á	að	þau	ungmenni	sem	höfðu	 lent	 í	einelti	voru	mun	 líklegri	en	 jafnaldrar	sem	ekki	höfðu	

ekki	aðkomu	að	einelti	að	leita	sér	hjálpar	þegar	að	geðræn	vandkvæði	áttu	í	hlut.		

Sumar	 rannsóknir	 hafa	 gengið	 enn	 framar	 í	 því	 skyni	 að	 veita	 betri	 innsýn	 inn	 í	 líðan	

þolenda	 með	 því	 að	 taka	 fyrir	 raunverulega	 upplifun	 þolenda	 eineltis.	 Rannsókn	 Side	 og	

Johnson	(2014)	greindi	frá	raunverulegri	upplifun	átta	einstaklinga	sem	lýstu	því	að	þau	voru	
lögð	 í	 einelti	 vegna	 þess	 að	 þau	 skáru	 sig	 út	 á	 einhvern	 hátt	 frá	 öðrum	 í	 jafningjahópum.	
Nokkrir	 þátttakenda	 greindu	 frá	 því	 að	 hafa	 upplifað	 þær	 tilfinningar	 á	 borð	 við	 leiða	 og	

niðurlægingu	í	kjölfar	eineltisins	Á	meðan	lýstu	aðrir	þátttakendur	því	yfir	að	hafa	glímt	við	
hjálparleysi	sem	leiddi	til	mikils	kvíða	við	það	að	fara	í	skólann	(Side	og	Johnson,	2014).		

Líkt	og	sést	af	framangreindu	eru	þolendur	ekki	einsleitur	hópur	og	afleiðingar	eineltis	og	

einkenni	eru	ólík.	En	þá	víkur	sögunni	að	þeim	einstaklingum	sem	bæði	leggja	og	eru	lagðir	í	

einelti,	 þ.e.	 þolendur/gerendur.	 Hvað	 fær	 þá	 sem	 hafa	 upplifað	 afleiðingar	 eineltis	 til	 að	

valda	öðrum	slíkum	skaða?	Í	næsta	kafla	verður	reynt	að	kanna	einkenni	þessa	tiltekna	hóps.		

2.5 Þolendur/gerendur	

Þolendur/gerendur	er	sá	hópur	einstaklinga	sem	gegnir	tveimur	hlutverkum	í	eineltismálum.	

Í	 einum	 aðstæðum	 þá	 eru	 þeir	 að	 leggja	 í	 einelti	 og	 í	 öðrum	 aðstæðum	 eru	

þolendur/gerendur	 þeir	 einstaklingar	 sem	 lagðir	 eru	 í	 einelti	 (Craig	 og	 Pepler,	 1995).	 Fyrst	
verður	 reynt	að	gera	skil	á	því	hverjir	geta	 tilheyrt	þessum	hóp	og	einkenni	þeirra	áður	en	

fjallað	verður	um	afleiðingar	eineltis	á	þolendur/gerendur.	
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2.5.1 Einkenni	og	eðli	þolenda/gerenda	

Fyrst	 ber	 að	 nefna	 rannsóknar	 Lereya,	 Copeland,	 Zammit	 og	 Wolke	 (2015)	 sem	 kannaði	

hversu	stöðug	eineltis-hlutverk	væru	yfir	tíma.	Þeir	sem	tilheyrðu	hópi	þolenda/gerenda	við	

13	ára	aldur	höfðu	þremur	árum	áður	tilheyrt	eftirfarandi	hópum:	

• Þolendur	(42%)	

• Engin	tengsl	við	einelti	(35%)	

• Þolendur/gerendur	(20%)	

• Gerendur	(3%)	(Lereya,	o.fl.,	2015).	

	

Þessi	 tiltekna	 niðurstaða	 sýnir	 og	 sannar	 að	 aðild	 hvers	 eins	 og	 eins	 að	 einelti	 getur	

breyst	mjög	skyndilega,	sérstaklega	þegar	litið	er	til	þeirra	sem	höfðu	áður	fyrr	enga	tengingu	
við	einelti.	Víkjum	nú	frá	þeim	sem	myndað	geta	hóp	þolenda/gerenda	yfir	í	einkenni	þeirra.		

Dan	Olweus	 (1997)	hefur	 fjallað	um	ýmis	einkenni	þolenda/gerenda.	Til	dæmis	að	þeir	

eiga	í	hættu	að	ögra	jafningjum	sínum	með	hegðun	sinni.	Talið	er	að	hegðunin	geti	leitt	það	

af	 sér	 að	 einstaklingurinn	 kalli	 yfir	 sig	 neikvæð	 viðbrögð	 frá	mörgum	 bekkjarfélögum	 eða	
jafnvel	bekknum	í	heild	sinni.	Rannsókn	Georgiou	og	Stavrindies	(2008)	kveður	í	sama	streng	
þar	sem	að	þolendur/gerendur	reyndust	eiga	í	miklu	erfiðleikum	með	að	hafa	stjórn	á	skapi	

sínu.	 Félagsleg	 staða	 var	 einnig	 tekin	 fyrir	 í	 sömu	 rannsókn	 sem	 sýndi	 fram	 á	 að	
þolendur/gerendur	 glímdu	 í	 meira	 mæli	 við	 félagslega	 einangrun	 heldur	 en	 einungis	

gerendur	og	þolendur.		

Juvonen	 o.fl.	 (2003)	 komust	 að	 svipaðri	 niðurstöðu	 í	 sinni	 rannsókn	 eða	 að	 jafningjar	

forðist	þolendur/gerendur	hvað	mest	af	þessum	þremur	hópum.	Fyrir	utan	slæma	félagslega	

stöðu	þá	áttu	þeir	einnig,	samkvæmt	rannsókninni,	í	erfiðleikum	með	hegðun	og	með	nám.	

Næst	verður	litið	til	þess	með	hvaða	hætti	það	að	hafa	tekið	þátt	í	að	leggja	í	einelti	og	vera	

lagður	í	einelti	getur	haft	á	líf	þeirra	einstaklinga	sem	tilheyra	þessum	hópi.	

2.5.2 Afleiðingar	eineltis	á	þolendur/gerendur	

Mikið	hefur	 verið	 lagt	upp	úr	því	 að	 rannsaka	þolendur/	 gerendur	og	benda	 rannsóknir	 til	

þess	að	þolendur/gerendur	séu	sá	hópur	sem	standi	hvað	verst	að	vígi	(Juvonen,	o.fl.,	2003).	

Þær	rannsóknir	sem	greint	verður	frá	eru	bæði	innlendar	og	erlendar	og	einblína	á	geðræn	

vandkvæði,	afbrotahneigð	og	skólagöngu	svo	fátt	eitt	sé	nefnt.	

Í	 grein	 sinni,	 sem	 áður	 hefur	 verið	 nefnd,	 þá	 benda	 Wolke	 og	 Lereya	 (2015)	 á	 að	

rannsóknir	á	einelti	hafi	leitt	í	ljós	að	þolendur/gerendur	eru	líklegir	að	feta	niður	rangan	veg	

eða	í	heim	afbrotanna.	Þeir	eiga	erfitt	með	finna	sig	í	námi	því	að	þeir	búa	yfir	afar	neikvæðu	
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viðhorfi	 í	 garð	 skólans.	 Andleg	 heilsa	 hefur	 einnig	 mikið	 verið	 rannsökuð	 og	 eru	

þolendur/gerendur	 í	aukinni	hættu	á	að	finna	fyrir	þunglyndi,	kvíða,	sjálfsvígshugsunum	og	
að	stunda	sjálfsskaða.	

Innlenda	 rannsóknin,	 sem	 hefur	 verið	minnst	 á	 hér	 að	 framan,	 fjallaði	 einnig	m.a	 um	

sjálfsvígshugsanir	þolenda/gerenda.	Niðurstöður	hennar	 leiddu	 í	 ljós	að	þolendur/gerendur	

voru	frábrugðnir	hinum	hópunum	þremur	þ.e.	þeim	sem	höfðu	engin	tengsl	við	einelti,	eða	

þeirra	 sem	 voru	 einungis	 gerendur	 eða	 þolendur.	 Þolendur/gerendur	 höfðu	 nefnilega	

hugleitt	 hvað	 oftast	 að	 taka	 sitt	 eigið	 líf	 og	 jafnframt	 gert	 flestar	 tilraunir	 til	 þess	 (Ársæll	

Arnarsson	o.fl.,	2017).	Benda	þessar	niðurstöður	á	að	þolendur/gerendur	standi	verst	að	vígi	

hvað	 andlega	 heilsu	 varðar	 og	 mikilvægi	 þess	 að	 huga	 að	 þessum	 hópi.	 Beita	 þarf	

snemmtæku	inngripi	þar	sem	að	rannsóknir	hafa	sýnt	fram	á	að	það	þeir	sem	tengjast	einelti	

með	 einum	 eða	 öðrum	 hætti	 eru	 í	 aukinni	 hættu	 á	 að	 glíma	 við	 ýmis	 konar	 geðræn	
vandkvæði	seinna	á	ævinni.	

Rannsókn	Lereya	o.fl.	 (2015)	kannaði	einmitt	hvaða	áhrif	þátttaka	í	einelti	við	10	og	13	

ára	aldur	hefði	á	geðheilbrigði	þátttakenda	við	18	ára	aldur.	Þeir	einstaklingar	sem	tilheyrðu	

þolenda/gerenda	hópnum	við	10	og	13	ára	aldur	voru	taldir	eiga	í	aukinni	hættu	að	glíma	við	
einhvers	konar	geðræn	vandkvæði	miðað	við	þá	þátttakendur	sem	höfðu	enga	tengingu	við	
einelti.	 Þegar	 á	 heildina	 er	 litið	 þá	 virðist	 sem	 að	 þeir	 þátttakendur	 sem	 tilheyri	

þolenda/gerenda	hópnum	eigi	í	örlítilli	meiri	hættu	við	það	að	glíma	við	vandamál	sem	snúa	
að	andlegri	heilsu	heldur	en	þeir	sem	tilheyrðu	einungis	þolendahópnum.		

Niðurstöður	rannsóknanna	sem	að	ofan	greinir	benda	enn	frekar	á	mikilvægi	þess	vinna	

með	þolendur/gerendur	því	að	það	er	sá	hópur	sem	á	hvað	erfiðast	uppdráttar.	Þessi	hópur	

fær	í	raun	það	versta	úr	báðum	heimum	í	gegnum	það	að	vera	bæði	þolendur	og	gerendur.	Í	

þessum	öðrum	kafla	hefur	verið	fjallað	um	þá	þrjá	hópa	sem	hafa	hvað	sterkustu	tengingu	

við	einelti	en	þeir	eru	gerendur,	þolendur	og	gerendur/þolendur.	Meginviðfangsefni	þessarar	

ritgerðar	fjallar	um	áhorfendur	og	hvaða	leiðir	séu	færar	til	að	fá	þá	til	að	stöðva	einelti.	Slíkt	

viðfangsefni,	líkt	og	áður	hefur	verið	nefnt,	er	til	þess	fallið	að	hjálpa	öllum	framangreindum	

hópum	þ.e.	þolendum,	gerendum	og	þolendum/gerendum	eineltis.	Ef	áhorfendur	leggja	sitt	

á	vogarskálarnar	til	að	koma	í	veg	fyrir,	eða	a.m.k.	minnka	tíðni	eineltis,	mun	vonandi	þeim	

neikvæðu	afleiðingum,	sem	lýst	hefur	verið	hér	að	framan,	 fækka.	Næsti	kafli	 fjallar	alfarið	

um	áhorfendur	þar	sem	velt	verður	m.a.	fyrir	sér	hvað	fær	þá	einstaklinga	sem	verða	vitni	að	

einelti	til	þess	að	láta	sér	slík	mál	varða.	
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3 Áhorfendur	

Einelti	er	í	eðli	sínu	félagslegt	því	að	það	á	sér	oftar	en	ekki	stað	innan	um	aðra	einstaklinga	

og	hópa.	Í	þessum	kafla	verður	aðaláherslan	lögð	á	að	skoða	nánar	þá	einstaklinga	sem	horfa	

upp	á	einelti	eiga	sér	stað	en	þeir	kallast	áhorfendur.	Litið	verður	til	þess	hvað	rannsóknir	á	

sviði	eineltismála	hafa	 leitt	 í	 ljós	um	þennan	tiltekna	hóp.	Mun	umfjöllunin	spanna	yfir	vítt	

svið	 og	 kanna	með	 nánum	hætti	 hvernig	 áhorfendur	 bregðast	 við	 í	 þessum	 aðstæðum	og	

hvaða	þættir	geti	haft	áhrif	á	ákvörðunartöku	þeirra	og	þar	af	 leiðandi	hvaða	hlutverk	þeir	

taka	 að	 sér.	 Kaflinn	 hefst	 á	 umfjöllun	 um	 hvert	 hlutverk	 áhorfenda	 getur	 verið	 í	

eineltismálum.	

3.1 Hlutverk	og	einkenni	áhorfenda	

Segja	má	 að	 áhorfendur	 gegni	 gífurlega	mikilvægu	 hlutverki	 sem	þeir	 geta	 framfylgt	 bæði	
með	 beinum	 og	 óbeinum	 hætti.	 Með	 beinum	 hætti	 er	 verið	 að	 vísa	 til	 þess	 þegar	 að	

áhorfendur	taka	virkan	þátt	með	gerendum	í	því	einelti	sem	þeir	verða	vitni	að	eða	hvetja	þá	

áfram.	Með	óbeinum	hætti	er	átt	við	það	þegar	að	áhorfendur	eru	á	staðnum	og	gera	ekkert	
í	málunum	þ.e.	standa	aðgerðalausir	hjá.	 Í	síðarnefndu	aðstæðum	geta	gerendur	samt	 litið	

svo	á	að	viðbrögð	áhorfenda,	það	að	gera	ekki	neitt,	sé	í	raun	samþykki	á	hegðun	og	gjörðum	

þeirra	(Craig	og	Pepler,	1995).		

Rannsóknir	hafa	leitt	í	ljós	hversu	oft	áhorfendur	geta	verið	í	þeirri	stöðu	að	verða	vitni	

að	einelti.	Þær	sýna	jafnframt	fram	á	hversu	mörg	tækifæri	áhorfendur	hafa	til	þess	að	reyna	
að	 gera	 eitthvað	 í	málunum	 ef	 aðeins	 þeir	 gerðu	 sér	 grein	 fyrir	 hlutverki	 sínu.	 En,	 líkt	 og	

minnst	var	á,	þá	getur	verið	að	áhorfendur	séu	ekki	alltaf	meðvitaðir	um	sitt	hlutverk	þegar	

kemur	m.a.	að	því	að	viðhalda	og	ýta	undir	eineltið.		

Rannsókn	Craig	og	Pepler	(1995)	kannaði	þátttöku	jafningja	í	einelti	í	gegnum	athugun	á	

vettvangi	 sem	 fór	 fram	 á	 skólalóðinni.	 Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 sýndu	 fram	 á	 að	
áhorfendur	 voru	 til	 staðar	 í	 um	 85%	 eineltistilvika	 en	 í	 aðeins	 13%	 tilvika	 reyndu	 þeir	 að	

stöðva	eineltið.	Hvað	þátttöku	áhorfenda	varðar	þá	gátu	þeir	m.a.	tekið	þátt	í	eineltinu,	reynt	

að	stöðva	eða	horft	upp	á	það	eiga	sér	stað.	Þess	ber	að	geta	að	alls	tóku	um	48%	áhorfenda	
þátt	í	eineltinu	með	gerendum	og	þar	af	höfðu	um	30%	þeirra	ánægju	af	eineltinu.	Á	meðan	

hafði	eineltið	engin	sýnileg	áhrif	á	um	46%	áhorfenda	og	aðeins	um	24%	þeirra	upplifðu	að	

það	hefði	verið	óþægilegt	að	horfa	upp	á.	

Niðurstöður	rannsóknar	Craig	og	Pepler	benda	til	þess	að	það	séu	til	staðar	þættir	sem	

hindri	áhorfendur	til	þess	að	grípa	til	aðgerða	eða	geri	það	ákjósanlegra	fyrir	þá	að	ganga	í	lið	

með	gerendunum.	Næst	verður	litið	til	annarrar	rannsóknar	þeirra	Hawkins,	Pepler	og	Craig,	



19	

(2001)	 sem	hafði	það	markmið	að	kanna	 til	hverja	aðgerða	áhorfendur	gripu	 til	þegar	þeir	

horfðu	upp	á	einelti	eiga	sér	stað	á	skólalóðinni.	

Rannsókn	Hawkins,	o.fl.	(2001)	leiddi	m.a.	í	ljós	að	af	þeim	306	eineltistilvika	sem	greind	

voru	þá	skiptu	áhorfendur	sér	af	19%	þeirra.	Þær	aðgerðir	sem	oftast	var	gripið	til	var	m.a.	að	

biðja	 gerendur	með	 ákveðnum	 hætti	 (e.	 verbal	 assertion)	 einfaldlega	 um	 að	 hætta	 þessu	

ásamt	því	að	styðjast	við	 líkamsárásir	 (e.physical	aggression)	 sem	beindust	að	gerendum.	 Í	

yfir	 helming	 (57%)	 eineltistilvika	 sem	 áhorfendur	 stóðu	 upp	 þá	 skilaði	 það	 árangri	 og	

eineltinu	 lauk	 innan	örfárra	 sekúnda.	Af	 þessum	niðurstöðum	 rannsóknar	Hawkins	o.fl.	 að	

dæma	 þá	 geta	 áhorfendur	 dregið	 úr	 einelti	með	 því	 að	 láta	 sér	 það	 varða.	 Þó	 er	 ljóst	 að	

sporna	þarf	gegn	þeirri	þróun	að	áhorfendur	styðjist	við	ofbeldi	til	þess	að	ná	sínu	fram.	Efla	

þarf	leiðir	áhorfenda	til	þess	að	takast	á	við	eineltið	á	réttan	hátt,	t.d.	með	því	að	vinna	með	

færni	þeirra	í	að	leysa	úr	ýmis	konar	ágreiningum	á	friðsamlegum	nótum.	

Líkt	 og	 niðurstöður	 beggja	 rannsókna,	 sem	 greint	 frá	 hér	 að	 ofan,	 benda	 til	 þá	 skipta	

áhorfendur	sér	aðeins	af	einelti	 í	örfáum	tilfellum,	sem	þeir	verða	vitni	að.	Áhorfendur	eru	
langt	því	frá	að	vera	einsleitur	hópur	sem	sést	hvað	skýrast	ef	litið	er	til	hversu	margra	ólíkra	

hlutverka	þeir	geta	gegnt,	allt	eftir	því	með	hvaða	hætti	þeir	bregðast	við	eineltinu.	Þar	sem	
að	einelti	á	sér	almennt	ekki	stað	í	einrúmi	heldur	fyrir	framan	aðra	þá	hefur	mikið	verið	lagt	
upp	úr	því	að	rannsaka	félagslegt	samhengi	eineltis	og	þátttöku	áhorfenda	í	þeim	efnum.	En	

nú	verður	litið	til	einnar	slíkrar	rannsóknar.	

Salmivalli,	Lagerspetz,	Björkqvist,	Österman	og	Kaukiainen	(1996)	lögðu	upp	með	það	að	

kanna	m.a.	hvaða	hlutverk	börn	gætu	gegnt	við	einelti	 fyrir	utan	það	að	vera	gerendur	og	
þolendur.	Greindu	þau	 frá	þeim	ólíku	hlutverkum	sem	áhorfendur	geta	gegnt	en	þau	gátu	

verið	eftirfarandi:	

• Stuðningsaðili/óvirkur	gerandi	(e.	reinforcer	of	the	bully):	

Sá	sem	hegðar	sér	með	þeim	hætti	að	hann	hvetur	gerandann	áfram	t.d.	með	því	að	
hlæja.	

• Meðhlaupari/handlangari	(e.	assistant	of	the	bully):	

Sá	sem	á	ekki	frumkvæðið	að	eineltinu	en	fylgir	gerenda	eftir	og	tekur	virkan	þátt.	

• Verndari	(e.	defender	of	the	victim):	

Sá	sem	tekur	sér	afstöðum	með	þolandanum	m.a.	með	því	að	reyna	að	stöðva	eineltið.	

• Hlutlaus	áhorfandi	(e.	outsider):	

Sá	sem	ákveður	að	standa	fyrir	utan	eineltið	og	ekki	grípa	til	neina	aðgerða	(Salmivalli	

o.fl.,	1996).	
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Niðurstöður	 rannsóknar	 Salmivalli	 o.fl.	 (1996)	 sýndu	 m.a.	 fram	 á	 það	 að	 algengustu	

hlutverk	 þátttakenda	 voru	 það	 að	 vera	 verndarar,	 hlutlausir	 áhorfendur	 og	
stuðningsaðilar/óvirkir	gerendur.	Auk	þess	sýndi	rannsóknin	fram	á	mun	milli	kynjanna	þegar	

að	kom	að	þátttöku	þeirra	í	einelti.	Sá	munur	var	það	áhugaverður	að	næsti	kafli	mun	fjalla	

enn	nánar	um	hann.	

3.2 Kynjamunur	

Rannsóknir	á	 sviði	eineltismála	hafi	 leitt	 í	 ljós	að	kynin	eru	 tiltölulega	ólík	hvað	varðar	þau	

hlutverk,	 sem	þau	 taka	 að	 sér	 í	 eineltismálum	ásamt	 því	 hversu	 líkleg	 þau	 eru	 til	 að	 veita	
þolendum	eineltis	þann	stuðning	sem	þeir	þurfa	nauðsynlega	á	að	halda.	Nánar	verður	greint	

frá	niðurstöðum	nokkurra	rannsókna	í	þessum	efnum.	Þar	verður	tekinn	fyrir	sá	munur	sem	

ríkir	á	milli	kynjanna	þegar	kemur	að	þeim	hlutverkum	sem	þau	gegna	og	hvaða	aðgerða	þau	
styðjast	við.	

3.2.1 Hlutverk	áhorfenda	og	kynjamunur	

Fyrst	 ber	 að	 nefna	 rannsókn	 Salmivalli	 o.fl.	 (1996)	 sem	 fjallað	 var	 um	 hér	 að	 ofan.	

Niðurstöður	hennar	sýndu	fram	á	að	töluverður	munur	var	á	milli	kynjanna	eftir	því	hvaða	
hlutverki	þeir	gegndu	í	eineltismálum.	Fram	kom	m.a.	að	stelpur	voru	mun	líklegri	til	þess	að	

taka	að	sér	þau	hlutverk	að	vera	verndarar	og	hlutlausir	áhorfendur.	Á	meðan	voru	strákar	í	

meiri	mæli	í	þeim	hópi	áhorfenda	sem	sýndu	gerendum	stuðning	með	beinum	hætti	með	því	

að	 taka	 þátt	 eða	 hvetja	 þá	 áfram	 en	 þá	 er	 verið	 að	 vísa	 til	 hlutverka	 eins	 og	
stuðningsaðila/óvirkra	gerenda	og	meðhlaupara/handlangara	(Salmivalli,	o.fl.,	1996).	

Aðrar	rannsóknir	hafa	einnig	leitt	í	ljós	kynjamun	og	þar	ber	að	nefna	rannsókn	Hawkins	

o.fl.	 sem	 sýndi	 fram	á	 að	 kynin	 standa	 frekar	 upp	með	þolendum	að	 sama	 kyni.	 Auk	þess	

sýndi	hún	fram	á	kynjamun	þegar	kom	að	þeim	aðgerðum	sem	kynin	beittu	til	þess	að	verja	

þolendur	eineltis.	Rannsókn	Hawkins	o.fl.	 (2001)	 leiddi	 í	 ljós	að	 stelpur	 styddust	eina	mest	

við	aðgerðir	eins	og	biðja	gerendur	með	ákveðnum	hætti	einfaldlega	um	að	hætta	þessu	og	

að	styðjast	við	líkamsárásir	sem	fólust	m.a.	í	því	að	ýta,	lemja	og	hrækja	á	gerendur.	Strákar	

beittu	 frekar	 aðgerðum	 sem	 sneru	 að	 líkamlegu	 ofbeldi	 og	 samblandi	 af	 því	 að	 biðja	

gerendur	 um	 að	 hætta	 og	 að	 reyna	 stía	 þolendum	 og	 gerendum	 í	 sundur	 (e.	 physical	
assertion).	

Ljóst	er	að	það	þarf	að	draga	úr	þessum	kynjamun	sem	ríkir	í	afstöðu	áhorfenda	til	þess	

að	verja	þolendur.	Það	er	nauðsynlegt	að	vinna	með	strákunum	með	það	fyrir	sjónir	að	beina	

þeim	frá	því	að	veita	gerendum	eineltis	stuðning	yfir	í	það	verja	frekar	þolendurna.	Það	þarf	
að	vinna	markvisst	út	frá	þessum	niðurstöðum,	vitandi	af	kynjamuninum.	Auk	þess	þarf,	líkt	
og	minnst	 hefur	 verið	 áður	 á,	 að	 efla	 færni	 beggja	 kynja	 í	 að	 beita	 sér	með	 réttum	hætti	

þegar	kemur	að	standa	upp	með	þolendum	eineltis.	Því	næst	verður	litið	til	með	hvaða	hætti	
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persónulegir	 eiginleikar	 geti	 haft	 áhrif	 á	 hvort	 að	 áhorfendur	 ákveði	 að	 standa	 upp	 með	

þolendum	eineltis.	

3.3 Persónulegir	eiginleikar	

Hver	og	einn	einstaklingur	hefur	ólíka	persónulega	eiginleika.	Þessir	eiginleikar	koma	til	með	

að	hafa	áhrif	og	móta	að	einhverju	leyti	afstöðu	áhorfenda	í	eineltismálum.	Hér	á	eftir	verður	
leitast	við	að	afmarka	nánar	hvaða	eiginleika	geti	verið	um	að	ræða	en	til	þess	þá	verður	litið	

þess	 hvað	 rannsóknir	 á	 sviði	 eineltismála	 hafa	 lagt	 fram	 í	 þessum	efnum.	 Þeir	 þættir	 sem	

teknir	verða	fyrir	eru	viðhorf	áhorfenda	í	garð	eineltis,	sjálfstraust	og	trú	á	eigin	getu.	

3.3.1 Viðhorf	áhorfenda	í	garð	eineltis	

Um	viðhorf	áhorfenda	í	garð	eineltis	má	nefna	rannsókn	Cappadocia,	Pepler,	Cummings	og	

Craig	 (2012).	 Þar	 var	 leitast	 eftir	 því	 að	 kanna	 með	 nánari	 hætti	 hvaða	 persónulegir	

eiginleikar	og	hvatar	geti	haft	áhrif	á	hvort	að	áhorfendur	ákveðið	að	grípa	til	aðgerða	eða	
standa	hjá.	Þátttakendur	voru	börn	og	unglingar	á	aldrinum	8-16	ára.	

Niðurstöður	 rannsóknarinnar	 leiddu	 í	 ljós	 að	 um	 80%	 þátttakenda	 hafði	 skipt	 sér	 af	

síðasta	eineltinu	sem	þeir	höfðu	orðið	vitni	að.	Báðir	hóparnir,	bæði	þeir	sem	höfðu	skipt	sér	

af	 og	 þeir	 sem	 stóðu	 fyrir	 utan	 eineltið,	 voru	 beðnir	 um	 að	 tilgreina	 hvað	 einkenndi	
hugsunarhátt	sinn	á	þeim	tíma	og	hafði	þar	af	leiðandi	áhrif	á	ákvörðun	þeirra.	Teknar	verða	
fyrir	nokkrar	af	þeim	ástæðum	sem	fengu	mestan	hljómgrunn	hjá	báðum	hópum.		

Þær	ástæður	sem	nefndar	voru	fyrir	að	skipta	sér	af	einelti:	

• Enginn	á	skilið	að	vera	lagður	í	einelti.	

• Einelti	á	ekki	rétt	á	sér.	

• Ég	vildi	aðstoða.	

• Einstaklingurinn	þurfti	á	hjálp	að	halda.	

• Það	er	ábyrgð	allra	að	stöðva	einelti.	(Cappadocia,	o.fl.,	2012,	bls.207).	

	

Þær	ástæður	sem	voru	nefndar	fyrir	því	að	standa	fyrir	utan	einelti	voru:	

• Ég	vildi	ekki	skipta	mér	af.	

• Ég	var	hrædd/ur.	

• Ég	vissi	ekki	hvað	ég	átti	að	gera.	

• Eineltið	var	ekki	slæmt.	

• Ekki	mitt	mál	(Cappadocia,	o.fl.,	2012,	bls.	207).	
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Ljóst	 er	 að	margar	 ástæður	 geta	 legið	 á	 bak	 við	 það	 hvaða	 afstöðu	 áhorfendur	 taka	 í	

eineltismálum.	 Mikilvægt	 er	 að	 hafa	 þær	 bak	 við	 eyrað	 þegar	 unnið	 er	 með	 áhorfendur,	
sérstaklega	þær	sem	fá	áhorfendur	 til	þess	að	standa	aðgerðalaus	hjá	en	 taka	þarf	á	þeim	

með	beinum	hætti.	Vinnan	þarf	því	m.a.	að	miðast	af	því	að	efla	 færni	þeirra	sem	velja	að	

standa	 fyrir	utan	eineltið	 til	 að	 takast	á	 við	þá	hræðslu	og	óöryggi	 sem	þeir	 geta	upplifað.	
Kenna	þarf	hlutlausum	áhorfendum	öruggar	og	 réttar	 leiðir	 til	 þess	 að	 takast	 á	 við	einelti.	

Jafnframt	 þarf	 að	 vinna	 gegn	 þeim	 hugsunarhætti	 sem	 getur	 oft	 verið	 einkennandi	 fyrir	

hlutlausa	 áhorfendur,	 eins	 og	 því	 að	 þetta	 „sé	 ekki	 þeirra	 vandamál“.	 Því	 eins	 og	 þeir	
þátttakendur	sem	stóðu	upp	með	þolendum	greindu	frá	þá	er	það	á	ábyrgð	allra	að	leggja	sig	

fram	við	að	stöðva	einelti.	Því	næst	verður	tekið	fyrir	að	hvaða	leyti	sjálfstraust	geti	haft	áhrif	

á	að	ákvarða	hlutverk	áhorfenda	í	eineltismálum.	

3.3.2 Sjálfstraust	

Í	rannsókn	Lodge	og	Frydenberg	(2005)	kom	í	ljós	að	einn	af	þeim	þáttum	sem	gat	haft	áhrif	

á	 hvaða	 hlutverki	 áhorfendur	 gegndu	 í	 eineltismálum	 var	 sjálfstraust.	 Í	 ljós	 kom	 að	 þeir	
einstaklingar	 sem	 tilheyrðu	 hópi	 stuðningsaðila/óvirkra	 gerenda	 þ.e.	 þeirra	 sem	 hvetja	

gerendur	 áfram	 m.a.	 með	 því	 að	 hlæja	 áttu	 það	 allir	 sameiginlegt	 að	 glíma	 við	 lágt	

sjálfstraust.	 Sama	 gilti	 um	 þá	 sem	 tóku	 þátt	 í	 eineltinu	 með	 gerendunum	 og	 voru	

meðhlauparar/handlangarar.	 Á	meðan	 bjuggu	 verndarar,	 eða	 þeir	 sem	 styðja	 þolendurna,	
yfir	miklu	sjálfstrausti.		

Rennir	þessi	niðurstaða	 Lodge	og	Frydenberg	 stoðum	undir	þá	 sýn	að	þeir	 áhorfendur	

sem	líklegastir	eru	til	að	standa	upp	gegn	einelti	séu	einmitt	þeir	sem	búi	yfir	töluverðri	trú	á	
sjálfum	sér	og	að	þeir	geti	haft	áhrif	á	gang	mála	Því	má	segja	að	sjálfstraust	einstaklinga	spili	
því	veigamikið	hlutverk	 í	að	ákvarða	hlutverk	áhorfenda.	Aðrar	 rannsóknir	hafa	 leitast	eftir	

að	 skoða	 með	 hvaða	 hætti	 þáttur	 eins	 og	 samkennd	 geti	 útskýrt	 mun	 á	 hlutverkum	
áhorfenda.	En	það	er,	að	hluta	til,	rannsóknarefni	næstu	rannsóknar	sem	fjallað	verður	um	

hér	að	neðan.	

3.3.3 Trú	á	eigin	getu	og	færni	í	að	sýna	samkennd	

Gini,	Albiero,	Benelli	og	Altoé	(2008)	könnuðu	hvað	það	væri	 innra	með	einstaklingum	sem	
aðskilur	þá	sem	standa	upp	með	samnemendum	sínum	frá	þeim	sem	velja	að	standa	utan	

eineltið.	Með	öðrum	orðum,	hver	munurinn	væri	á	verndurum	og	hlutlausum	áhorfendum.	

Einblínt	var	á	tvo	þætti	sem	voru	samkennd	og	trú	á	eigin	getu.	Af	mati	rannsakenda	þá	ættu	
þessir	þættir	að	stuðla	frekar	að	því	að	viðkomandi	myndi	verja	þolenda	eineltis,	heldur	en	

að	horfa	upp	á	eineltið	eiga	sér	stað	og	gera	ekkert	í	því.	

Töldu	rannsakendur	að	mismunandi	trú	á	eigin	getu	gæti	útskýrt	þennan	mun	sem	ríkir	á	

afstöðu	þessara	tveggja	hópa	til	eineltis.	Til	þess	að	geta	staðið	upp	og	látið	að	sér	kveða	þá	
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þurfa	 einstaklingar	 að	 búa	 yfir	mikilli	 trú	 á	 sjálfum	 sér	 og	 trú	 á	 því	 að	 aðgerðir	 sínar	 skili	

árangri.	 En	 ef	 einstaklingar	 búa	 hins	 vegar	 yfir	 lítilli	 trú	 á	 eigin	 getu	 þá	 er	 líklegra	 að	 þeir	
leiðist	út	í	það	að	forðast	að	taka	sér	afstöðu	(Gini	o.fl.,	2008).	

Niðurstöður	rannsóknar	Gini	o.fl.	sýndu	m.a	fram	á	að	hlutlausu	áhorfendurnir	reyndust	

vera	 þeir	 einstaklingar	 sem	 höfðu	 litla	 trú	 á	 sjálfum	 sér	 og	 eigin	 getu.	 Það	 að	 búa	 yfir	

samkennd	er	eitt	og	sér	ekki	nóg	til	þess	að	gera	áhorfendur	líklega	til	þess	að	verja	þolendur	

(Gini,	o.fl.,	2008).	Markvissrar	vinnu	er	þörf	þar	sem	unnið	er	með	hlutlausu	áhorfendurna	og	

að	efla	færni	þeirra	í	að	trúa	á	sjálfa	sig.	Sporna	þarf	gegn	þeirri	þróun	að	þeir	velji	að	taka	

sér	ekki	afstöðu	og	standa	fyrir	utan	eineltið.	Sýna	þarf	þeim	fram	á	að	allir	geti	haft	áhrif	á	

gang	mála	með	 ólíkum	 hætti	 og	 vekja	 þar	 á	meðal	 athygli	 þeirra	 á	 því	 hvað	 aðgerðaleysi	

hefur	í	för	með	sér.	

Ljóst	 er	 af	 öllu	 framangreindu	 að	 hver	 sú	 sem	 vinnan	 er	 sem	 farið	 verður	 í	 með	

áhorfendur	þá	þarf	hún	að	taka	mið	af	þeim	fjöldann	allan	af	persónulegum	eiginleikum	sem	

geta	haft	áhrif	á	ákvörðunartöku	áhorfenda.	Í	næsta	kafla	verða	reynt	ennþá	frekar	að	varpa	
ljósi	á	þá	 flóknu	stöðu	sem	áhorfendur	 finna	sig	 í	er	þeir	verða	vitni	að	einelti	með	því	að	

taka	fyrir	þá	hvata	sem	fá	suma	áhorfendur	til	þess	að	skipta	sér	af	einelti.	

3.4 Hvati	til	þess	að	skerast	í	leikinn	

Hér	verður	litið	enn	nánar	til	þeirra	þátta	sem	rannsóknir	á	sviði	eineltis	hafi	leitt	í	ljós	að	geti	
haft	 áhrif	 á	 ákvörðunartöku	áhorfenda.	 Kannað	 verður	nánar	hvað	einstaklingar	 velta	 fyrir	

sér	þegar	þeir	ákveða	hvort	þeir	eigi	að	skipta	sér	af	eineltinu	eða	ekki.	Hafa	þarf	í	huga	að	
hvatinn	til	þess	að	skerast	í	leikinn	getur	oft	verið	drifinn	áfram	af	persónulegum	eiginleikum	

hvers	og	eins.	Fjallað	verður	um	mat	á	alvarleika	eineltis	og	skyldur	áhorfenda,	samband	við	

þolendur	og	gerendur	ásamt	trú	á	eigin	getu.	

3.4.1 Mat	á	alvarleika	eineltis	og	skyldur	áhorfenda	

Fyrst	ber	að	nefna	rannsókn	Cappadocia	o.fl.	(2012).	Rannsóknin	greindi	m.a.	frá	sjónarhorni	

áhorfenda	þegar	að	þeir	eru	að	vega	og	meta	skyldur	sínar	 til	þess	að	bregðast	við	einelti.	

Svo	 virðist	 sem	 að	 réttlætiskennd	 hafði	 hvað	 mest	 áhrif	 á	 þá	 einstaklinga	 sem	 tóku	 þá	
afstöðu	að	láta	sér	mál	þolendanna	varða.	Hins	vegar	einkenndi	það	m.a.	afstöðu	þeirra	sem	

stóðu	aðgerðalausir	hjá	að	þeim	fannst	það	ekki	vera	í	þeirra	verkahring	að	verja	þolendur	og	

auk	þess	álitu	þeir	að	eineltið	hefði	ekki	verið	alvarlegs	eðlis.	Aðrar	rannsóknir	hafa	kveðið	í	

sama	streng.	

Má	þar	nefna	rannsókn	Chen,	Chang	og	Cheng	(2016)	sem	sýndi	fram	að	hægt	væri	að	

greina	 hugsunarhátt	 áhorfenda	 niður	 í	 fjögur	 stig.	 En	 umfjöllunarefni	 þessa	 kafla	 telst	 til	

fyrsta	stigs	En	á	því	stigi	sem	kallast		einstaklingsbundið	mat	þá	eru	áhorfendur	m.a.	að	velta	

fyrir	sér	hversu	alvarlegt	þeir	meta	eineltið	og	hvar	ábyrgð	þeirra	 liggur.	Svo	virðist	sem	að	
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áhorfendur	velji	m.a.	að	skerast	ekki	í	leikinn		ef	eineltið	sem	áhorfendur	verða	vitni	að	vekur	

óhug	hjá	þeim	eða	þeir	kunna	hreint	og	beint	ekki	við	þolendurna.	

Það	hvernig	þolendur	koma	áhorfendum	fyrir	sjónir	geti	haft	áhrif	á	vilja	þeirra	til	þess	að	

hjálpa.	Með	þessu	er	einfaldlega	átt	við	hvort	að	áhorfendur	meti	stöðuna	svo	að	þolendur	

hafi	á	einhvern	hátt	kallað	þetta	viðmót	af	hálfu	gerenda	yfir	sig	eða	ekki.	Ef	viðmótið	á	rétt	á	

sér	af	mati	áhorfenda	þá	var	enginn	vilji	af	þeirra	hálfu	til	þess	að	veita	sína	aðstoða	því	að	þá	

er	 þetta	 í	 raun	 og	 veru	 þolendunum	 að	 kenna	 ef	 marka	 má	 svör	 þátttakenda	

rannsóknarinnar	(Chen,	o.fl.,	2016).	Rannsóknir	hafa	einnig	leitt	í	ljós	að	félagslega	samhengi	

eineltis	skipti	líka	sköpum	þegar	kemur	að	vilja	áhorfenda	til	þess	að	láta	sér	eineltið	varða.	

Rannsókn	Thornberg,	Tenebaum,	Varjas,	Meyers,	Jungert	og	Vanegas	(2012)	greindi	frá	

því	að	ef	einelti	á	sér	oft	stað	t.d.	í	skólaumhverfinu	þá	geta	slíkar	aðstæður	orðið	að	venjum	
og	leitt	til	þess	að	ekkert	sé	gert	 í	eineltinu.	Auk	þess	er	komið	inn	á	það	siðferðislega	mat	

sem	á	sér	stað	þegar	að	áhorfendur	velta	m.a.	 fyrir	sér	hvort	að	eineltið	komi	þeim	við	og	

hvort	að	eineltið	geti	verið	þolendum	að	kenna	því	að	þeir	hafi	með	einhverjum	hætti	boðið	
upp	á	þetta.	

Ljóst	 er	 að	 það	 þarf	 að	 breytinga	 er	 þörf	 í	 þeim	 skólum	 þar	 sem	 að	 einelti	 fær	 að	
viðgangast	 í	 lengri	 tíma	 án	 þess	 að	 nokkuð	 sé	 gert	 í	 málunum.	 Ef	 marka	 má	 þessar	

niðurstöður	þá	þarf	að	huga	betur	að	því	að	efla	sýn	áhorfenda	á	því	að	einelti	komi	öllum	

við	 og	 það	 sé	 aldrei	 þolendum	 að	 kenna	 að	 þeir	 lendi	 í	 einelti.	 Svo	 virðist	 sem	 að	 sýn	
áhorfenda	 á	 þolendum	 hafi	 áhrif	 á	 vilja	 þeirra	 til	 þess	 að	 leggja	 sig	 fram	 við	 að	 stöðva	

eineltið.	 Í	 næsta	 kafla	 verður	 fjallað	 enn	 nánar	 um	 samband	 áhorfenda	 við	 þolendur	 og	
gerendur,	og	samspil	þess.	

3.4.2 Samband	við	þolendur	og	gerendur	

Fyrst	ber	að	nefna	rannsókn	Thornberg	o.fl.	(2012)	sem	kannaði	m.a	að	hvaða	leyti	félagslegt	
mat	 hefði	 á	 áhrif	 ákvörðunartöku	 áhorfenda.	 Þegar	 rætt	 er	 um	 félagslegt	 mat	 í	 þessu	

samhengi	 er	 átt	 við	það	þegar	einstaklingar	 velta	 fyrir	 sér	 sinni	 eigin	 félagslegri	 stöðu	og	 í	

hversu	nánu	sambandi	þeir	eiga	bæði	við	gerendur	og	þolendur	Því	nánara	sem	sambandið	

var	 því	 meiri	 hvati	 lá	 þar	 á	 bak	 við	 að	 sýna	 þeim	 aðila	 stuðning.	 Rannsóknir	 hafa	 einnig	
kannað	hversu	líklegir	áhorfendur	eru	að	aðstoða	aðra	þolendur	eineltis	þ.e.a.s.	þá	sem	eru	

ekki	vinir	þeirra.	

Má	 þar	 nefna	 rannsókn	 Pronk,	 Goossens,	 Olthof,	 De	 Mey	 og	 Willemen	 (2013)	 sem	

kannaði	hversu	sterk	tengsl	þurfi	að	ríkja	á	milli	áhorfenda	og	þolenda	til	þess	að	áhorfendur	

standi	upp	gegn	eineltinu.	Teknir	voru	fyrir	tveir	áhorfendahópar	annars	vegar	verndarar	og	

hins	vegar	hlutlausir	áhorfendur.	Niðurstöður	rannsóknar	Pronk	o.fl.	(2013)	gáfu	til	kynna	að	
báðir	hópar	voru	líklegri	til	að	veita	vinum	sínum	aðstoð	ef	ske	kynni	að	vinirnir	myndu	verða	
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þolendur	eineltis	fram	yfir	þá	sem	áhorfendurnir	þekktu	minna.	Í	ljós	kom	að	báðir	hóparnir	

sýndu	stuðning	sinn	með	ólíkum	hætti	eftir	því	hvort	að	þolendur	væri	vinir	þeirra	eða	ekki.		

Þegar	um	vini	var	að	ræða	þá	var	stuðst	jafnt	við	beina	og	óbeina	aðgerð	en	aðeins	óbein	

fyrir	þá	þolendur	sem	þeir	höfðu	ekki	eins	sterk	tengsl	við.	Bein	aðgerð	fól	t.d.	það	í	sér	að	

takast	á	við	gerendur	einsamall	eða	með	vinum.	Á	meðan	að	með	óbeinni	aðgerð	var	m.a.	

hugað	að	því	að	hugga	þolendur	og	gera	kennurum	viðvart	um	eineltið	(Pronk,	o.fl.,	2013).		

Þó	getur	sú	staða	komið	upp	að	hlutlausir	áhorfendur,	líkt	og	heiti	þeirra	gefur	til	kynna,	

skipti	sér	ekki	af	eineltinu.	En	Lodge	og	Frydenberg	(2005)	greindu	frá	athyglisverðri	sýn	á	því	
af	 hverju	 sú	 staða	 geti	 skapast.	 Svo	 virðist	 sem	 að	 í	 þeim	 aðstæðum	 þar	 sem	 hlutlausir	

áhorfendur	 upplifa	 sig	 hvorki	 bundna	 sterkum	böndum	við	 gerendur	 né	 þolendur	 þá	 gerir	

þessi	skortur	á	tengslum	þeim	kleift	að	firra	sig	allri	ábyrgð	og	skipta	sér	síður	af	eineltinu.	

Ljóst	 er	 af	 öllu	 framangreindu	að	 vekja	þarf	meiri	 athygli	 á	þeim	mikilvæga	þætti	 sem	

tengsl	og	skortur	á	þeim	geta	haft	á	viðbrögð	áhorfenda	við	einelti.	Þá	sérstaklega	þegar	litið	

er	til	vina	gerenda	og	hlutlausra	áhorfenda.	Því	að	ef	ekki	er	tekið	á	þeim	málum,	þá	halda	

vinir	gerenda	áfram	að	veita	þeim	þá	styrkingu	sem	gerendur	sækjast	eftir.	Slíkt	getur	skapað	

vítahring	og	viðhaldið	einelti	til	lengri	tíma	sem	erfitt	getur	reynst	að	vinna	bug	á	þegar	langt	
er	 liðið.	 Auk	 þess	 þá	 þarf	 að	 sýna	 sumum	 hlutlausum	 áhorfendum	 fram	 á	 það	 að	 standa	

aðgerðalaus	hjá	geri	engum	gott	hvorki	þeim,	þolendum	né	gerendum.	Þeir	geti,	með	því	að	

grípa	til	réttra	aðgerða	bætt	bæði	líf	þolenda	og	gerenda.	Því	líkt	og	minnst	var	á	í	kafla	2	þá	
hefur	einelti	víðtækar	afleiðingar	bæði	á	líf	þolenda	og	gerenda	til	lengri	tíma	litið.	Því	næst	

verður	vikið	enn	nánar	til	 trú	áhorfenda	á	eigin	getu	og	sýn	þeirra	á	með	hvaða	hætti	þeir	
geti	haft	áhrif	á	einelti	með	afskiptum	sínum	en	fjallað	verður	nánar	um	það	hér	að	neðan.	

3.4.3 Trú	á	eigin	getu	

Um	 trú	 á	 eigin	 getu	má	 nefna	 rannsókn	 Pöyhönen,	 Juvonen	 og	 Salmivalli	 (2012).	 Þar	 var	
kannað	að	hvaða	leyti	viðbrögð	áhorfenda	við	einelti	ákvarðist	út	frá	þremur	þáttum	en	þeir	

voru	trú	á	eigin	getu,	hvaða	útkomu	þeir	vænta	þegar	að	þeir	hafa	afskipti	af	einelti	og	það	

hversu	 mikilvæg	 útkoman	 væri	 í	 þeirra	 augum.	 Tilgátur	 rannsakenda	 voru	 á	 þá	 leið	 að	

ákvörðunin	 um	 að	 veita	 þolendum	 eineltis	 hjálparhönd,	 standa	 aðgerðalaus	 hjá	 eða	 veita	
gerendum	 styrkingu,	 byggðist	 á	 því	 hvers	 áhorfendur	 vænta	 að	 ná	 fram	með	 því	 að	 verja	

þolendur	 og	 hvaða	 gildi	 liggja	 þar	 að	 baki	 en	með	 gildum	 er	 verið	 a	 vísa	 til	 persónulegra	

eiginleika	og	t.d.	viðhorfa	í	garð	eineltis.	

Niðurstöður	rannsóknar	Pöyhönen	o.fl.	gáfu	til	kynna	að	því	jákvæðari	sem	þátttakendur	

voru	í	garð	sinna	eigin	áhrifa	á	eineltið	eins	og	t.d.	að	sjá	fyrir	sér	að	einelti	myndi	í	kjölfarið	

minnka	eða	að	sín	aðstoð	myndi	hjálpa	þolendum	með	að	 líða	betur,	því	mun	 líklegri	voru	
þeir	með	að	hegða	 sér	 í	 samræmi	 við	 sínar	eigin	 væntingar	og	 standa	upp	gegn	eineltinu.	
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Hins	vegar	þá	voru	þeir	þátttakendur	 líklegastir	 til	að	styðja	gerendur	sem	sáu	ekki	 fram	á	

með	hvaða	hætti	það	að	verja	þolendur	eineltis	gæti	dregið	úr	eineltinu	eða	mikilvægi	þess	
að	aðstoða	þolendur	til	að	byrja	með.	Hvað	hlutlausa	áhorfendur	varðar,	þá	telja	þeir	telja	

mikilvægt	að	einelti	minnki	en	gera	þó	ekki	ráð	fyrir	því	að	geta	sjálfir	haft	áhrif	á	það	með	

aðgerðum	sínum	(Pöyhönen	o.fl.,	2012).	

Líkt	og	komið	hefur	komið	fram,	þá	eru	margslungnar	ástæður	sem	liggja	því	að	baki	af	

hverju	sumir	áhorfendur	þora	að	skerast	í	leikinn	og	aðrir	ekki.	Því	benda	niðurstöður	þessa	

ofangreinda	 rannsókna	 enn	 frekar	 á	mikilvægi	 þess	 að	 vinna	með	 áhorfendur	 út	 frá	 þeim	

þáttum	sem	geta	haft	áhrif	á	ákvörðunartöku	þeirra	um	að	skipta	sér	af	eineltinu	eða	ekki.	

Veita	 þarf	 þeim	 tækifærin	 og	 bjargráðin	 til	 þess	 að	 geta	 upplifað	 sig	m.a	 óhrædda	 við	 að	

standa	upp	með	þolendum	eineltis.	Svo	vill	nú	til	að	það	er	viðfangsefni	næsta	kafla,	fjórða	

kafla,	þar	 sem	nánar	verður	kveðið	á	um	hvaða	 leiðir	eru	 til	 lausna	 svo	að	áhorfendur	viti	
hvernig	sé	hægt	að	bregðast	við	á	réttan	hátt	gegn	eineltinu	
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4 Leiðir	til	lausna	

Í	 þessum	 kafla	 verður	 greint	 frá	 nokkrum	 leiðum	 til	 lausna.	 Eftir	 framangreindan	 lestur	

stendur	eftir	spurningin,	hvernig	hægt	sé	að	vinna	með	áhorfendur	í	eineltismálum	og	virkja	

þá	til	aðgerða.	Ljóst	er	að	mikilvægt	er	að	veita	þeim	þau	tæki	og	tól	til	þess	geta	orðið	hluti	

af	lausninni,	en	ekki	vandamálinu.	Fyrsta	leiðin	sem	greint	verður	frá	fjallar	um	það	hvernig	

hægt	sé	að	nýta	sér	leiklist	til	þess	að	skapa	umræðugrundvöll	í	kringum	einelti.	Í	leiklist	felst	

kjörið	tækifæri	til	þess	að	efla	færni	áhorfenda	til	að	geta	sett	sig	í	spor	þeirra	nemenda	sem	

hafa	ólíka	aðkomu	að	einelti.	Því	næst	verður	sjónum	beint	að	sérstakri	áætlun,	svonefndri	

stuðningi	frá	jafningjum.	Þá	áætlun	hafa	skólar,	sem	hafa	mælst	með	háa	tíðni	eineltis,	nýtt	

sér	í	til	þess	að	sporna	gegn	þeirri	þróun.	Að	lokum	verður	KiVa	kynnt	til	sögunnar	en	það	er	

finnsk	eineltisáætlun	og	einblínt	verður	á	hvernig	unnið	er	með	hlutverk	áhorfenda	í	gegnum	
hana.	 Kaflinn	 hefst	 þó	 á	 umfjöllun	 um	 hvers	 vegna	 það	 er	 mikilvægt	 að	 vinna	 með	

áhorfendur.	

4.1 Mikilvægi	þess	að	vinna	með	áhorfendur	

Rannsóknir	á	sviði	eineltismála	hafa	leitt	það	í	ljós	að	vinna	með	gerendur	eina	og	sér	dugir	

ekki	 til	þess	að	draga	úr	einelti	ef	 jafningjar	þeirra	eru	enn	að	styrkja	hegðun	gerendanna.	

Nauðsynlegt	 er	 að	 vinna	með	 félagslegt	 eðli	 eineltis	 og	 þar	 af	 leiðandi	 með	 allan	 hópinn	

þ.á.m.	áhorfendurnar	til	þess	að	geta	stuðlað	að	árangursríkri	vinnu	gegn	einelti	(Salmivalli,	
Poskiparta,	Ahtola,	og	Haataja,	2013).	Eflir	þessi	sýn	mikilvægi	þess	að	umræðan	opnist	um	

áhrif	og	stöðu	áhorfenda	í	eineltismálum.	

Að	verða	vitni	að	einelti	getur	sett	einstaklinga	í	gífurlega	flókna	stöðu.	Téðir	áhorfendur	

vita	að	einelti	er	rangt	og	það	þurfi	að	stöðva	með	einhverjum	hætti.	Á	sama	tíma	þurfa	þeir	
hins	 vegar	 að	 huga	 að	 því	 hvað	 sé	 þeim	 fyrir	 bestu	með	því	 að	 skoða	 sína	 eigin	 stöðu	 og	

öryggi	 innan	 jafningjahópsins.	Vandinn	þeirra	snýr	þá	að	því	hvernig	þeir	eigi	að	snúa	sér	 í	
þessari	stöðu.	Þar	kemur	markvissa	vinnan	inn	sem	felur	í	sér	það	gífurlega	krefjandi	verkefni	

að	breyta	núverandi	viðhorfum	yfir	í	aðgerðir	(Salmivalli,	2014).	

Líkt	og	áður	hefur	komið	fram	eru	í	um	85%	eineltistilvika	til	staðar	áhorfendur	af	einelti	
en	í	aðeins	örfáum	tilfella	gera	þeir	eitthvað	í	málunum	(Craig	og	Pepler,	1995).	Ef	til	vill	má	

rekja	að	einhverju	 leyti	 afstöðuleysi	áhorfenda	 til	þekkingarleysis	og	vantrú	á	eigin	getu	 til	

þess	 að	 geta	 brugðist	 við	 eineltinu	 á	 réttan	 hátt,	 líkt	 og	 nefnt	 hefur	 verið	 að	 framan.	
Hugsunarháttur	 getur	 einnig	 haft	 áhrif	 á	 það	 hvort	 að	 áhorfendur	 kjósi	 þess	 að	 grípa	 til	

aðgerða	eða	ekki.	
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Oft	 á	 tíðum	þá	 er	 einkennandi	 fyrir	 áhorfendur	 að	 hugsa	 á	 þann	 veg	 að	 eineltið	 komi	

þeim	 hreinlega	 ekki	 við	 því	 að	 þeir	 taka	 ekki	 sjálfir	 virkan	 þátt	 í	 eineltinu.	 Hugsanir	 sem	
þessar	 geta	 stuðlað	 að	 aðgerðarleysi	 af	 hálfu	 áhorfenda	 (Salmivalli,	 2014).	 Þeir	 geta	 því	 í	

kjölfarið	ákveðið	að	taka	að	sér	stöðu	hlutlausra	áhorfenda	og	velja	því	að	standa	fyrir	utan	

eineltið.	Þar	sem	að	viðbrögð	áhorfenda	við	eineltinu	skipta	öllu	máli	þá	er	nauðsynlegt	að	
sporna	gegn	þessari	þróun.		

Vekja	 þarf	 athygli	 allra	 á	 því	 hversu	 mikilvægt	 það	 er	 fyrir	 áhorfendur	 að	 grípa	 inn	 í	

einelti.	Ekki	bara	er	það	mikilvægt	fyrir	þolendur	heldur	gerendur	líka,	til	lengri	tíma	litið,	ef	

miðað	er	við	þær	afleiðingar	sem	einelti	getur	haft	á	einstaklinga,	samanber	umfjöllun	í	kafla	

2.	Líta	má	til	 rannsóknar	Sainio,	Veenstra,	Huitsing	og	Salmivalli	 (2011)	 í	þessum	efnum	en	

hún	fjallaði	um	hvernig	það	að	áhorfendur	standi	upp	með	þolendum	eineltis	geti	dregið	að	

einhverju	leyti	úr	þeim	skaðlegum	afleiðingum	sem	fylgja	því	að	vera	lagður	í	einelti.	Leiddi	
rannsókn	Sainio	o.fl.	(2011)	í	ljós	að	þeir	þolendur	eineltis	sem	höfðu	einhvern	sem	stóð	upp	

með	sér	vegnuðu	mun	betur	heldur	en	þeir	þolendur	sem	höfðu	engan.	Þetta	gilti	um	þætti	

líkt	og	sjálfstraust,	félagslega	stöðu	og	höfnun	frá	jafningjum.	Þessar	niðurstöður	sýna	fram	á	

mikilvægi	þess	að	þolendur	upplifi	ekki	að	þeir	séu	einir	gagnvart	eineltistilburðum.	

Ljóst	er	að	mikil	áskorun	er	fólgin	í	að	vinna	með	áhorfendur.	En	það	er	sú	áskorun	sem	

takast	verður	á	við	ef	ætlunin	er	í	raun	og	veru	að	eiga	raunhæfan	möguleika	á	því	að	vinna	

bug	á	einelti.	Í	næsta	kafla	lítum	við	á	eina	leið	sem	hægt	er	að	styðjast	við	í	þessum	efnum.	
Sú	leið	er	„Bullybusters“	en	hugmyndin	af	því	spratt	upp	út	frá	áhyggjum	skólastarfsmanna	á	
aukinni	tíðni	eineltis	í	sínum	skóla	og	þeim	skaðlegu	afleiðingum	sem	að	einelti	getur	haft	á	

líf	þolenda	(Beale,	2001).	

4.2 „Bullybusters“	

Í	 grein	 sinni	 þá	 fjallar	 Beale	 (2001)	 um	 hvernig	 hægt	 sé	 að	 nýta	 leiklist	 til	 þess	 að	 gera	

nemendur	meðvitaðri	um	neikvæðar	afleiðingar	eineltis.	Þessi	aðferð	styðst	við	hlutverkaleik	

sem	gerir	nemendum	kleift	 að	 tjá	 sig	 á	mun	opinskárri	 hátt.	 Þar	 sem	að	þeir	 tjá	 sig	út	 frá	

raunum	persónanna	og	þeim	atvikum	sem	greint	er	 frá	 í	þeirri	sögu	sem	unnið	er	með,	en	

ekki	 út	 frá	 sjálfum	 sér.	 Meginmarkmið	 með	 þeirri	 vinnu	 sem	 lýst	 var	 hér	 á	 undan	 er	
einfaldlega	að	koma	af	stað	umræðum.	Því	þarf	að	vanda	valið	og	passa	að	dæmisagan	sé	

ekki	of	löng	því	hún	setur	tóninn	fyrir	áframhaldandi	vinnu	(Beale,	2001).	Líkt	og	komið	hefur	

verið	inn	á	þá	styðst	þessi	leið	við	hlutverkaleik,	en	nú	verður	kveðið	nánar	um	þá	kosti	sem	
þessi	kennsluaðferð	leiklistar	getur	haft	í	för	með	sér	í	vinnu	af	þessu	tagi.	

Hlutverkaleikurinn	veitir	nemendum	ákveðna	vörn	eða	grímu	til	þess	að	geta	unnið	með	

erfið	 mál	 því	 þá	 setja	 þeir	 sig	 í	 spor	 einhverja	 annarra	 (Anna	 Jeppesen	 og	 Ása	 Helga	
Ragnarsdóttir,	 2006).	 Því	 er	 tilvalið	 að	 nýta	 sér	 t.d.	 hlutverkaleik	 til	 þess	 að	 efla	 skilning	



29	

nemenda	 á	 þeim	 ólíkum	 hlutverkum	 sem	 áhorfendur	 geta	 tekið	 að	 sér	 í	 eineltismálum	

(Salmivalli,	2014).	

Ef	vikið	er	aftur	að	tilgangi	„Bullybusters“	þá	má	nefna	að	þeir	starfsmenn	sem	komu	að	

gerð	þess	voru	meðvitaðir	um	að	til	þess	að	eiga	raunverulega	möguleika	á	árangri,	þá	þyrfti	

að	 vinna	 með	 allan	 hópinn	 þ.e.	 gerendur,	 þolendur	 og	 áhorfendur.	 Tilgangurinn	 með	

„Bullybusters“	var	að	gefa	nemendum	kost	á	því	að	taka	virkan	þátt	í	viðleitni	skólans	til	að	

draga	úr	einelti.	 Í	 þeim	dæmisögum	sem	unnið	var	með	var	 reynt	eftir	bestu	getu	að	 líkja	

eftir	raunverulegu	eineltisatvikum	(Beale,	2001).	

Þess	ber	að	geta	að	hver	dæmisaga	greindi	ekki	frá	mögulegum	lausnum	svo	það	kom	því	

í	 verkahring	 nemendanna	 sjálfa	 að	 kanna	 hvaða	 aðgerðir	 gætu	 virkað	 til	 þess	 að	 leysa	

eineltismálið.	Mikil	 áhersla	 var	 lögð	 á	 þær	 umræður	 sem	 skapast	 á	milli	 nemenda	 því	 að	
sjaldan	er	ein	báran	stök	og	margir	nemendur	glíma	oft	við	svipuð	vandamál.	En	 í	gegnum	

þessa	vinnu	þá	gafst	nemendum	tækifæri	á	að	koma	sínum	eigin	persónulegum	skoðunum	á	

framfæri	í	öruggu	umhverfi	(Beale,	2001).	

Þessi	 nálgun	 er	 afar	 heppileg	 þar	 sem	 að	 hægt	 er	 að	 taka	 fyrir	 alls	 kyns	 ólíkar	

birtingarmyndir	eineltis	eins	og	líkamlegt,	munnlegt	og	félagslegt	einelti	sem	og	ólík	hlutverk	
áhorfenda.	Í	gegnum	„Bullybusters“	þá	býðst	nemendum	að	kljást	sjálfir	við	eineltismálin	og	

opnað	er	á	umræðuna	um	hvað	sé	hægt	að	gera	til	þess	að	hjálpa	m.a.	þolendum.	Vinna	af	

þessu	 tagi	 er	 afar	 mikilvæg	 því	 að	 þá	 er	 verið	 að	 gefa	 nemendum	 þau	 tæki	 og	 tól	 sem	
nauðsynleg	eru	til	þess	að	bregðast	á	réttan	hátt	við	eineltinu.	Vonin	er	þá	sú	að	þeir	myndu	

ekki	 bara	 horfa	 upp	 á	 einelti	 eiga	 sér	 stað	 heldur	 yrðu	 þeir	 enn	 betur	 í	 stakk	 búnir	 til	 að	
takast	á	við	það	og	sýna	m.a.	þolendum	þess	stuðning.	Í	næsta	kafla	verður	enn	frekar	fjallað	

um	stuðning	frá	jafningjum	og	hvernig	hægt	sé	að	stuðla	honum	með	ólíkum	leiðum.	

4.3 Stuðningur	frá	jafningjum	

Líkt	 og	 að	 framan	 segir	 er	 ein	 leið	 til	 þess	 að	 virkja	 jafningjahópinn	 í	 aðgerðavinnu	 gegn	
einelti	 að	 vinna	með	 þeim	 út	 frá	 áætlun	 um	 svokallaðan	 stuðning	 frá	 jafningjum	 (e.	 peer	

support).	Líta	má	á	áætlunina	sem	ákveðinn	ramma	sem	nýtist	áhorfendum	til	þess	að	vinna	

eftir.	Áætlunin	gerir	þeim	kleift	að	 standa	upp	gegn	eineltinu	 sem	mörgum	hverjum	 finnst	
óviðunandi.	Með	 þessari	 nálgun	 er	 verið	 að	 leitast	 eftir	 að	 virkja	 þá	 áhorfendur	 sem	 vilja	

standa	upp	með	þolendum	eineltis	en	eru	jafnvel	ekki	vissir	hvernig	fara	eigi	að	því	(Cowie,	

2014).		

Það	 sem	 einkennir	 þá	 einstaklinga	 sem	 geta	 tekið	 að	 sér	 hlutverk	 jafningja	 sem	 veita	

stuðning	(e.	peer	supporter)	er	m.a.	að	viðkomandi	aðilar	séu	færir	um	að	geta	komið	fram	

með	 lausnir	 á	erfiðum	málum,	geti	 sett	 sig	 í	 spor	annarra	og	hafi	 viljann	 til	 þess	að	 leggja	
öðrum	 lið	 (Cowie,	 Naylor,	 Talamelli	 ,	 Chauchan	 og	 Smith,	 2002).	 Þess	 ber	 að	 geta	 að	
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einstaklingar	geta	veitt	stuðning	með	ólíkum	leiðum	og	verður	þrem	þeirra	lýst	nánar	hér	að	

neðan.	

Cowie	og	Hutson	 (2004)	koma	 inn	á	nokkrar	 leiðir	þar	 sem	stuðningi	 frá	 jafningjum	er	

beitt.	Í	fyrsta	lagi	er	hægt	að	notast	við	jafningjaráðgjafa	(e.	peer	counseling)	en	með	því	er	

einfaldlega	átt	við	að	nemendur	fái	fræðslu	frá	ráðgjafa	sem	kennir	þeim	ýmsa	þætti	tengdri	

virkri	hlustun.	Þessi	 fræðsla	á	að	gera	áhorfendum	kleift	að	takast	á	við	vanda	 jafningja	og	

gera	 þá	 færari	 í	 að	 veita	 þolendum	 eineltis	 viðeigandi	 stuðning.	 Ráðgjöfin	 fór	 fram	 í	

svipuðum	 aðstæðum	 líkt	 og	 annars	 konar	 ráðgjöf	 þ.e.	 í	 afmörkuðu	 rými	 þar	 sem	 aðeins	

ráðgjafinn	og	notandi	voru	viðstaddir.	Út	frá	þessari	nálgun	þá	spratt	upp	önnur	leið	sem	átti	

að	fara	fram	með	mun	óformlegri	hætti.	

	Sú	 leið	 var	 að	 vingast	 (e.	 befriending)	 en	 hún	 myndaðist	 út	 frá	 sjónarmiðum	

jafningaráðgjafa	 og	 notenda	 sem	 áttu	 erfitt	 með	 þau	 formlegheit	 sem	 fólust	 í	

jafningjaráðgjöfinni.	Þeir	sem	veita	stuðninginn	eru	oftast	á	sama	aldri	og	notandinn	og	eru	

valdir	þar	sem	þeir	búa	yfir	persónulegu	eiginleikum	sem	henta	vel	í	svona	vinnu	(Cowie	og	
Hutson,	2004).	Hugmyndafræðin	á	bak	við	nálgunina	að	vingast,	byggir	að	miklu	leyti	á	þeirri	

hæfni	sem	þróast	hjá	ungu	fólki	um	hvernig	það	veitir	öðrum	einstaklingum	aðstoð	í	gegnum	
daglegt	 líf	og	samskipti	 sín	á	milli.	Fræðslan	sem	þeir	 fá	snýr	að	virkri	hlustun,	ákveðni-	og	
leiðtogaþjálfun	svo	einhver	dæmi	séu	tekin	(Cowie	o.fl.,	2002).	

Að	 lokum	 er	 það	 leið	 sem	 ber	 heitið	 úrlausn	 ágreininga/málamiðlun	 (e.	 conflict	
resolution/mediation)	 en	 þá	 eru	 jafningjarnir	 orðnir	 af	 hlutlausum	þriðja	 aðila	 og	 það	 er	 í	

þeirra	verkahring	að	veita	báðum	aðilum	þ.e.	gerendum	og	þolendum	sína	aðstoð	til	þess	að	
þeir	geti	 leyst	málin	sín	á	milli.	Þessi	nálgun	byggir	að	miklu	 leyti	á	 færni	einstaklingsins	 til	

þess	 að	 beita	 virkri	 hlustun	 og	 að	 bregðast	með	 réttum	 hætti	 við	 þörfum	 og	 tilfinningum	

þeirra	 sem	hlutdeild	eiga	að	málum	(Cowie	og	Hutson,	2004).	 Lögð	er	áhersla	á	að	það	sé	

hvorki	 verið	 að	 skella	 skuldinni	 á	 gerendur	 né	 þolendur	 heldur	 stefnt	 sé	 að	 því	 að	 finna	

farsæla	lausn	á	vandanum	svo	að	báðir	aðilar	geti	gengið	sáttir	frá	borði	(Cowie,	o.fl.,	2002).		

Sá	sem	veitir	stuðninginn	í	úrlausnum	ágreininga/málamiðlun	þarf	því	að	vera	fær	um	að	

koma	 fram	 skynsamlegar	 lausnir	 á	 málinu	 sem	 gerir	 báðum	 aðilum	 fært	 um	 að	 leysa	
vandann.	Þó	er	ekki	nóg	að	koma	fram	með	lausnir	heldur	þarf	að	viðkomandi	einstaklingur	

að	hafa	trú	á	því	að	raunverulega	sé	hægt	að	 leysa	vandann	með	einum	eða	öðrum	hætti.	

Fylgjast	þarf	með	framgangi	mála	og	meta	hvort	að	lausnin	sé	að	virka	fyrir	báða	aðila.	Ef	svo	
reynist	ekki	vera	þá	þurfa	breytingar	að	eiga	sér	stað	(Cowie	og	Hutson,	2004).	

Þó	nokkuð	hefur	 verið	 rannsakað	um	notagildi	 stuðnings	 frá	 jafningjum	en	hér	 verður	

greint	 frá	 tveimur	 rannsóknum	þess	 efnis.	 Fyrst	 ber	 að	nefna	 rannsókn	Cowie,	 o.fl.	 (2002)	

leiddi	 m.a.	 í	 ljós	 að	 um	 87%	 þátttakenda	 í	 rannsókninni	 sem	 höfðu	 nýtt	 sér	 stuðning	 frá	

jafningjum	töldu	það	hafa	gagnast	sér.	Þá	má	sérstaklega	nefna	þann	þátt	sem	sneri	að	því	
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að	geta	talað	um	málin	sín	við	jafningja.	Margir	hverjir	greindu	einnig	frá	því	að	þeir	myndu	

ráðleggja	vini	sínum	í	sömu	sporum	að	nýta	sér	stuðning	frá	jafningjum.	Þess	ber	að	geta	að	
stuðningur	frá	 jafningjum	hefur	verið	nýttur	 í	ólíkum	skólum	og	meðal	annars	 í	skólum	þar	

sem	að	tíðni	eineltis	var	há.	Seinni	rannsóknin	sem	greint	verður	frá	hér	að	neðan	fór	fram	í	

einum	slíkum	skóla.	

Cowie	og	Olafsson	(2000)	greindu	m.a.	frá	upplifun	nemenda	sem	tóku	þátt	í	verkefninu	

og	þeim	þolendum	sem	veittur	var	 stuðningur	 frá	 jafningum.	 Í	 ljós	kom	að	þolendur	mátu	

það	mikils	að	hlustað	var	á	þá	og	þeirra	upplifun.	Meirihluti	þeirra	þolenda	sem	tóku	þátt	 í	

þessu	 upplifðu	 að	 stuðningurinn	 sem	 þeim	 var	 veittur	 gagnaðist	 þeim.	 Stuðningur	 frá	

jafningjum	 gat	 í	 sumum	 tilvikum	 reynst	 þolendum	 verndandi	 þáttur	 þ.e.	 dregið	 úr	

neikvæðum	 afleiðingum	 eineltis	 en	 þolendur	 upplifðu	 sig	 aldrei	 eina.	 Þeir	 nemendur	 sem	

höfðu	tekið	þátt	í	þessu	verkefni	greindu	m.a.	frá	því	að	það	hefði	haft	jákvæð	áhrif	á	þá	að	
vera	treyst	fyrir	svona	mikilvægu	hlutverki.	 Jafningjarnir	upplifðu	að	þeir	höfðu	náð	góðum	

árangri	í	að	veita	þolendum	stuðning	(Cowie	og	Olafsson,	2000).	

Mikilvægt	 er	 að	 vinna	 bug	 á	 þeirri	 tilfinningu	 þolenda	 að	 finnast	 að	 þeir	 standi	 einir	 í	

þessu.	Ein	 leið	 til	þess	er	að	 fá	áhorfendur	 til	þess	að	beita	virkri	hlustun	og	 ljá	þolendum	
eyra.	Hafa	þarf	hugfast	að	í	eineltismálum	er	ekki	verið	að	vinna	með	einsleitan	hóp	og	því	er	
ekki	hægt	að	halda	því	fram	að	ein	leið	henti	öllum.	Því	er	stuðningur	frá	jafningjum	hentug	

leið	 því	 að	 þar	 gefst	 tækifæri	 til	 þess	 að	 vinna	 eftir	 ólíkum	 leiðum	 sem	 taka	mið	 af	 stöðu	
þolenda	 og	 hvers	 konar	 sniði	 af	 ráðgjöf	 áhorfendur	 treysta	 sér	 til	 þess	 að	 veita.	 Því	 næst	
verður	fjallað	um	hvernig	hægt	sé	að	vinna	annars	vegar	með	allan	jafningjahópinn	og	hins	

vegar	þann	hóp	sem	hefur	aðkomu	að	einelti	í	gegnum	finnsku	eineltisáætlunina	KiVa.	

4.4 KiVa	

KiVa	 er	 finnsk	 eineltisáætlun	 sem	 byggir	 á	 raunprófuðum	 aðferðum	 sem	 koma	 frá	

eineltisrannsóknum.	 Markmið	 áætlunarinnar	 er	 að	 sinna	 forvörnum	 sem	 og	 takast	 á	 við	

einelti	með	markvissum	hætti	þegar	það	kemur	upp	(KiVa,	e.d.).	Áhersla	er	lögð	á	að	tekist	

sé	á	við	einelti	með	réttum	hætti	og	því	er	 innifalið	í	áætluninni	 leiðbeiningar	sem	nýtast	á	

starfsfólki	 skólanna	 í	 innleiðingu	 áætlunarinnar	 sem	 og	 ýmsar	 skipulagðar	 kennslustundir	
(Salmivalli, Kärnä og	Poskiparta,	2011).	Eitt	af	því	sem	einkennir	KiVA	er	hversu	mikil	áhersla	

er	lögð	á	þátttöku	áhorfenda	en	það	eru	þeir	sem	geta,	með	hegðun	sinni	og	viðbrögðum	við	

eineltinu,	viðhaldið	því	og	stöðvað	það	(Salmivalli,	o.fl.	,	2013).		

Í	KiVa	er	 lögð	áhersla	á	að	gera	nemendur	meðvitaðri	um	sitt	hlutverk	sem	áhorfendur	

að	 eineltismálum.	 Unnið	 er	 að	 því	 að	 stuðla	 að	 uppbyggilegri	 hegðun	 og	 venjum	 innan	

jafningjahópsins	í	heild	sinni.	Reynt	er	að	sporna	gegn	þeim	óæskilegu	hegðunum	sem	geta	
ýtt	 undir	 eineltið	 og	 veitt	 gerendum	 þá	 styrkingu	 sem	 þeir	 sækjast	 eftir	 (Salmivalli	 o.fl.,	
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2013).	 Líkt	og	áður	hefur	 verið	minnst	á	þá	er	býður	KiVa	upp	á	þann	möguleika	að	vinna	

bæði	með	hópinn	í	heild	sinni	eða	aðeins	gerendur,	þolendur	og	nokkra	áhorfendur.		

Í	 þeim	 kennslustundum	 þar	 sem	 unnið	 er	 með	 allan	 hópinn	 þá	 er	 áherslan	 lögð	 á	

forvarnir	(KiVa,	e.d.).	Fyrirkomulag	kennslunnar	getur	verið	breytilegt	eftir	því	hvaða	þema	er	

unnið	með	hverju	sinni.	Vinnan	fer	fram	í	litlum	hópum	þar	sem	m.a	er	stuðst	við	umræður,	

tölvuleiki	 og	 myndbönd	 (Salmivalli,	 o.fl.	 ,	 2013).	 Í	 KiVa	 er	 ekki	 einungis	 unnið	 með	 allan	

jafningjahópinn	heldur	er	líka	unnið	með	þá	einstaklinga	sem	tengjast	einelti.	

Markmið	 vinnunnar	 sem	 snýr	 að	 gerendum	og	þolendum	er	 einfaldlega	 að	 reyna	eftir	

bestu	 getu	 að	 binda	 enda	 á	 það	 einelti	 sem	 er	 að	 eiga	 sér	 stað.	 Mikil	 áhersla	 er	 lögð	 á	

umræður	 þegar	 unnið	 er	 með	 þá	 einstaklinga	 sem	 eiga	 hlutdeild	 af	 eineltinu	 (Saarento,	

Boulton	og	Salmivalli,	2015).	Í	vinnu	af	þessu	tagi	þá	gefst	einnig	tækifæri	á	að	virkja	á	nokkra	
áhorfendur	og	gera	þá	færa	til	að	geta	veitt	þolendum	eineltis	nauðsynlegan	stuðning	(KiVa,	

e.d).	

Líkt	og	eineltisáætlunin	KiVa	bendir	til	þá	er	mikilvægt	að	vinna	með	allan	hópinn	í	heild	

sinni.	 Því	 oftar	 en	 ekki	 skapast	 venjur	 innan	 jafningjahóps	 sem	geta	bæði	með	beinum	og	

óbeinum	hætti	leitt	til	þess	að	viðhalda	einelti.	Vinnan	þarf	að	gera	allan	hópinn	meðvitaðan	
um	hvernig	 slík	 hegðun	 lýsir	 sér	 svo	 hægt	 sé	 að	 sporna	 gegn	 henni.	 Stuðla	 þarf	 frekar	 að	

uppbyggilegri	 hegðun	milli	 jafningja	 og	 hvernig	 þeir	 geta	 stutt	 hvor	 við	 annan.	 Ljóst	 er	 að	

hvaða	 leið	 sem	 farið	 verður,	 af	 þeim	 sem	 nefndar	 eru	 hér	 að	 ofan,	 þá	 þarf	 að	 opna	
umræðuna	 um	 það	 gífurlega	 stóra	 hlutverk	 sem	 áhorfendur	 gegna	 og	 gera	 þá	meðvitaðri	

fyrir	sinni	þátttöku	í	einelti	því	líkt	og	komið	hefur	fram	í	umfjölluninni	hér	á	undan	þá	hafa	
þeir	tækifærin	til	þess	að	viðhalda	og	stöðva	eineltið.	
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5 Lokaorð	

Í	 þessari	 ritgerð	 hefur	 verið	 reynt	 að	 skyggnast	 betur	 inn	 í	 hugarheim	 áhorfenda	 að	

eineltismálum	 með	 það	 að	 leiðarljósi	 að	 kanna	 hvað	 einkennir	 þennan	 tiltekna	 hóp	 og	

hvernig	 hægt	 sé	 að	 virkja	 þá	 til	 að	 standa	 upp	 gegn	 því	 einelti	 sem	 þeir	 verða	 vitni	 að.	

Hlutverk	 og	 vald	 áhorfenda	 er	 gífurlega	mikið	 í	 ljósi	 þess	 að	 það	 eru	 þeir	 sem	 geta	 bæði	

viðhaldið	og	stöðvað	það	einelti	 sem	á	sér	stað	 í	kringum	þá.	Vinna	má	með	áhorfendur	á	

ýmsa	vegu	en	þar	ber	helst	að	nefna	umræður	sem	taka	á	þátttöku	allra	að	einelti	og	þeirri	

vinnu	sem	snýr	að	efla	 færni	áhorfenda	til	að	sýna	þolendum	eineltis	stuðning	með	einum	

eða	öðrum	hætti.	

Í	allt	að	85%	eineltistilvika	eru	áhorfendur	til	staðar.	En	aðeins	í	örfáum	tilfellum	leggja	

þeir	sig	fram	til	að	stöðva	það	(Craig	og	Pepler,	1995).	Þó	hefur	m.a.	rannsókn	Hawkins	o.fl.	

(2001)	sýnt	fram	á	að	þegar	að	áhorfendur	standa	upp	gegn	eineltinu	þá	geta	þeir	í	sumum	
tilvikum	 bundið	 enda	 á	 eineltisatvikið	 á	 aðeins	 örfáum	 sekúndum.	 En	 ekki	 eru	 allir	
áhorfendur	sem	gegna	hlutverki	þessa	verndara	heldur	geta	þeir	tekið	af	sér	önnur	hlutverk	

eins	 og	 m.a.	 það	 að	 styðja	 gerendur	 eða	 skipta	 sér	 hreinlega	 alls	 ekki	 af	 eineltinu.	 Það	
hvernig	áhorfendur	bregðast	við	þessari	flóknu	stöðu	sem	þeir	finna	sig	í,	og	þar	af	leiðandi	
hvaða	hlutverki	þeir	gegna,	ræðst	af	samspili	margra	þátta,	líkt	og	fjallað	hefur	verið	um.	

Hér	í	þessari	ritgerð	þá	hefur	helst	verið	einblínt	á	tvo	áhrifaþætti	sem	eru	persónulegir	

eiginleikar	hvers	og	eins	og	hvatar	til	þess	að	skerast	í	leikinn.	Í	umfjölluninni	um	persónulega	

eiginleika	þá	var	m.a	litið	til	sjálfstrausts	og	viðhorfa	í	garð	eineltis.	Í	 ljós	kom	að	því	minna	

sjálfstraust	 sem	einstaklingar	bjuggu	yfir	því	 líklegra	var	að	þeir	gengu	 í	 lið	með	gerendum	

eða	 hvöttu	 þá	 að	minnsta	 kosti	 áfram.	 Hvati	 til	 þess	 að	 skipta	 sér	 af	 einelti	 ákvarðast	 að	

einhverju	 leyti	 út	 frá	 félagslegu	mati	 þ.e.	 hversu	 sterkt	 samband	 ríki	 á	milli	 áhorfenda	 og	

viðkomandi	 einstaklinga	 sem	 hlutdeild	 eiga	 að	 eineltinu.	 Til	 þess	 að	 geta	 unnið	 með	

áhorfendur	með	markvissum	hætti	 þá	þarf	 sú	 vinna	 að	 taka	mið	 af	 þeim	 fjöldann	allan	 af	

þáttum	sem	geta	haft	áhrif	ákvörðunartöku	áhorfenda..	

Efla	þarf	 áhorfendur	 til	 þess	 að	 taka	afstöðu	gegn	eineltinu	 í	 stað	þess	 að	 standa	 fyrir	

utan	það	eða	sem	verra	er	að	ýta	undir	það.	Koma	þarf	áhorfendum	í	skilning	að	einelti	komi	

öllum	við	ekki	einungis	gerendum	og	þolendum	þess.	Eitt	er	víst	að	einelti	og	afleiðingar	þess	

eiga	ekki	 að	 fá	 að	 viðgangast.	 Ein	 áhrifaríkasta	 leiðin	 til	 þess	 að	 stöðva	einelti	 er	 að	 virkja	
áhorfendur.	Von	mín	er	sú	að	þessi	umræða	opnist	enn	frekar	og	þetta	verkefni	hafi	vonandi	

verið	þáttur	í	því.	Slíkar	aðgerðir	verða	vonandi	enn	sterkari	og	betri	í	framtíðinni	með	það	að	

leiðarljósi	að	koma	í	veg	fyrir	einelti	af	öllum	toga.	
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