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Minning  

Það er vor og árið er 1989. Ung stúlka gengur þungum og hægum skrefum í átt að 

skólanum. Án vitundar hennar stendur móðir hennar með tárin í augunum við gluggann 

og fylgist með henni. Það hafði hún gert alveg frá því að eineltið hófst. Hún vissi hvað 

beið dóttur sinnar, hún vissi að hún væri að senda hana á stað þar sem henni leið ekki 

vel. Þar sem hún varð fyrir mikilli útilokun og aðkasti af hálfu bekkjarfélaganna. Hjónin 

voru gjörsamlega ráðþrota og varnarlaus gagnvart ástandinu. Þau margreyndu að ræða 

við hina foreldrana um að láta börnin sín láta af hegðun sinni en fengu engan 

hljómgrunn. Eineltið hélt því áfram það sem eftir var af skólagöngu stúlkunnar. Stúlkan 

hefur aldrei borið þess bætur. 
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Ágrip 

Ritgerðin var unnin með það í huga að kanna upplifun foreldra þolenda eineltis af 

samskiptum við foreldra gerenda eineltis. Stuðst var við eigindlega rannsóknaraðferð 

og eru niðurstöðurnar byggðar á ellefu hálfopnum viðtölum við foreldra sem eiga börn 

sem hafa verið/eru lögð í einelti. Þátttakendur voru tíu mæður og einn faðir. 

Rannsóknarspurningin var svohljóðandi: Hver er upplifun foreldra þolenda eineltis af 

samskiptum við foreldra gerenda eineltis? Einnig var leitast við að fá fram hvaða 

skilning þátttakendur lögðu í hugtakið einelti ásamt því að kanna áhrif eineltis á líðan 

þeirra. Auk þess var kannað hver upplifun þátttakenda var af hlut skólans í lausn 

eineltismála barnanna. Meðal niðurstaðna er að þátttakendur telja einelti vera 

endurtekið ofbeldi. Eineltið hafði veruleg áhrif á líðan þátttakenda og í kjölfarið fundu 

þeir fyrir varnarleysi gagnvart ástandinu. Skólinn tók ekki nógu vel á eineltismálunum 

og var upplifun þeirra sú að hann teldi vandamálið frekar liggja hjá þolandanum. Þá fóru 

foreldrar geranda flestir í vörn og afneitun og sýndu engan vilja til að taka á málunum. 

Þeir töldu vandamálið gjarnan liggja hjá þolandanum en ekki þeirra börnum. 

Þátttakendur vildu hinsvegar að foreldrarnir ynnu í sameiningu að lausn vandans og 

stuðla að bættum samskiptum. Nýta má niðurstöður rannsóknarinnar til að fræða 

foreldra um hlutverk þeirra í eineltismálum. 
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Abstract 

Parents can work miracles with this if they stick together.  

What is the experience of the parents of bullying victims of communicating with 

parents of bullying perpetrators? 

This essay was written with the purpose of examining the experience of parents of 

bullying victims of communicating with parents of bullying perpetrators. The qualitative 

research method was used and the results are based on eleven semi-structured 

interviews with parents who have children who have been/are being bullied. Ten 

mothers and one father participated. The research question was the following: What is 

the experience of parents of bullying victims of communicating with parents of bullying 

perpetrators? Efforts were made to identify the understanding of the participants of 

the term "bullying", as well as to study the effects of bullying on their well-being. In 

addition, the participants' experience of the school's role in solving the children's 

bullying issues was examined. The findings of the study suggest that the participants 

consider bullying to be repeated violence. The bullying had a significant impact on the 

participants' well-being, and subsequently they felt vulnerable in the situation. The 

school did not adequately address the bullying issues, and their experience was that it 

considered the problem mostly to be the victim's. 

Most parents of perpetrators became defensive and denied the problem and 

showed no willingness to address it. They often considered the problem to be the 

victim's and not their children's. The participants, however, wanted the parents to work 

together on solving the problem and to contribute to an improved communication. The 

findings indicate that good communication between parents plays a key role in 

preventing bullying. When the parents of perpetrators become defensive, go into 

denial and fail to stop the bullying, they also do not make their children realize the 

consequences of their behaviour for the individual who suffers it. They are likely 

sending their children the message that this behaviour is accepted, which causes the 

bullying to continue. But studies have shown that bullying has in no less measure an 

effect on the perpetrator. It is to be hoped that the findings of the study can be used to 

educate parents about their role in bullying issues. 
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1 Inngangur 

Ritgerðin fjallar um upplifun foreldra þolenda eineltis af samskiptum við foreldra 

geranda eineltis. Einelti getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir þann sem fyrir því verður 

og ekki síður þann sem beitir því og hafa margar rannsóknir sýnt fram á skaðsemi þess 

fyrir bæði þolendur og gerendur (Ramya og Kulkarni, 2011; Olweus, 2006). Auk þess 

hafa rannsóknir sýnt að einelti á börnum hefur ekki síður áhrif á líðan foreldra 

(Harcourt, 2015). 

Því er afar brýnt að foreldrar vinni saman að því að koma í veg fyrir einelti þegar það 

kemur upp (Gravesteijn o.fl., 2013). Rannsóknir hafa þó sýnt að margir foreldrar eru 

ekki meðvitaðir um að börn þeirra eigi þátt i eineltismálum (Ronning, 2009). Þar sem 

einelti fer að mestu fram í skólanum er hann mikilvægur hlekkur við lausn vandans 

(Olweus, 2003). 

Tekið er fram í 7. gr. reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur grunnskólans 

og skólasamfélagsins að í öllum grunnskólum á landsins eigi vera til viðbragðsáætlanir 

gegn einelti. Samkvæmt 5. gr. hennar er foreldrum skylt að vinna að lausn mála í 

samvinnu við m.a. skólann þegar misbrestir verða í hegðun og framkomu barna þeirra. 

Ástæðan fyrir vali þessa viðfangsefnis er að höfundi fannst vanta rannsóknir í 

eineltisfræðin um samskipti foreldra þolenda og geranda. Foreldrar eru oft og tíðum í 

góðri aðstöðu til að koma í veg fyrir einelti en gæði samskiptanna getur haft mikið að 

segja um það hvernig til tekst. Þó að starfsfólk skóla spili vissulega stórt hlutverk í lausn 

mála er ekki hægt að varpa ábyrgðinni eingöngu á það. Ekki fundust sambærilegar 

rannsóknir þrátt fyrir ítarlega leit. 

Rannsóknarspurningin er því svohljóðandi: Hver er upplifun foreldra þolenda 

eineltis af samskiptum við foreldra geranda eineltis? Til að leita svara við henni voru 

tekin eigindleg viðtöl við ellefu foreldra barna sem lögð höfðu verið í einelti um lengri 

eða skemmri tíma. Farið var eftir viðmiðum fræðimanna um eigindlega 

rannsóknarvinnu. Ritgerðin hefst á fræðilegri umfjöllun um einelti, skilgreiningu á 

hugtakinu, birtingarmyndum og afleiðingum eineltis fyrir bæði þolendur og gerendur 

ásamt tíðni þess. Því næst er fjallað um grunnskólann og hlutverk hans auk laga og 

reglugerða. Þá er fjallað um Olweusaráætlunina. Því næst er rætt um foreldra, 

sjónarhorn þeirra á einelti og áhrif eineltis á líðan þeirra, ábyrgð foreldra í 

eineltismálum og mikilvægi foreldrasamskipta í eineltismálum. Kaflanum lýkur síðan á 

umfjöllun um stuðning foreldra sem verndandi þátt gegn einelti. 
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Fræðilegi kaflinn endar á umfjöllun um félagsnámskenningu Alberts Bandura. Eftir 

þessa fræðilegu umfjöllun er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, síðan 

niðurstöðum hennar og í umræðukaflanum í lokin eru ályktanir dregnar af þeim. 
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2 Einelti 

Fræðilegur áhugi á einelti er frekar nýr af nálinni en fyrstu alvöru rannsóknir á þessu 

sviði voru gerðar í upphafi 8. áratugar 20. aldar (Olweus, 2002). Í fyrstu var einblínt á 

líkamlegt ofbeldi en þegar leið á áratuginn var hugtakið víkkað þannig að undir það 

heyrði einnig athæfi eins og niðurlæging, höfnun og rógburður (Nordhagen o.fl., 2005). 

Frumkvöðull á sviði eineltisrannsókna er án efa sænski prófessorinn Dan Olweus. 

Rannsóknir hans hafa verið bæði fræðimönnum og starfsfólki skóla leiðarvísir og 

hvatning (Sampson, 2002). Hér á eftir verður leitast við að útskýra þetta flókna hugtak 

einelti. Fjallað verður um skilgreiningar þess, birtingarmyndir, þolendur, gerendur, 

afleiðingar og tíðni. 

2.1 Skilgreining eineltis 

Danir og Norðmenn nota orðið „mobbing“ um einelti en Finnar og Svíar kalla það 

„mobbning“. Enskumælandi þjóðir tala um „bullying“ eða „mobbing“. Íslenska orðið 

einelti er frekar gegnsætt og endurspeglar merkingu hugtaksins (Guðjón Ólafsson, 

1996). Við skilgreiningu eineltis eru fræðimenn nokkuð samstíga en skilgreiningar eru 

þó misítarlegar og ekki allar orðaðar eins. Guðjón Ólafsson (1996) sérkennslufræðingur 

sækir lýsingu sína á einelti til erlendra fræðimanna, þ.á m. Dan Olweus, svohljóðandi: 

„Um einelti er að ræða þegar einhver er tekinn fyrir og píndur, andlega og líkamlega, 

aftur og aftur í lengri tíma af einum eða fleiri.“ (bls. 11). 

Ken Rigby (2002) skilgreinir einelti sem reglubundna misbeitingu valds yfir 

einhverjum sem getur ekki varið sig. Smith og Sharp (2000) skilgreina einelti sem 

misnotkun valds og umráða yfir þolandanum. Samkvæmt Page og Page (2003) er einelti 

ofbeldi sem á sér stað í lengri tíma og fyrir þolandann geta afleiðingarnar verið mjög 

alvarlegar. Ef hegðun er síendurtekin og ætlunin er að meiða og lítillækka getur hún 

valdið þolandanum vanlíðan. 

Í skilgreiningunum má greina sameiginlega þætti, þ.e. fræðimenn eru almennt 

sammála um að einelti sé endurtekið ofbeldi yfir lengri tíma og valdníðsla, yfirleitt beint 

gegn þeim sem geta ekki varið sig. Ef skoðaður er munurinn á einelti og stríðni, þá segja 

Page og Page (2003) að einelti sé að því leytinu ólík stríðni, deilum eða áflogum að það 

birtist í endurteknu og langvarandi áreiti. Jafnframt benda Sharp og Smith (2000) á að 

ekki sé um einelti að ræða ef tveir sterkir jafningjar takist á eða deili. 

Sumir fræðimenn eins og t.d. Olweus telja að einelti sé framkvæmt af ásettu ráði og 

sé meðvitaður gerningur. Þó er ásetningur ekki hluti af öllum skilgreiningum (Ross, 
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2003). Í mörgum þeirra er talað um valdamisræmi (Guðjón Ólafsson, 1996; Rigby, 2002; 

Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Til að mynda leggur Ken Rigby (2011) 

megináherslu á að einelti sé markviss misbeiting á valdi. Þrátt fyrir sameiginlegan 

skilning fræðimanna eins og Olweus (2002), Besag (1989) og Smith og Sharp (2000) á 

einelti, þá eru þeir ekki sammála um hversu oft og hve lengi einstaklingurinn þarf að 

verða fyrir áreiti svo hægt sé að túlka það sem einelti (Ross, 2003). Í þessari ritgerð 

verður notast við skilgreiningu Olweusar (2011) sem hljóðar þannig að einelti er 

neikvæð hegðun hóps eða einstaklings sem er vísvitandi og endurtekin andspænis 

öðrum einstaklingi. Ástæðan fyrir valinu á þessari skilgreiningu er að síðustu áratugi 

hefur Olweus mikið rannsakað einelti og er leiðandi í eineltisfræðum. 

2.2 Birtingarmyndir eineltis 

Einelti getur bæði verið beint og óbeint. Undir beint einelti flokkast líkamlegt ofbeldi 

eins og að lemja og sparka. Einnig telst munnlegt ofbeldi eins og uppnefningar og 

niðurlægjandi athugasemdir til beins eineltis. Með óbeinu einelti er átt við félagslega 

útilokun og rógburð (Wolke og Lereya, 2015). Hér fyrir neðan verður fjallað nánar um 

þessar birtingarmyndir. 

2.2.1 Líkamlegt einelti 

Þessi tegund eineltis felst í líkamlegu ofbeldi. Það getur falist í hártogi, hrindingum, 

hótunum með vopnum, barsmíðum og/eða spörkum (Rigby, 2011; Þorlákur Helgason, 

2009). Önnur birtingarmynd sem flokkast undir líkamlegt einelti og er sýnileg öðrum er 

þegar þolandinn er lokaður inni, stolið er af honum, eigur hans og föt eyðilögð eða 

hann þvingaður til að framkvæma eitthvað sem hann vill ekki (Rigby, 2011; Þorlákur 

Helgason, 2009). Drengir eru mun líklegri til að beita líkamlegu ofbeldi meðan stúlkur 

nota fremur félagslega útskúfun og illt umtal (Zuckerman, 2016). Líkamlegt einelti 

flokkast sem beint einelti, því það er sýnilegt öðrum og það er alveg skýrt hver 

gerandinn er (Rigby, 2011; Þorlákur Helgason, 2009). 

2.2.2 Munnlegt einelti  

Þessi tegund eineltis flokkast einnig undir beint einelti. Eru þá neikvæðar eða niðrandi 

athugasemdir sagðar beint við þolandann (Guðjón Ólafsson, 1996). Samkvæmt Dake, 

Price og Telljohan (2003) eru stúlkur og drengir jafnlíkleg til að beita munnlegu ofbeldi. 

En þeir telja að drengir séu aðallega lagðir í einelti af öðrum drengjum á meðan stúlkur 

séu lagðar í einelti af bæði drengjum og stúlkum. 
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2.2.3 Félagslegt einelti 

Þegar jafningjar einhvers skilja hann útundan, sniðganga eða neita um samveru sína 

kallast það félagslegt einelti sem flokkast sem óbeint einelti, enda fer það fram á bak 

við þolandann og oft er óljóst hver gerandinn er (Guðjón Ólafsson, 1996). Rachel 

Simmons, höfundur bókarinnar Odd girl out – the hidden culture of aggression in girls 

(2002) hefur rannsakaði einelti á meðal ungra stúlkna í Bandaríkjunum. Hún tók bæði 

einstaklings- og hópviðtöl við stúlkur á aldrinum 10 – 14 ára og komst að þeirri 

niðurstöðu að neikvæðir samskiptahættir stúlkna sé falið vandamál sem felist í 

félagslegri útskúfun, baknagi og hunsun. Owens o.fl. í Ástralíu komust að svipuðum 

niðurstöðum. Þeir tóku viðtöl við unglingsstúlkur og kennara þeirra og komust að því að 

eitt algengasta birtingarform ofbeldis meðal stúlkna sé slúður og útskúfun ásamt 

neikvæðum athugasemdum sem beindust aðallega að hegðun, útliti eða persónuleika 

þolandans (Owens o.fl., 2000). Óhætt er því að flokka útskúfun, baknag og hunsun sem 

óbeint einelti og eru konur mun líklegri en karlar til að beita því (Zuckerman, 2016). 

Esther Ösp Valdimarsdóttir (2013) fjallar um reiði meðal stelpna í meistaraprófs-

ritgerð sinni við Félagsvísindasviðs Háskóla Íslands. Megintilgangur ritgerðarinnar var að 

kanna viðhorf stelpna til reiði og var leitast við að svara því hvort stelpur fengju 

tækifæri til að tjá reiði sína eða hvort þær bældu niður tilfinningar sínar og héldu þeim 

út af fyrir sig. Einnig kannaði hún hvort stelpur áttuðu sig á afleiðingum þess að bæla 

reiði niður. Viðmælendur Estherar voru unglingsstúlkur á aldrinum 14–16 ára með 

ólíkan bakgrunn og áhugamál. Einelti er margslungið og er einn af mörgum erfiðum 

þáttum sem stúlkur kljást við í daglegu lífi. Allar stelpurnar í rannsókn Estherar Aspar 

höfðu einhverja reynslu af einelti, en þó var upplifun þeirra ólík. Þær töluðu helst um að 

einelti viðgengist á meðal jafningja, um orðróm innan vinkonuhópsins, útskúfun og 

uppspuna. 

2.2.4 Rafrænt einelti 

Rafrænt einelti er ein af hættunum sem orðið geta á vegi ungs fólks á netinu. 

Samkvæmt Smith og félögum (2008) er rafrænt einelti árásargjörn athöfn framkvæmd 

af hópi eða einstaklingi sem notar ítrekað rafrænar aðferðir gegn fórnarlambi sem getur 

ekki varið sig (bls. 1). Sýna rannsóknir að aðfarirnar eru oft og tíðum sérlega 

grimmilegar og að gerendur leyfa sér ótrúlegustu hluti í skjóli nafnleyndar (Smith o.fl., 

2008). Með rafrænu einelti upplifa gerendur sig þannig að þeir hafi ákveðið vald í 

samskiptum á netinu (Smith o.fl., 2008). Að sama skapi upplifa þolendur mikið 

varnarleysi þar sem nafnleynd veldur því að þeir vita ekki hverjir gerendurnir eru (Smith 

o.fl., 2008). Rafrænt einelti flokkast því sem óbeint einelti (Smith o.fl., 2008). 
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Niðurstöður rannsóknar Patcin og Hinduja (2012) leiddu í ljós að einstaklingar sem 

leggja aðra í hefðbundið einelti eru einnig líklegir til þess að beita einelti á netinu og 

jafnvel lenda í því sjálfir. Þá sýndi rannsókn Olweus að 88% þolenda rafræns eineltis 

voru einnig þolendur hefðbundins eineltis (Olweus, 2012). 

Víða um heim hafa rannsóknir sýnt að rafrænt einelti hefur aukist (Schneider o.fl., 

2012; Wang, Iannotti og Nansel, 2009) og getur fólk á öllum aldri orðið fyrir því 

(Zuckerman, 2016). Jákvætt er að umfjöllun um rafrænt einelti og skaðsemi samskipta á 

netinu hefur verið áberandi í samfélaginu (SAFT, 2016). Það getur verið flókið fyrir 

foreldra að fylgjast með tölvunotkun barna sinna. Baráttan við rafrænt einelti líður fyrir 

ólíkan skilning kynslóðanna á tækni. Á meðan flestir fullorðnir nálgast tölvur sem 

hagnýtt verkfæri líta unglingar á netið sem lífsnauðsynlega tengingu við jafnaldra sína 

(Beale og Hall, 2007). Foreldrar geta dregið úr líkum á því að börnin lendi í rafrænu 

einelti með því að efla seiglu og sjálfstraust þeirra. Þeir geta einnig kennt þeim að á 

netinu sé ekkert einkalíf og að allir geti séð allt sem þar er sett inn (Wilard, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt að oft eru börn smeyk við að greina foreldrum sínum frá rafrænu 

einelti, vegna hræðslu um að þeir bregðist harkalega við og dragi úr tölvunotkun þeirra 

ásamt því að banna þeim að nota samfélagsmiðla. Unglingar sem lagðir eru í rafrænt 

einelti eru mun líklegri til að segja foreldrum sínum frá því ef foreldrarnir höfðu frætt þá 

um slíkt einelti (Wilard, 2007). Því er mjög áríðandi að foreldrar séu vakandi yfir 

netnotkun barna sinna og geri þeim grein fyrir hættunum sem henni geta fylgt. Rafrænt 

einelti hefur ekki síður neikvæð áhrif á þolendur en hefðbundið einelti. Fjallað verður 

um þolendur og afleiðingar eineltis í næstu köflum. 

2.3 Þolendur eineltis 

Í þessum kafla verður leitast við að svara því hvað veldur því að einn er tekinn fyrir 

frekar en einhver annar. Samkvæmt rannsóknum eiga börn sem lenda í einelti það 

sameiginlegt að þau eru viðkvæmari, hræddari, óframfærnari, óöruggari eða varfærnari 

en önnur börn. Þá fara þolendur eineltis oft í vörn og fara að gráta eða draga sig í hlé 

þegar að þeim er vegið (Olweus, 2006). Þau eiga jafnvel fáa eða enga vini sem standa 

með þeim (Wolke, Woods og Samara, 2009). Samkvæmt Olweus (2005) eru þolendur 

tvennskonar; þeir sem eru ögrandi (um 15–20% af heildinni) og hinir sem eru 

aðgerðalausir og undirgefnir. Þolendur sem ögra geta verið bráðlyndir, en yfirleitt 

verður þeim lítið ágengt þegar þeir reyna að bregðast við atlögum að sér. Sumir þeirra 

eru eirðarlausir, með athyglisvanda o.s.frv. Stundum reyna þeir sjálfir að leggja aðra 

veikbyggðari nemendur í einelti (Olweus, 2005). Einnig hafa rannsóknir sýnt að þeir sem 
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tilheyra jaðarhópum eigi meira á hættu að vera lagðir í einelti. Sem dæmi sýndi 

langtímarannsókn sem var framkvæmd í 35 löndum á meðal 11, 13 og 15 ára nemenda 

að börn sem búa við fátækt séu í meiri hættu á að vera lögð í einelti (Due o.fl., 2009). 

Einelti má einnig rekja til kynþáttafordóma. Í Hollandi var umfang kynþáttafordóma í 82 

skólum rannsakað á meðal 10–13 ára nemenda frá Hollandi, Tyrklandi, Súrínam og 

Marokkó. Í ljós kom að nemendur frá þrem síðasttöldu löndunum voru mun líklegri en 

þeir af hollenskum uppruna til að verða fyrir félagslegri útskúfun og að vera uppnefndir 

vegna kynþáttar síns (Verkuyten og Thijs, 2002). Í eineltisrannsóknum hefur einnig 

komið fram munur á milli kynja, þ.e. drengir eru oftar þolendur eineltis á öllum 

skólastigum (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009; Berkowitz og 

Benbenishty, 2012). 

2.4 Afleiðingar eineltis fyrir þolendur 

Einelti er alls ekki skaðlaust fyrirbæri. Margar rannsóknir tengja það að verða fyrir 

einelti við líkamleg og sálræn vandamál (Bellmore, 2016; Lamb o.fl., 2009; Ramya og 

Kulkarni, 2011; Volke, o.fl., 2013; Zuckerman, 2016). Auk þess hafa rannsóknir leitt í 

ljóst að einstaklingur sem lagður er í einelti líður illa stuttu eftir að eineltið hefst. Hann 

verður hræddur, öryggislaus og einmana. Líkamleg einkenni geta einnig farið að gera 

vart við sig (Smith og Sharp, 2000; Olweus, 2005b). Ein algengasta og skaðlegasta 

afleiðing eineltis er þegar þolandinn telur eineltið vera sjálfum sér að kenna. Það leiðir 

til sjálfsásakana og minnkandi sjálfsálits (Zuckerman, 2016). Í rannsókn Ramya og 

Kulkarni (2011) á 500 indverskum skólabörnum á aldrinum 8–14 ára sögðust 302 

(60,4%) vera lögð í einelti. Um 47,3 % þess hóps kvörtuðu um líkamleg vandamál eins 

og höfuð- og magaverk en einungis 20,2% þeirra barna sem ekki voru lögð í einelti. 

Fekkes og félagar (2006) komust að sömu niðurstöðu, þ.e. þeir nemendur sem lagðir 

voru í einelti voru líklegri en jafnaldrar þeirra til að finna fyrir líkamlegum einkennum 

svo sem verk í maga eða höfði. Rannsókn Garnefski og Kraaij (2014) á 582 skólabörnum 

í Hollandi sýndi að sterk tengsl voru á milli þess að vera lagður í einelti og að finna fyrir 

kvíða og þunglyndi. Ótal rannsóknir sýna sömu niðurstöður um að þunglyndi og kvíði sé 

áhættuþáttur hjá þeim sem verða fyrir einelti (Averdjik o.fl., 2011; Craig, 1998; Rigby, 

2003; Wolke og Lereya, 2015; Zuckerman, 2016). Einelti hefur ekki síður áhrif á 

námsárangur. Í yfirlitsrannsókn Nakamotu og Schwartz (2010) á 33 fyrirliggjandi 

rannsóknum með samtals 29.552 þátttakendum kom í ljós marktæk neikvæð fylgni á 

milli þess að vera lagður í einelti og námsárangurs. 
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Strom, Thoresen, Larsen og Dip (2013) komust að sömu niðurstöðu. Rannsókn 

þeirra meðal 7.343 nemenda á aldrinum 15–16 ára í 56 skólum í Ósló í Noregi sýndi að 

nemendur sem voru lagðir í einelti stóðu höllum fæti námslega (Strom o.fl., 2013). 

Aðrar rannsóknir hafa sýnt fram á að þolendur eineltis ná lakari námsárangri en börn 

sem hafa ekki verið lögð í einelti (Busch o.fl., 2014; Jenkins og Demaray 2015; Juvonen 

o.fl., 2011; Kowalski og Limber, 2012; Norris, 2010).  

Jafnframt hafa rannsóknir sýnt að þolendur eineltis séu í meiri hættu á að hefja ekki 

framhaldsnám eða flosna upp úr því. Dæmi um það er rannsókn sem var unnin fyrir 

Velferðarráðuneytið á reynslu ungs fólks á örorku- eða endurhæfingarlífeyri af 

stuðningi. Þar kom fram að 56% þátttakenda höfðu verið lögð í einelti í grunnskóla en 

stór hluti þeirra hóf annaðhvort ekki nám í framhaldsskóla eða hætti. Þetta undirstrikar 

mikilvægi þess að aðgengi sé aukið að félagsráðgjöfum, sálfræðingum og 

námsráðgjöfum í grunn- og framhaldsskólum í því skyni að veita nemendum stuðning 

svo að þeir haldi áfram í námi (Velferðarráðuneytið, 2016). 

Þolendur eineltis verða ekki aðeins fyrir áhrifum af því meðan á því stendur. 

Rannsóknir hafa sýnt að langtímaáhrif eru algeng, ekki síst andleg. Þau geta lýst sér í 

hjálparleysi, kvíða (Bond o.fl., 2001; Craig, 1998; Garnefski o.fl., 2014), lágu sjálfsmati, 

þunglyndi og í sumum tilvikum hafa afleiðingarnar verið sjálfsvíg (Fox og Boulton, 2005; 

Greg og Pepler, 2007; Hertz o.fl., 2013; Ívarsson o.fl., 2005). Þegar þolendur eineltis eru 

komnir á fullorðinsár átta þeir sig oft á því hvað eineltið var slæmt (Fox og Boulton; 

Greg og Pepler, 2007; Hugó Þórisson, 2003). 

Samkvæmt Yen (2010) geta þolendur eineltis einnig átt við langtímavandamál að 

etja í formi tilfinningatengdra vandamála og eftir því sem einstaklingarnir eldast geta 

þeir átt í meiri erfiðleikum með félagsleg tengsl. Bæði þeir sem leggja í einelti og 

þolendur eru hér í áhættuhópi. 

Ekki fara allir þolendur eineltis illa út úr því. Ýmsir þættir ráða því hversu mikil áhrif 

eineltið hefur á þolandann. Þá er það einstaklingsbundið hversu vel einstaklingar ná að 

vinna úr sínum málum. Sumir ná að sigrast á erfiðleikunum og verða fyrir vikið sterkari 

einstaklingar á meðan aðrir finna fyrir litlum áhrifum. Þó gætu áhrif verið til staðar án 

þess að einstaklingurinn geri sér grein fyrir því (Fanti og Georgiou, 2013; Rigby, 2003). 

Þeir þættir sem styðja við þolendur og hjálpa þeim að komast í gegnum þá erfiðu 

reynslu að vera lagðir í einelti kallast verndandi þættir (e. protective factors) (Baldry og 

Farrington, 2005). Foreldrar eru einn þessara verndandi þátta og verður fjallað nánar 

um hlutverk þeirra síðar í ritgerðinni. Almennt hefur einelti mjög neikvæð áhrif á 

þolendur þannig að velferð þeirra og lífsgæði eru oft alvarlega skert, jafnvel alla ævi. Því 
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þarf að finna leiðir til að koma í veg fyrir einelti. Ein mikilvægasta leiðin í þeirri vegferð 

er að vinna með gerendum og fá þá til að láta af hegðun sinni. Fjallað verður um 

gerendur í næsta kafla. 

2.5 Gerendur eineltis 

Gerendur eineltis eiga það yfirleitt sameiginlegt að vera árásar- og ofbeldishneigðir. 

Þeir eru gjarnan uppstökkir og vilja hafa vald yfir öðrum. Þeim finnst tilkomumikið að 

pína aðra og hafa litlar kenndir fyrir líðan þeirra (Guðjón Ólafsson, 1996). Oft rogast 

þessir einstaklingar með erfiðar tilfinningar eða þeim líður illa og fá útrás fyrir þær með 

því að leggja aðra í einelti (Besag, 1989; Guðjón Ólafsson, 1996; Helga Margrét 

Guðmundsdóttir, 2008). Mismunandi skoðanir eru á því hvort gerendur séu með 

eðlilega sjálfsmynd. Mun það vera vegna þess að hugtakið sjálfsmynd hefur 

mismunandi skilgreiningar og oft virðist vera munur á því sem aðrir sjá og gerandinn 

sjálfur. M.ö.o. getur gerandi haft jákvæða sjálfsmynd þótt aðrir hafi neikvæða mynd af 

honum. Oftast eru gerendur alveg jafnvinsælir og aðrir nemendur. A.m.k. virðast þeir fá 

viðurkenningu frá öðrum gerendum, bæði utan bekkjar og innan. Ef slíkt 

„vinsældamynstur“ er látið afskiptalaust getur einelti auðveldlega þrifist innan veggja 

skólans. Hvað varðar útlit líta gerendur eineltis ekki öðruvísi út en önnur börn. Varðandi 

kynjamun stríða drengir og áreita bæði aðra drengi og stúlkur í sama árgangi sem og í 

öðrum bekkjum. Stúlkur virðast aftur á móti frekar áreita aðrar stúlkur og oftast í sama 

bekk (Roland og Sorensen, 2001). 

Í rannsóknum á einelti er gerendum gjarnan skipt í tvo flokka, þá sem sækjast eftir 

stöðu og hina sem eru á höttunum eftir varnarlausum fórnalömbum. Í grein sinni 

„Bullying Harms Victims And Perpetrators of All Ages“ greindi Diana Zuckerman frá 

niðurstöðum rannsóknar á einelti sem var gerð bæði í almennum skólum og 

einkaskólum í Bandaríkjunum. Svo virtist sem gerendur sem voru áhugasamir um 

félagslega stöðu sína hefðu tilhneigingu til að ásækja vini sína og aðra vinsælli 

skólafélaga. Aftur á móti voru gerendur sem herjuðu á varnarlaus fórnarlömb síður 

vinsælir og höfðu tilhneigingu til að finna fyrir kvíða og þunglyndi (Zuckerman, 2016). 

Thornberg og Knutsen (2011) telja að gerendur vanti sjálfsálit og sjálfstraust og að þeir 

beiti því aðra ofbeldi til að efla vinsældir sínar og völd í þeim tilgangi að bæta 

sjálfstraust sitt. Ekki er óalgengt að gerendur komi frá fjölskyldum sem hafa bágborna 

félagslega stöðu og telja þeir sig fá minni jákvæðan stuðning og hlýju frá fullorðnum en 

jafnaldrar þeirra. Oft eru þeim sett óljósari mörk og minna er staðið við viðmið og 

reglur sem lúta að réttu og röngu en almennt gerist. 
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Yfir heildina skera fjölskyldur gerenda sig úr fyrir lítinn stöðugleika og öryggi meðal 

forráðamanna þeirra. Þá sýna sumir foreldrar gerenda slæmt fordæmi með neikvæðu 

umtali um fullorðna og önnur börn og jafnvel með hegðun sinni. Þetta styður þær 

kenningar að grunnviðhorf lærist innan fjölskyldna. Telja má að hjá gerendum sé rökrétt 

næsta skref eftir að hafa lært viðhorf sem þessi lærð hegðun, þ.e. árásargirni og 

ofbeldishneigð (Roland og Sorensen, 2001). 

2.6 Afleiðingar eineltis fyrir gerendur  

Einelti getur haft alvarleg áhrif á gerendur ekki síður en þolendur. Neikvæð eftirköst 

þess verða augljósari með tímanum. Rannsóknir hafa sýnt að hjá gerendum sem sýna 

árásargjarna hegðun er líklegt að hún aukist með árunum og þróist út í andfélagslega og 

glæpsamlega hegðun. Einnig er líklegra að gerendur eineltis ljúki ekki skólagöngu, þeir 

eru almennt undir meðallagi í námsárangri og eru í áhættuhópi er varðar notkun 

áfengis í óhófi eða annarra vímugjafa síðar á ævinni (Guðjón Ólafsson, 1996; Lodge og 

Fryden, 2005; Olweus, 2006). Þá sýndi rannsókn Olweusar (2011) að drengir sem voru 

gerendur eineltis í æsku voru mun sennilegri til að komast í kast við lögin. 

Um 55% þeirra sem tóku þátt í rannsókninni höfðu hlotið dóm fyrir fleiri en einn 

glæp og 36% höfðu fengið dóm þrisvar sinnum á átta ára tímabili á aldrinum 16–24 ára 

(Olweus, 2011). Auk þess hafa rannsóknir sýnt að sterk tengsl eru á milli eineltis og 

sjálfsvígshættu, ekki aðeins meðal þolenda, heldur einnig gerenda. Ársæll M. Arnarson, 

Sigríður Ragna Malmquist og Þóroddur Bjarnarson framkvæmdu eina slík rannsókn hér 

á landi. Gögn voru notuð úr alþjóðlegri rannsókn (Health Behaviour in School-Aged 

Children) þar sem skoðuð voru svör 3.857 íslenskra nemenda í 10. bekk skólaárið 2009–

2010 við spurningum um reynslu þeirra af einelti og hvort þeir hefðu reynt eða íhugað 

að fremja sjálfsvíg. Í ljós kom að tæplega 1% nemenda sem höfðu aldrei lagt einhvern í 

einelti hafði reynt að fremja sjálfsvíg meðan 47% þeirra sem höfðu lagt einhvern í 

einelti höfðu reynt sjálfsvíg (Ársæll Arnarson o.fl., 2017). 

Foreldrar verða að átta sig á því að ungmenni sem beita þá sem standa höllum fæti 

líkamlegu og andlegu ofbeldi munu ekki endilega láta af þeirri hegðun. Þau eru vís til að 

viðhalda henni á fullorðinsárum gegn maka, vinnufélögum og jafnvel börnum. Þessir 

einstaklingar eiga einnig á hættu á að ofbeldið snúist að lokum gegn þeim sjálfum 

(Ársæll M. Arnarsson o., fl. 2017). 

Af ofanrituðu er ljóst að einelti hefur mikil áhrif á gerendur. Því er mikilvægt fyrir 

foreldra geranda að sýna vilja til að stöðva eineltið og beina börnum sínum inn á réttar 

brautir. 
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2.7 Tíðni eineltis 

Það er hvorki auðvelt að meta tíðni eineltis né bera hana saman á milli landa. Aðal-

ástæðan er mismunandi skilgreiningar á einelti en tímarammi og rannsóknaraðferðir 

skipta einnig máli (Farrington og Ttofi, 2010). Þrátt fyrir þetta hefur algengi eineltis 

verið mikið rannsakað en hafa ber ofanritað í huga áður en samanburður er gerður. Á 

Íslandi hefur tíðni eineltis verið mæld í nokkrum rannsóknum, þ.á m. í áðurnefndri 

alþjóðlegri rannsókn (Health Behaviour in School-Aged Children) sem er gerð í 40 

löndum á fjögurra ára fresti (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). 

Í rannsókn ársins 2006 voru spurningalistar sendir út til 13.384 nemenda í 6., 8. og 

10. bekk. Svör fengust frá 11.813 nemendum og var svarhlutfall 88,3%. Þolendur 

eineltis voru 4,3%, gerendur 3,6% og bæði gerendur og þolendur 1,0% eða samtals 

8,8%. Nemendurnir sögðust verða fyrir eða stunda einelti 2- 3 sinnum í mánuði eða 

oftar. Með auknum aldri fjölgaði gerendum en þolendum fækkaði. Drengir voru mun 

líklegri en stúlkur til að vera þolendur, gerendur eða bæði (Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2009). 

Árið 2010 var spurningalistinn lagður fyrir 11.561 nemanda í 6., 8. og 10. bekk. Svör 

bárust frá 11.561 börnum eða 87% af heildarþýðinu. Nú töldu 5,3% sig vera þolendur, 

2,4% gerendur og 1,2% hvorttveggja eða samtals 8,9%. Meðal þolenda fjölgaði 

drengjum um fjórðung, aðallega þeim yngstu, en stúlkum um þriðjung, aðallega meðal 

þeirra elstu, en einnig varð töluverð breyting meðal yngstu stúlknanna (Ársæll M. 

Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Af niðurstöðunum er hvað eftirtektarverðast 

að meðan heildarhlutfall þeirra sem eiga þátt í einelti stendur nokkurnveginn í stað 

fjölgar þolendum marktækt en gerendum fækkar. Niðurstöður rannsóknarinnar (HBSC) 

frá árinu 2014 sýndu svör frá nemendum í 6.,8., og 10. bekk. Þeir sem svöruðu að þeir 

væru lagðir í einelti tvisvar til þrisvar í mánuði eða oftar mældust árið 2006 4,3% en árið 

2014 var talan komin í 5,5% (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

Skýrsla WHO í samstarfi við Health Behavior in School-Aged Children (HBSC) frá 

árinu 2008 greindi frá samanburðarkönnun meðal 204.534 barna á aldrinum 11, 13, og 

15 ára í 41 landi. Af þeim mældist einelti minnst hér á landi (Currie, 2008). 

Þá var í nýlegri skýrslu UNICEF um einelti notast við gögn úr Skólapúlsinum frá 

árunum 2009- 2012. Dregið hafði úr einelti í flestum skólanna af þeim 61 grunnskóla 

sem tók þátt en neikvæð þróun mældist þó í fimm. Einelti reyndist algengast í 6. bekk 

eða um 12% en í 10. bekk var það um 7%, m.ö.o. eftir því sem börnin voru eldri var 
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einelti minna (Lovísa Arnardóttir, 2013). Svipaðar niðurstöður mældust í rannsókn 

Ársæls og Þórodds (2012). 

Ofangreindar rannsóknir gefa til kynna að dregið hafi úr algengi eineltis á 

undanförnum árum á Íslandi. Þó sýna niðurstöður Ársæls og Þórodds að heildaralgengi 

eineltis jókst frá árinu 2006 til ársins 2014. Miðað við önnur lönd hafa rannsóknir 

undanfarinna ára sýnt að Ísland standi þokkalega að vígi. Þrátt fyrir það snertir einelti líf 

margra á Íslandi og er nauðsynlegt að breyta því. Í þeirri baráttu gegnir skólinn 

mikilvægu hlutverki. 
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3 Skólinn 

Börn verja lunganum af deginum í skólanum sem er aðalvettvangur eineltis. Hér fyrir 

neðan verður rætt um hlutverk grunnskólans og samstarf hans við foreldra. Sömuleiðis 

verður sagt frá lögum og reglugerðum sem snúa að einelti. 

3.1 Hlutverk grunnskólans  

Í 2. grein laga um grunnskóla nr. 91/2008 segir að: „Starfshættir grunnskóla skulu 

mótast af umburðarlyndi og kærleika, kristinni arfleifð íslenskrar menningar, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi og virðingu fyrir manngildi“(bls.1). Þá 

bendir Sigrún Aðalbjarnardóttir, höfundur bókarinnar Virðing og umhyggja, á mikilvægi 

þess að samskipti á milli nemenda og starfsfólks séu góð, því við það skapist grunnur að 

velgengni og vellíðan. Í heillavænlegu skólastarfi séu samskipti lykilatriði; námi 

nemenda, samskiptum á milli þeirra og milli nemenda og kennara. Í félagslegum 

aðstæðum læri nemendurnir góð samskipti við aðra nemendur, jafnaldra og fullorðna. 

Kennarar í skólanum beri skyldu til að efla þroska nemenda og búa í haginn fyrir að þeir 

verði virkir þátttakendur í þjóðfélaginu. Gagnkvæm virðing sé undirstaða alls samstarfs 

(Sigrún Aðalbjarnar, 2007). Skólinn sé því mikilvægur vettvangur til að stuðla að góðri 

heilsu og hegðun. Einelti þrífist illa í jákvæðu og uppbyggilegu andrúmslofti þar sem 

nemendur njóti samveru og samúð ríki á milli þeirra enda sé þar auðveldara fyrir þá að 

taka afstöðu gegn því. Ef gerandi eineltis fái ekki undirtektir frá hópnum finni hann fyrir 

vanlíðan. Einnig verði þolandinn oft með tímanum sterkari í að verja sig gegn áreiti 

gerandans og snúi sér þá frekar til annarra í hópnum þar sem hann hafi vissu fyrir að fá 

stuðning og aðstoð (Smith og Sharp, 2000). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er fjallað um mikilvægi þess að allir grunnskólar 

séu með forvarnaráætlun og í henni á að vera áætlun skólans gegn einelti og öðru 

ofbeldi. Í slíkri áætlun þurfa markmið og viðhorf að vera skýr. Þar koma fram 

leiðbeiningar um forvarnir gegn einelti og hvernig starfsfólk, nemendur og foreldrar geti 

brugðist við ef einelti kemur upp. Jafnframt þurfa þeir sem koma að skólastarfi að vera 

samhæfðir í aðgerðum sínum. Tilgangurinn er að ná tökum á vandanum, stuðla að 

breyttum starfsháttum og framkomu innan skólans. Þegar skóli grípur til aðgerða gegn 

einelti ætti fólk að taka eftir breytingu á hegðun og viðhorfum starfsfólks, nemenda, 

foreldra og annarra (Smith og Sharp, 2000). Í þeim aðgerðum gegn einelti sem hér hafa 

verið nefndar eru kennarar í lykilhlutverki. Því er miður að samkvæmt rannsóknum 

Vöndu Sigurgeirsdóttur og Sifjar Einarsdóttur (2004) og Sjafnar Kristjánsdóttur (2011) 
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töldu kennarar sig ekki hafa fengið nægilega fræðslu og þjálfun um einelti í 

kennaranáminu sínu. 

3.2 Samstarf skóla og foreldra  

Grunnskólaganga barna er samstarfsverkefni foreldra og skóla og það samstarf er 

sérlega mikilvægt í málefnum eineltis. Fyrsta skrefið í því er að markmið og leiðir skóla í 

eineltismálum séu foreldrum kunn því ef einelti kemur upp geta foreldrar þá fylgt 

stefnu skólans og bent börnum sínum á jákvæðar lausnir til að leysa úr ágreiningi 

(Sharp og Smith, 2000). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að foreldrar gegna þýðingarmiklu 

hlutverki bæði fyrir námsárangur og félagsþroska barna sinna (Desforges og Abouchaar, 

2003; Henderson og Berla, 1997). Ef foreldra grunar að barnið þeirra sé lagt í einelti og 

skólinn hefur ekki látið vita, er fyrsta skrefið að hafa samband við umsjónarkennara 

barnsins. Börn þurfa stuðning frá foreldrum sínum og ef grunur leikur á einelti er mjög 

mikilvægt að foreldrar séu ekki smeykir við setjast niður og tala við börn sín, hvort sem 

þau eru gerendur eða þolendur. Þá mega foreldrar hjálpa barninu við að skrá niður hvar 

eineltið fer fram, hverjir eiga þar í hlut og ekki síst hvað sé gert og sagt. Þegar málið er 

síðan tekin upp innan veggja skólans, hafa foreldrarnir áþreifanlegar sannanir í 

höndum. Þeir mega þá búast við því að málið sé litið alvarlegum augum og að skólinn 

vinni áætlun í samstarfi við þá til að koma í veg fyrir eineltið. En þó samstarf heimilis og 

skóla sé gott, er skipulag í eineltismálum á ábyrgð og frumkvæði skólans (Olweus, 

2003). Komið hefur fram hjá ýmsum fræðimönnum að foreldrar treysti skólanum ekki 

til að taka á einelti á réttan hátt (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009; 

Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2003; Rigby, 2003). Ófáir foreldrar þolenda eineltis 

hafa leitað til skólans og upplifað að bæði kennarar og skólayfirvöld segðu að ekkert 

einelti ætti sér þar stað og að áhyggjur foreldranna væru óþarfar (Olweus, 2003). Auk 

þess benda rannsóknir til þess að foreldrar gerenda, nemendur og kennarar hafi 

tilhneigingu til að halda því fram að vandamálið liggi frekar hjá þolandanum (Sawyer 

o.fl., 2011). 

Enn fremur hafa rannsóknir sýnt fram á mikilvægi þess að foreldrar séu meðvitaðir 

um hvað fari fram innan veggja skólans (Castro o.fl., 2015). Þátttaka þeirra í 

skólastarfinu hefur forvarnargildi í tengslum við áfengisnotkun, eiturlyfjanotkun, 

kynheilbrigði og einelti meðal barna sinna (Langford o.fl.,2014). Axford o.fl. (2015) 

skoðuðu rannsóknir á áhrifum aðgerðaáætlana innan skóla til að koma í veg fyrir einelti 

með þátttöku foreldra. Þar á meðal var hið svokallaða KiVa-verkefni frá árinu 2005. Þar 

fól finnska menntamálaráðuneytið rannsóknahóp að þróa verkefni fyrir grunnskóla sem 
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tók til bæði almennra og sértækra aðgerða til að koma í veg fyrir einelti (Salmivalli, 

2011). Hluti KiVa-verkefnisins er að senda foreldrum leiðarvísi um einelti sem er einnig 

aðgengilegur á netinu. Hann geymir upplýsingar um einelti, hvernig tekið sé á því innan 

skólans og hlutverk foreldra. Í bæklingnum er að finna skilgreiningu KiVa á einelti, sem 

er að nemandi verði fyrir síendurteknum skaða af hálfu geranda sem honum finnst 

erfitt að verja sig gegn. Í bæklingnum kemur einnig fram að einelti sé alvarlegt 

mannréttindabrot sem dragi úr gildi manneskjunnar og virðingu (Salmivalli, 2011). Auk 

þess sem hér hefur verið rakið geta foreldrar leitað stuðnings í lögum og reglugerðum 

vegna eineltismála en þar kemur skýrt fram að einelti á ekki að viðgangast í 

grunnskólum, sjá næsta undirkafla. 

3.3 Lög og reglugerðir 

Samkvæmt 7. grein reglugerðar nr. 1040/2011 um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum eiga allir grunnskólar að hafa viðbragðsáætlun vegna 

eineltis. Þá er í 3. mgr. 76. gr. Stjórnarskrár lýðveldisins Íslands kveðið á um að öllum 

börnum skuli tryggð sú vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Það ákvæði er 

þýðingarmikill leiðarvísir bæði fyrir stjórnvöld og löggjafann sem standa fyrir málstað 

barna. Einnig er tekið fram í 5. gr. reglugerðar um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum: 

„Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna. Þannig bera foreldrar einnig 

ásamt börnum sínum ábyrgð á hegðun þeirra og framkomu gagnvart 

samnemendum og starfsfólki skóla og eiga að bregðast við afleiðingum 

hegðunar barna sinna í skóla“(bls.2).  

Einn mikilvægasti alþjóðasamningur um einelti milli barna sem gerður hefur verið er 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna. Þann 20. nóvember árið 1989 var hann 

samþykktur á allsherjarþingi S.Þ í New York. Ári seinna, 1990, var hann undirritaður og 

tók hann gildi 2. september sama ár. Á Íslandi var Barnasáttmálinn undirritaður 26. 

janúar árið 1990 og tók gildi 27. nóvember 1992. Hann var lögfestur hinn 20. febrúar 

2013 (Umboðsmaður barna, 2017). 

Með Barnasáttmálanum jókst réttarvernd barna að mun enda voru réttindi barna 

leidd í alþjóðalög í fyrsta sinn með samþykkt hans. Sáttmálinn er skuldbindandi 

samningur á milli ríkja heims. Hann hafa 193 ríki fullgilt og er hann nú sá 

alþjóðasamningur sem tengir saman flest ríki heims (Daníel Reynisson og Hrefna 

Friðriksdóttir, 2011). 



 

25 

Með 1. mgr. 2. gr. sáttmálans eru aðildarríkin skuldbundin til að virða og tryggja 

öllum börnum án ranglætis þau réttindi sem fjallað er um í sáttmálanum sem og önnur 

réttindi. Aðildarríkjum ber að setja sérstök ákvæði til verndar börnum gegn ójöfnuði á 

öllum sviðum þjóðfélagsins. Fram kemur að jafnræðisreglunni sé ekki ætlað að sporna 

við svk. jákvæðum ójöfnuði. Telja má að ákvæðið hafi þá merkingu að börn sem eru 

líkleg til að verða fyrir einelti eða eru frábrugðin hópnum njóti sömu verndar og 

réttinda og aðrir (Barnaheill, 2017; Daníel Reynisson og Hrefna Friðriksdóttir, 2011). 

Í 1. mgr. 3. gr. Barnasáttmálans kemur fram að það sem er barninu fyrir bestu á að 

njóta forgangs. Barnaréttindanefnd Sameinuðu þjóðanna (e. Committee on the Rights 

of the Child) leggur mikið upp úr þessu ákvæði, bæði við beitingu og skilgreiningu 

efnisákvæða samningsins og við ákvarðanir um hag barna. Með því að ákvæðið skyldar 

skólayfirvöld til að vinna að því sem er hlutaðeigandi barni/börnum fyrir bestu skyldar 

það þau til að berjast gegn einelti. Í 1. mgr. 18. gr. sáttmálans stendur:  

„Aðildarríki skulu gera það, sem í þeirra valdi stendur, til að tryggja að sú 

meginregla sé virt að foreldrar beri sameiginlega ábyrgð á að ala upp barn og 

koma því til þroska. Foreldrar, eða lögráðamenn ef við á, bera aðalábyrgð á 

uppeldi og þroska barns og það sem barninu er fyrir bestu skal ávallt vera 

þeim efst í huga“ (Daníel Reynisson og Hrefna Friðriksdóttir, bls. 54, 2011). 

Af þessu leiðir að foreldrum ber að fyrirbyggja að börn þeirra leggi önnur börn í 

einelti eða verði fyrir því. Eins og fram kemur í lögum, aðalnámskrá og reglugerðinni frá 

2011 eiga allir skólar að vera með eineltisáætlun. Hér á eftir verður gerð grein fyrir einni 

slíkri áætlun. 
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4 Olweusaráætlunin 

Til eru fjölmargar aðgerðaáætlanir gegn einelti. Sú þekktasta er líklega Olweusar-

áætlunin sem áður hefur verið nefnd. Eitt helsta markmið hennar er að draga úr einelti 

og öðru andfélagslegu háttarlagi. Markmiðið er auk þess að stuðla að aukinni vitneskju 

allra í skólasamfélaginu um einelti og hvetja alla til að hafna því (Olweus, 2005). Þegar 

skóli ákveður að taka upp Olweusaráætlunina fær allt starfsfólkið tilsögn í áætluninni, 

hvaða þýðingu hún hefur fyrir skólastarfið og á hverju hún byggist. Fræðslan á að fara 

fram á skipulagsfundum eða starfsmannafundum áður en skólarnir hefja starfsemi á 

haustin. Í kjölfarið kemur skólinn sér upp stýrihópi sem ber ábyrgð á aðgerðaáætlun 

gegn einelti í skólanum (Þorlákur H. Helgason, 2009). Olweusaráætlunin miðar m.a. að 

því að búa til jákvætt skólaumhverfi sem mótast af áhuga, jákvæðni og einlægni hinna 

fullorðnu. Hún mótast einnig af vissri formgerð sem tekur á ósæmilegri hegðun og 

afleiðingum hennar (Olweus, 2005). 

Þeir skólar sem vinna eftir Olweusaráætlun nota svokallaðan eineltishring þegar 

tekið er á einstaka eineltismálum og fræðslu fyrir hópa. Plakat sýnir hringinn sem 

staðsetur á lýsandi hátt þá sem koma að málinu. Hann útskýrir einnig hlutverk hvers og 

eins og er mjög þarfur (Þorlákur H. Helgason, 2009). 

Bekkjarfundir eru fastir liðir í eineltisáætlun Olweusar þar sem nemendum geta 

spjallað saman um einelti, tengslin sín á milli í bekknum og líðan hvers og eins. 

Bekkjarreglur sem kennarar kynna fyrir nemendum eru samdar með það fyrir augum að 

koma í veg fyrir einelti. Nemendum er gerð grein fyrir því að einelti getur komið fram í 

ýmsum birtingarmyndum og er þar notast við hlutverkaleiki, umræður, myndbönd o.fl. 

Lagt er upp með að efla færni nemenda til að velja rétta afstöðu og vera stuðningur 

fyrir þá sem eru lagðir í einelti (Þorlákur H. Helgason, 2009). 

4.1 Olweus á Íslandi 

Árið 2002 var Olweusaráætlunin gegn einelti á Íslandi innleidd. Um var að ræða 

samstarfsverkefni Sambands íslenskra sveitafélaga, Menntamálaráðuneytisins, 

Námsgagnstofnunar og Heimilis og skóla. Þorlákur H. Helgason, framkvæmdastjóri 

áætlunarinnar, undirritaði samning um Olweusaráætlun og í framhaldi tók verkefnið 

gildi. Í fyrstu tóku 43 grunnskólar þátt. Ári seinna bættust tveir við 

(Menntamálaráðuneyti, 2003). Í dag eru 80 skólar búnir að innleiða Olweusaráætlunina 

á Íslandi. Kannanir á einelti í Olweusarskólunum frá árunum 2006-2012 sýna að árið 

2006 mældist einelti í 5.-7. bekk 8,1% en í 8.-10. bekk sama ár 5,2%. Árið 2009 mældist 
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eineltið í 5.-7. bekk 8,2 % og í 8.-10. bekk 5,4%. Árið 2012 mældist eineltið í 5.-7. bekk 

6,2% en 4% í 8.-10. bekk (Þorlákur H. Helgason, 2013). Könnun (spurningasnið Q46) frá 

árinu 2016 á einelti í 5.- 10. bekk leiddi í ljós að í 5.bekk töldu 8,0% drengja sig verða 

fyrir einelti og 6,3% stúlkna. Í 10. bekk töldu 4,8% drengja sig verða fyrir einelti á móti 

3,0% stúlkna. Í sömu könnun (2016) sögðu 5,6% nemenda í 5.-7. bekk að þeir væru 

lagðir í einelti og 3,8% í 8.-10. bekk (Þorlákur H. Helgason, 2017). 

Samkvæmt ofangreindum tölum mældist einelti minna eftir því sem nemendur voru 

eldri. En könnunin frá árinu 2016 sýnir að drengir voru meira lagðir í einelti en stúlkur. 

Árið 2008 var framkvæmd óháð rannsókn og í ljós kom að einelti var ekki minna í 

Olweusarskólum en öðrum skólum (Ragnar F. Ólafsson, 2008). 

4.2 Olweus og foreldrasamstarf 

Foreldrar koma að Olweusaráætluninni á marga vegu. Á fundum með foreldrum er 

þeim gerð grein fyrir aðgerðum skólans gegn einelti og boðin samvinna. Áhersla er lögð 

á að auka virkni og hæfni foreldra svo að þeir nýtist sem best (Þorlákur H. Helgason, 

2009). Auk þess er upplýsingum frá skólanum komið til foreldra þolenda og geranda. 

Einnig er mikil áhersla lögð á einstaklingsbundnar aðgerðaáætlanir og viðtöl við 

kennara og aðra starfsmanna skólans sem og foreldra. Í Olweusarskólum eiga foreldra-

félög að eiga helst tvo fulltrúa í stýrihópi áætlunarinnar. Ákjósanlegt er þegar íhugað er 

hvort skóli eigi að taka þátt í Olweusaráætluninni að kynna foreldrafélaginu áætlunina. 

Eftir að hún hefur verið tekin upp er foreldrafélagið svo látið fylgjast með hvernig 

gengur. Allir foreldrar fá foreldrahandbók eftir Olweus (Olweus, 2006). Í næsta kafla 

verður fjallað nánar um hlutverk foreldra. 



28 

5 Foreldrar  

Höfundur gerði ítarlega leit að rannsóknum á samskiptum foreldra þolenda og foreldra 

gerenda án árangurs. Þess í stað fjallar kaflinn um sjónarhorn foreldra á einelti og áhrif 

eineltis á líðan þeirra, ábyrgð foreldra í eineltismálum, mikilvægi foreldrasamskipta í 

eineltismálum og stuðning foreldra sem verndandi þátt gegn einelti. 

5.1 Sjónarhorn foreldra á einelti og áhrif eineltis á líðan þeirra  

Rannsókn Sawyer, Mishna, Pepler og Wiener (2011) er ein af þeim fyrstu sem gerðar 

hafa verið á sjónarmiðum foreldra barna sem hafa tilkynnt þeim að þau séu lögð í 

einelti. Rannsóknin var eigindleg. Tekin voru viðtöl við tuttugu foreldra, fjórtán mæður, 

tvo feður og tvenn hjón í fjórum grunnskólum í Kanada. Til að sjá hvort efnahags- og 

félagsleg staða og þekking hafði áhrif á reynslu foreldranna af einelti urðu fjölbreyttir 

skólar fyrir valinu. Í einu hverfinu var valinn skóli þar sem foreldrar margra nemenda 

voru einstæðir, bjuggu við kröpp kjör og voru með litla menntun. Í öðrum skóla voru 

foreldrar nemenda efnaðir og vel menntaðir. Tveir aðrir skólar voru blandaðri, þar var 

jafnt hlutfall á milli giftra og einstæðra foreldra, sumir voru efnaðir og aðrir fátækir. 

Áður en rannsóknin hófst héldu margir foreldrar að einelti einskorðaðist við líkamlegt 

ofbeldi, enda voru flestir óvissir og reikulir þegar þeir voru beðnir um að skilgreina 

einelti. Þeir voru flestir sömu skoðunar um að líkamlegt einelti væri verst. Enginn 

minntist á að einelti væri endurtekið áreiti sem stæði yfir í ákveðinn tíma. Einnig tóku 

Mishna og félagar (2006) eftir því að þegar foreldrar höfðu fengið skilgreiningu 

Olweusar á einelti kom í ljós að sumir þeirra höfðu ekki litið á óbeinan yfirgang sem 

einelti.  

Í rannsókn Gravesteijn og o.fl. (2013) í Hollandi voru foreldrar einnig beðnir um að 

skilgreina einelti. Flest svörin voru á þá leið að einelti væri þegar einstaklingur eða 

hópur beitti líkamlegu og andlegu ofbeldi og þegar börn væru útilokuð frá hópnum. 

Svör voru m.ö.o. allfjölbreytileg en mikilvægt er fyrir foreldra bæði þolenda og gerenda 

að skilja hvað einelti er og hversu alvarlegt það er. 

Fyrri rannsóknir sýna fram á að einelti gegn börnum hefur áhrif á líðan foreldra 

þeirra. Susan Harcourt (2015) og félagar tóku viðtöl við 26 foreldra barna sem lögð voru 

í einelti á Nýja-Sjálandi til að kanna áhrif þess á þá. Algeng viðbrögð foreldranna voru að 

hafa áhyggjur af barninu meðan á eineltinu stóð og einnig því hvaða áhrif það hefði á 

barnið til langframa. Þá upplifðu flestir foreldranna reiði, vonbrigði, pirring og/eða 

vanmátt. Foreldrarnir fundu einnig fyrir líkamlegum einkennum svo sem svefnleysi, 
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örmögnun og notuðu jafnvel áfengi í óhófi meðan á eineltinu stóð. Einnig var áberandi 

togstreita hjá foreldrunum milli þeirrar skyldu þeirra að senda börnin í skólann og að 

vernda þau. Ein móðirin í rannsókninni sagði að það væri ekki til neitt verra en að senda 

börnin sín í aðstæður þar sem engin trygging væri fyrir því að þeim liði vel. Þá skoðuðu 

Harcourt, Jasperse og Green (2014) 13 rannsóknir sem gerðar voru á árunum 2000 –

2013 á sjónarhorni foreldra á einelti í nokkrum löndum. Niðurstöðurnar sýndu að 

foreldrar barna sem voru lögð í einelti fundu fyrir reiði, hjálparleysi, sektarkennd, 

áhyggjum, streitu og pirringi. 

Svipaðar niðurstöður komu fram í rannsókn Gravesteijn og félaga (2013). Í henni 

voru könnuð áhrifin af skólamiðaðri, svokallaðri SEL (e. social emotional learning) 

eineltisáætlun. Kannað var hvaða þættir hjálpuðu foreldrum að takast á við einelti 

barna þeirra. Rannsóknin var bæði megindleg og eigindleg. Þátttakendur voru 1342 

nemendur á aldrinum 13 – 17 ára úr 36 skólum. Síðan voru tekin viðtöl við foreldra 

barna sem voru lögð í einelti, tíu mæður, einn föður og tvenn hjón. Flestir foreldranna 

sögðu líf sitt einkennast af spennu og vera erfitt. Þeir hefðu áhyggjur, upplifðu reiði og 

fundu fyrir óöryggi. Foreldrarnir sögðust vera glaðir þegar barninu liði vel. Afar fáir 

sögðu að einelti gæti þjappað fjölskyldunni saman þar sem þau skiptust á upplýsingum 

og reyndu í sameiningu að leysa vandamálið. Nánast allir foreldrarnir voru sammála um 

mikilvægi þess að foreldrar þolenda og gerenda ræddu saman til að hjálpa hvor öðrum 

með því að deila sögum og reynslu. Rannsóknin sýndi að foreldrar barna sem lögð eru í 

einelti verða fyrir víðtækum neikvæðum áhrif af því. Augljós ályktun af því er að taka 

þarf á einelti á byrjunarstigi og með skilvirkum hætti. 

5.2 Ábyrgð foreldra í eineltismálum 

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar eru yfirleitt grunlausir um að börn þeirra eigi 

hlutdeild í eineltismálum í skólanum (Harcourt, Jasperse og Green, 2014). Þá komst 

Ronning (2009) í Finnlandi að því að foreldrar væru ekki líklegir til að staðfesta að barn 

þeirra tengdist einelti, þar sem þeir eru sjaldan í skólanum til að fylgjast með því 

hvernig jafnaldrarnir koma fram við börn þeirra (Rigby, 2013). En ef upp koma erfiðar 

aðstæður varðandi börn þeirra leita þeir ráðlegginga um hvernig þeir eigi að kljást við 

vandann (Ladd og Pettit, 2002). 

Þær empirísku og fræðilegu rannsóknir sem til eru hafa gefið til kynna að viðhorf 

foreldra til eineltis og hvernig þeir bregðast við í slíkum málum hafi mikil áhrif á getu 

barna þeirra til að glíma við afleiðingarnar (Georgiou, 2008). Þó bregðast foreldrar við á 

mismunandi hátt þegar barn þeirra greinir frá því að það sé lagt í einelti en algengustu 
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viðbrögðin eru að ræða við barnið og kanna í hverju eineltið liggur (Connors-Burrow 

o.fl., 2009). Í framhaldinu hafa sumir foreldrar beint samband við gerendur eða foreldra 

þeirra (Mishna, o.fl., 2006). Aðrir hafa samband við kennara skólans, skólaráðgjafa eða 

skólastjórnendur. Rannsókn Waasdrop (2011) og félaga sýndi að langflestir foreldrar 

töluðu við börnin sín í stað þess að aðhafast ekkert. Jafnframt komust þeir að því að 

munur var á milli skólastiga við hvern foreldrar töluðu. Foreldrar yngri barna töluðu við 

kennarana en foreldrar eldri barna höfðu frekar samband við skólaráðgjafa eða 

skólastjórnendur.  

5.3 Mikilvægi foreldrasamskipta í eineltismálum 

Rachel Simmons, höfundur bókarinnar Odd girl out: The hidden culture of aggression in 

girls (2002) sem nefnd er framar, tók viðtöl við mæður stúlkna sem höfðu verið lagðar í 

einelti. Meðal annars spurði Simmons eina móðurina hvernig hún hefði viljað leysa 

eineltismál dóttur sinnar. Svarið var að hún hefði viljað hitta hinar mæðurnar og ræða 

málin yfir kaffibolla án þess að vera ógnandi á nokkurn hátt eða gefa til kynna að dóttir 

hennar væri betri en hinar stúlkurnar. Simmons komst að því í viðtölunum við 

mæðurnar að hræðsla og reiði gagnvart öðrum foreldrum var áberandi. Hún varð þess 

vísari að enginn vill láta segja sér hvernig hann/hún eigi að ala upp börn. Þar af leiðandi 

er það ávísun á vandræði að gagnrýna hegðun annarra manna barna, enda taka margir 

slíkri gagnrýni sem dulbúinni árás á uppeldisaðferðir sínar og fara í vörn eða afneitun. 

Afneitun er varnarviðbragð þar sem viðkomandi forðast að horfa í augu við vandann, 

t.d. þegar barn sýnir ógnandi hegðun og foreldrarnir neita að viðurkenna alvarleika 

málsins og taka ekki á því. Afneitun á sér einnig stað þegar foreldrar sjá vandann en fría 

sig allri ábyrgð á honum (O´Sullivan og Russell, 2006). 

Margir foreldrar gerenda virðast lítið vita um það hvernig börnin þeirra hegða sér í 

skólanum en þegar þeir gera sér grein fyrir því vilja þeir oftast breyta ástandinu til 

batnaðar (Olweus, 2005). Þó gera sumir foreldrar gerenda lítið úr eineltinu og fara í 

vörn og jafnvel afneitun því þau halda að barnið sitt sé alltaf yndislegt og gott og það 

myndi aldrei gera neinum neitt illt (Guðjón Ólafsson, 1996; Olweus, 2003; Sawyer o.fl., 

2011). Sumir foreldrar mæta jafnvel ekki á fundi sem þeir eru boðaðir á vegna 

eineltismála. Ennfremur getur fjandskapur og spenna einkennt samskipti foreldra 

geranda og þolanda. En þó ekki náist að koma á þokkalegu samstarfi við ákveðinn hóp 

foreldra ætti samt sem áður að gera tilraun til þess að ná hópnum saman (Olweus, 

2005). Í byrjun er skynsamlegt að halda fundi með fjölskyldunum hvorri í sínu lagi áður 

en ákvörðun er tekin um sameiginlegan fund. Ef umsjónarkennari hefur minnsta grun 
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um að það gæti orðið erfitt að halda sameiginlegan fund með foreldrunum á hann að 

hafa námsráðgjafa eða skólasálfræðing sér til aðstoðar. Ef allt fer vel geta samskipti á 

milli foreldra þolanda og geranda orðið góð og getur það stöðvað eineltið (Olweus, 

2005). Í stað þess að fara í vörn og afneitun er mikilvægt að foreldrar geranda sýni vilja 

til að taka þátt í að bæta ástandið, ekki aðeins með hag þolandans í huga heldur þeirra 

barns líka. 

Eins og áður hefur komið fram styðja ákveðnir verndandi þættir (e. protective 

factors) við þolendur og hjálpa þeim að komast í gegnum erfiða reynslu eins og einelti. 

Það eru þættir eins og seigla, vinátta og samhugur, en í þessu verkefni verður eingöngu 

fjallað um stuðning foreldra sem verndandi þátt gegn einelti. Nánar verður greint frá 

því í næsta undirkafla. 

5.4 Stuðningur foreldra sem verndandi þáttur gegn einelti 

Flestir eru sammála um að foreldrar gegni lykilhlutverki í mótun barna sinna, ekki 

aðeins vegna tilfinningalegra tengsla og stöðu sinnar sem fyrirmyndir heldur eru 

foreldrar yfirleitt í bestri aðstöðu vegna líkamlegrar nándar og þess tíma sem þeir verja 

með börnum sínum. Þetta á við í eineltismálum. Foreldrar geta verið börnum sínum 

afar hjálplegir ef þeir eru meðvitaðir um skilvirkar athafnir sem þau geta beitt til að 

koma í veg eða draga úr einelti (Sawyer o.fl., 2011). Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

stuðningur og þátttaka foreldra skiptir gríðarlega miklu máli þegar einelti er annars 

vegar. Nýlega var gerð yfirlitsrannsókn á samtals 70 rannsóknum á árunum 1970-2012 

sem sýndi fram á að tengsl eru á milli stöðu barns, hvort sem það er gerandi eða 

þolandi, og þess hvort hegðun foreldra er jákvæð eða neikvæð. Mikil þátttaka foreldra í 

lífi barnsins, stuðningur, hlýtt og ástríkt samband, eru jákvæðir þættir í uppeldi sem 

draga úr líkum á því að barn verði þolandi eða gerandi eineltis (Lereya o.fl., 2013). Auk 

þess sýndi rannsókn Hillaker og félaga (2008) að gæði samskipta við foreldra hafa áhrif 

á það hvort börn þróuðu með sér félagshæfni og jákvætt gildismat. Ef samskipti barna 

við foreldra sína eru byggð á góðum grunni getur það veitt ákveðna vörn gegn einelti 

því þau eiga þá auðveldara með að leita til foreldra sinna og fá ráð hjá þeim ef þau 

verða fyrir einelti. Sama gildir ef þau verða vör við einelti í kringum sig. Niðurstöður 

rannsóknar Dekovic og Janssens (1992) á hollenskum nemendum og foreldrum þeirra 

sýndi að lýðræðislegar umgengnisvenjur og ástúðlegt samband þeirra á milli bætti 

félagsvæna hegðun nemendanna. Einnig hafa rannsóknir sýnt að hvatning og 

tilfinningalegur stuðningur frá foreldrum og reglubundin samskipti við þá dragi úr líkum 

á að börnin verði þolendur eineltis, sem og tilfinninga- og hegðunarvandamálum 
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(Abdirahman, Fleming og Jacobsen, 2013). Einelti reynir verulega á samband barna og 

foreldra og geta börn stundum upplifað foreldra sína vanmegnuga og vonlausa 

andspænis því að finna úrræði gegn eineltinu. Þau geta fundið fyrir verri tengslum við 

foreldra sína (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). 

 



 

33 

6 Félagsnámskenning Albert Bandura 

Til að skoða samskipti foreldranna var félagsnámskenning (e. social learning theory) 

Albert Bandura fyrir valinu. Samkvæmt henni læra einstaklingar hegðun í samskiptum 

við aðra. Kenningin segir að þroski einstaklinga ráðist af samspili hegðunar, umhverfi og 

hugsunar. Hún segir að einstaklingar móti með sér hugmyndir og með því að fylgjast 

með öðrum læri þeir nýja hegðun. Ferlið kallast herminám (e. observational learning), 

það er þegar einstaklingur endurskapar hegðun annarra í huganum og í framhaldinu 

aukast líkurnar á því að hann fari sjálfur að haga sér á þann hátt (Bandura, 1977). Með 

hegðun sinni gegna foreldrar mikilvægu hlutverki í að kenna og móta félagstengsl barna 

sinna við aðra. Oft sýna börn þá hegðun sem þau læra heima fyrir annars staðar 

(Bandura, 1986). 

Þar sem umfjöllunarefni ritgerðarinnar er um upplifun foreldra þolenda eineltis af 

samskiptum við foreldra geranda eineltis var upplagt að skoða samskiptin út frá 

kenningu Bandura. Þessi samskipti reynast mörgum mjög erfið ef marka má niðurstöður 

þessarar rannsóknar. Meirihluti foreldra geranda fór í vörn og afneitaði tilvist vandans. 

Þeir voru ekki tilbúnir að ræða við foreldra þolendans í því að skyni að finna lausnir. Þar 

af leiðandi varð engin breyting á hegðun gerandans í garð þolandans, eineltið hélt 

áfram og sáu nokkrir foreldrar sé ekki annað fært en að færa börn sín í annan skóla. 

Máltækið segir: „það læra börnin sem fyrir þeim er haft“. Foreldrar eru fyrirmyndir 

barna sinna og ef þeir taka ekki á einelti eins og ætlast er til af þeim senda þeir 

börnunum líklega þau skilaboð að hegðunin sé í lagi, sem gæti gert það að verkum að 

þau haldi henni áfram þegar þau verða fullorðin, eða lendi í útistöðum við lögin, eins og 

rannsóknir hafa sýnt að getur gerst. 
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7 Framkvæmd rannsóknarinnar 

Í þessum kafla verður sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar, þ.e. rannsóknaraðferð, 

viðmælendum, gagnaöflun, skráningu og úrvinnslu, siðferðislegum þáttum og í lok 

kaflans verður fjallað um áhrif rannsakandans. 

7.1 Rannsóknaraðferð 

Til að leita svara við rannsóknarspurningunni var fyrirbærafræðilegri nálgun beitt. 

Fyrirbærafræðileg rannsókn er lýsandi eigindleg rannsóknaraðferð sem byggist á 

tilleiðslu (e. inductive reasoning). Í tilleiðslu leitast rannsakandinn við að setja sig inn í 

reynslu fólks og sjá lífið eins og þátttakendur upplifa það (Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Fyrirbærafræðin veitir þýðingarmiklar upplýsingar, sem gæti reynst erfitt að öðlast með 

öðrum hætti. Þátttakendur eru aldrei margir en í staðinn eru fengnar mun ítarlegri 

upplýsingar frá þeim en venjulega gerist í megindlegum rannsóknum. Aðferðinni er 

ætlað að dýpka skilning á fyrirbærinu en ekki að alhæfa eða þjóna sem grundvöllur fyrir 

kenningar. Engu að síður geta eigindlegar rannsóknir leitt í ljós að ýmsu sé líkt farið hjá 

fólki í svipuðum aðstæðum (Taylor og Bogdan, 1998). Í eigindlegri rannsókn eru helstu 

aðferðir við gagnasöfnun: orðræðugreining á fyrirliggjandi gögnum, þátttökuathuganir, 

rýnihópaviðtöl og hálfstöðluð og óstöðluð opin einstaklingsviðtöl (Esterberg, 2002). 

Hafa þarf í huga að í eigindlegum rannsóknum er sjálfur rannsakandinn 

rannsóknartækið. Skoðanir hans, bakgrunnur og lífsreynsla hafa mikið að segja um val á 

rannsóknarefni, hvað er þar dregið fram og frá hvaða sjónarhólum efnið er skoðað 

(Taylor og Bogdan, 1998). 

7.2 Einstaklingsviðtöl 

Sóst var eftir dýpt og ólíkum sjónarmiðum og var því stuðst við hálfopin viðtöl (e. semi-

structured interviews). Í þeim felst að rannsakandi og viðmælandi ræða saman (Helga 

Jónsdóttir, 2013). Kvale (1996) segir að viðtöl séu góð rannsóknaraðferð til að fá fram 

skoðanir, þekkingu, reynslu, viðhorf og sýn viðmælandans. Kvale segir einnig að 

hálfopin viðtöl gefi rannsakanda og viðmælanda ákveðið frjálsræði til að fara út fyrir 

viðtalsrammann og leita svara við nærgöngulum spurningum. Umhverfið þurfi að vera 

rólegt, ýta undir traust og vera uppörvandi svo að viðmælandinn geti talað um raunir og 

tilfinningar sínar á einlægan hátt. Einnig er þýðingarmikið í slíkum viðtölum að 

rannsakandi beiti fordómalausri og virkri hlustun þannig að viðmælandinn hafi færi á að 

lýsa reynslu sinni án truflana og án þess að rannsakandinn hafi fyrirframgefnar 
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hugmyndir um veruleika viðmælandans. Í rannsókninni var farið eftir þessum viðmiðum 

eftir fremsta megni. 

7.3 Lýsing á þátttakendum 

Tekin voru viðtöl við 11 foreldra, einn föður og tíu mæður og fóru þau fram á tímabilinu 

30. mars—1. júní 2017. Tíu voru búsettir á höfuðborgarsvæðinu en einn á Suðurlandi. 

Óskað var eftir þátttakendum á lokuðum síðum á Fésbókinni og á nokkrum síðum innan 

Háskóla Íslands. Tekið var fram að leitað væri að foreldrum sem ættu börn sem 

eru/voru lögð í einelti til að kanna upplifun þeirra af samskiptum við foreldra gerenda. 

Auk þess var rætt við skyldmenni. Einn viðmælandi bauð sig fram og rannsakandi setti 

sig í samband við einn viðmælandann. Úrtakið flokkast sem hentugleikaúrtak (e. 

convenience sampling) en sú nálgun er mjög algeng í þátttökumiðuðum rannsóknum 

(Brown og Clarke, 2013). Í henni felst að rannsakandi ræðir við þátttakendur sem hann 

hefur auðveldan aðgang að. Hér fyrir neðan er sagt stuttlega frá þátttakendum. 

Nöfnum er breytt svo upplýsingar verði ekki raktar til þátttakenda. 

Anna er 46 ára fjögurra barna móðir. Dóttir hennar var lögð í einelti frá því að hún 

var í 2. bekk og stóð það yfir allan grunnskólann. Eineltið varð til þess að dóttir hennar 

treysti sér ekki í framhaldsskóla í bæjarfélaginu sem þær bjuggu í. Eineltið fólst í 

líkamlegu og andlegu ofbeldi, útskúfun og hótunum. Þá var netið notað til að skrifa ljóta 

hluti um hana. 

Sigga er 49 ára þriggja barna móðir. Byrjað var að leggja son hennar í einelti þegar 

hann var í 2. bekk en það hætti í 6. bekk þegar hann skipti um skóla. Eineltið fólst bæði í 

líkamlegu og munnlegu ofbeldi. 

Tinna er 39 ára þriggja barna móðir. Dóttir fékk ADHD greiningu stuttu eftir að hún 

byrjaði i grunnskóla. Byrjað var að leggja hana í einelti í 1. bekk og stóð það yfir allan 

grunnskólann. Hún fór í þrjá skóla og gekk allt vel í byrjun en þegar liðið var hálft ár 

hófst eineltið aftur. Það lýsti sér í höfnun frá bekkjarfélögunum, stundum bönnuðu 

foreldrar börnum sínum að leika við hana og að sögn Tinnu var kennarinn stundum 

leiðinlegur við dóttur hennar. 

Fjóla er 48 ára fjögurra barna móðir. Þegar sonur hennar var í 8. bekk lagði 

bekkjarfélagi hans hann í einelti í fjóra mánuði með stöðugu áreiti. 

Halldóra er 44 ára þriggja barna móðir. Byrjað var að leggja dóttur hennar í einelti í 

upphafi 9. bekkjar og stóð það yfir alveg þangað til hún skipti um skóla. Það lýsti sér 

sem útilokun frá vinkvennahópnum. 
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Kristín er 43 ára þriggja barna móðir. Byrjað var að leggja dóttur hennar í einelti í 1. 

bekk og stóð það yfir alveg þangað til hún hætti í skólanum í 6. bekk. Í 4.bekk fékk hún 

ADHD greiningu. Eineltið kom fram í því að bekkjarfélagarnir útilokuðu hana. 

Silja er 49 ára þriggja barna móðir. Byrjað var að leggja dóttur hennar í einelti þegar 

hún var í 4. bekk og stóð það yfir það sem eftir var af grunnskólanum. Eineltið birtist í 

útilokun og höfnun. 

Signý er 37 ára tveggja barna móðir. Byrjað var að leggja dóttur hennar í einelti í 1. 

bekk og stóð það yfir þangað til í 7. bekk. Í 1. bekk var dóttirin greind með ADHD ásamt 

mótþróa- og kvíðaröskun. Eineltið kom fram í hunsun og leið dótturinni eins og hún 

væri ósýnileg. 

Jónas er 49 ára tveggja barna faðir. Byrjað var að leggja dóttur hans í einelti þegar 

hún var í leikskóla og stóð það yfir þangað til fyrsta árinu í menntaskóla var lokið. 

Birtingarmynd eineltisins var margþætt. Hún varð fyrir miklu einelti á netinu og í 

skólanum varð hún bæði fyrir líkamlegu og munnlegu ofbeldi. 

Nína er 34 ára tveggja barna móðir. Byrjað var að leggja dóttur hennar í einelti 

þegar hún byrjaði í leikskóla. Þaðan í frá kom það upp ítrekað en var þó ekki viðvarandi, 

m.ö.o. það komu góð ár inn á milli. Veturinn 2017 stigmagnaðist það. Eineltið kom fram 

í algjörri hunsun og útilokun af vinkonu og öðrum stúlkum í bekknum. 

Þóra er 39 ára þriggja barna móðir. Byrjað var að leggja son hennar í einelti í 1. bekk 

og stóð það yfir þangað til í 5. bekk. Eineltið birtist í margvíslegum myndum, t.a.m. var 

hann uppnefndur og eigur hans skemmdar af tveimur bekkjarbræðrum. 

7.4 Gagnaöflun 

Viðtölin voru tekin á heimilum þátttakenda. Samkvæmt Esterberg (2002) og Silverman 

(2010) er best að taka viðtöl við þátttakendur í rannsóknum í þeirra eigin umhverfi því 

það veitir þeim öryggi og andrúmsloftið verður afslappaðra. Viðtalsramminn var 

byggður á opnum spurningum, sem voru engu að síður margbreytilegar og tóku á sig 

nýjar myndir eftir því sem leið á viðtölin. Viðmælendur áttu einnig kost á að ræða um 

málefni sem þeim þóttu áríðandi. 

Leitast var við að fá fram sjónarmið og hugleiðingar viðmælandans sem tengdust 

viðfangsefninu, þ.e. upplifun hans af samskiptum sínum við foreldra gerenda, þ.á m. 

skilgreiningu viðkomandi á hugtakinu einelti, líðan hans meðan eineltið stóð yfir á 

börnunum og fleira. Lögð var sérstök áhersla á að fá viðmælendur til að skýra frá 

skoðunum sínum og tilfinningum. Einnig voru þeir beðnir um að útskýra af hverju þeim 
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þættu ákveðin atriði mikilvæg, stundum voru þeir beðnir um að nefna dæmi máli sínu 

til stuðnings o.s.frv. 

Þátttakendur voru fræddir um tilgang rannsóknarinnar og rituðu undir upplýst 

samþykki fyrir þátttöku sinni. Lengd viðtalanna var 15—45 mínútur. Rannsóknin var 

tilkynnt til Persónuverndar. Auk þess var tekið fram við þátttakendur að fyllsta trúnaðar 

yrði gætt um persónulegar upplýsingar um þá. 

7.5 Skráning og úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og skrifuð upp orðrétt ásamt 

hugleiðingum rannsakandans. Eftir gagnasöfnun hófst úrvinnsla og greining. Viðtölin 

voru lesin yfir mörgum sinnum. Merkt var við allt í þeim sem talið var geta skipt máli. Til 

að greina þemu á kerfisbundinn hátt var markvissri kóðun beitt. Var þetta gert 

samkvæmt leiðbeiningum Esterberg (2002). 

Við greiningu gagnanna komu eftirfarandi þemu í ljós en hvert þeirra hefur 

undirþemu. 

 Tafla 1. Yfirlit yfir þemu 

Einelti er 
endurtekið 
ofbeldi  

Vanlíðan á 
meðan 
eineltið stóð 
yfir  

Þátttaka 
skólans 
mikilvæg við 
lausn 
eineltismála 

Meirihluti 
foreldra 
geranda fer í 
vörn 

 

Ábyrgð 
foreldra er 
mikil  

Eineltið er 
vandamál 
þolandans 

Stuðla að 
bættum 
samskiptum 

Höfnun  Varnarleysi Tekur ekki á 
eineltinu 

Afneitun  Látin vita ef 
börnin eru 
að leggja í 
einelti 

Foreldrar 
geranda 
blindir á 
hegðun 
barna sinna 

Leysa málin í 
sameiningu 

Útskúfun Reiði og 
sektarkennd 

Fagfólk  Vildu ekki 
leysa vandann 

   

  Eineltið er 
vandamál 
þolandans 

Eineltið leyst    

7.6 Réttmæti og trúverðugleiki 

Það er umdeilt hvort hugtökin réttmæti og trúverðugleiki eigi við í eigindlegum 

rannsóknum (Lichtman, 2013). Með réttmæti er átt við að niðurstöður séu 

sannprófanlegar. Rannsakandi þarf alltaf að leggja gagnrýnið mat á gæði söfnunar og 

greiningar gagna og framsetningu niðurstaðna. Samkvæmt Kvale (1996) ráðast gæði 

viðtala í eigindlegum rannsóknum m.a. af því hversu vel rannsakandinn fylgir svörunum 
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eftir til að fá nákvæmari útlistun á sjónarmiðum viðmælenda. Trúverðugleiki í 

eigindlegum rannsóknum er það að hvaða marki þær uppfylla þær kröfur sem gerðar 

eru til vinnu rannsakanda þannig að taka megi mark á niðurstöðum hans (Ary o.fl., 

2006) Til að rannsóknin yrði sem trúverðugust var vandað til verka og farið eftir 

leiðbeiningum fræðimanna um eigindlega rannsóknarvinnu. 

7.7 Siðferðislegir þættir og takmarkanir rannsóknarinnar 

Til þess að rannsóknir teljist siðlegar þurfa þær að lúta þrem meginreglum. 

Sjálfræðisreglan felur í sér að rannsakandi greini þátttakendum frá rannsókninni og 

hvernig niðurstöður hennar verða birtar (Sigurður Kristinsson, 2003). Eins og kemur 

fram hér að ofan skrifuðu þátttakendur undir upplýst samþykki áður en viðtölin fóru 

fram. Þeir voru jafnframt fullvissaðir um að gætt yrði fyllsta trúnaðar, nöfnum þeirra 

yrði breytt og að eingöngu rannsakandinn hefði aðgang að upptökunum. Samkvæmt 

Kvale (1996) er það mjög mikilvægt. 

Velgjörðareglan er hvatning fyrir rannsakandann að láta gerðir sínar verða til góðs 

og að ályktanir hans verði mannkyni til framdráttar. Hann þarf þó að gæta þess að vera 

hreinskilinn við þátttakendur (Sigurður Kristinsson, 2003). Þátttakendur taka þátt í von 

um að raddir þeirra fái að heyrast. En að öðru leyti munu þeir ekki hljóta neinn 

áþreifanlegan ávinning. 

Samkvæmt skaðleysisreglunni mega vísindarannsóknir ekki hafa í för með sér óþarfa 

áhættu fyrir þátttakendur. Rannsakandinn þarf að fullvissa sig um að áhættan sé innan 

viðeigandi marka og að ávinningur þátttakenda nægi til að hún sé verjandi (Sigurður 

Kristinsson, 2003). 

Við framkvæmd rannsóknarinnar komu engin siðferðisleg álitamál upp. Allir 

viðmælendur sýndu mikinn áhuga á þátttöku og samþykktu að unnið yrði úr gögnunum. 

Vert er að taka fram að rannsóknin var takmörkuð á tvo vegu. Vegna smæðar þýðisins 

er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðunum um alla foreldra. Þá var aðeins könnuð 

upplifun foreldra þolenda eineltis af samskiptum við foreldra gerenda, þ.e. ekki var 

gerður samanburður með því að tala við foreldra gerenda. 

7.8 Áhrif rannsakanda 

Í rannsóknarferlinu er rannsakandinn sjálfur miðlægur því hann hannar rannsóknina og 

ákveður hvaða upplýsingum hann safnar saman. Bakgrunnur, reynsla og þekking 

rannsakandans getur haft áhrif á túlkun hans á gögnunum (Silverman, 2010).  
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Undirrituð lenti sjálf í einelti og varð vitni að afskiptaleysi og hunsun foreldra hinna 

barnanna. Reyndi ég eftir fremsta megni að láta ekki þá reynslu hafa áhrif á túlkun mína  

á gögnunum. 
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8 Niðurstöður - Raddir foreldranna 

Hér fyrir neðan verður gerð grein fyrir upplifun foreldranna af samskiptum þeirra við 

foreldra geranda. Þátttakendur voru eins og áður segir 11 talsins, tíu mæður og einn 

faðir, sem koma allir fram undir dulnefni. 

8.1 Einelti er endurtekið ofbeldi 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru beðnir að skilgreina hugtakið einelti. Yfirleitt voru 

þeir sammála um að einelti væri endurtekin hegðun gagnvart sama einstaklingnum. 

Auk þess kom fram að einelti væri ofbeldi og birtingarmyndir þess væru margskonar og 

var þá m.a. minnst á útskúfun og höfnun. Flestir viðmælendur minntust þar að auki á að 

einelti stæði yfir ákveðið tímabil. Engin munur var á svörum þátttakenda eftir kyni 

barnanna. Silja skilgreindi einelti á þessa leið: 

„Einelti er ofbeldi, andlegt ofbeldi og birtingarmyndir eru mjög mismunandi. 

Einelti þarf að vera endurtekinn atburður. Ekki alltaf sami atburðurinn en 

endurtekinn og höfnun, eitthvað slíkt á sama einstaklingi.“ 

Jónas hafði hinsvegar þetta að segja: 

„Ég skilgreini einelti þannig að þegar það eru slæm samskipti sem eiga sér 

stað á milli tveggja einstaklinga og þau eru endurtekin. Þá mundi ég skilgreina 

það sem einelti. Ég verð samt að segja það að ég nota sjálfur orðið einelti 

ekki, mér finnst það ekki gott orð, vil ekki nota það.“ 

Aðspurður af hverju hann vildi ekki nota orðið einelti var það vegna þess að honum 

fannst skilgreiningin á einelti þvælast fyrir. Hann benti á að það færi eftir því við hverja 

væri talað hvernig þeir skilgreindu einelti og í samskiptum við skóla gætu þeir sagt að 

tiltekin hegðun væri ekki búin að gerast það oft að hægt væri að kalla hana einelti. 

8.2 Vanlíðan meðan á eineltinu stóð 

Eineltið hafði neikvæð áhrif á foreldrana og töluðu þeir um að þeim hefði liðið 

hörmulega enda erfitt að senda börnin sín í aðstæður þar sem þeir vissu að þeim liði 

ekki vel. Ekki var hægt að sjá neinn mun á svörum foreldranna eftir kyni barnanna. 

Jónasi sagðist svo frá: 
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„En vanlíðan var alveg gríðarleg sko, og ég tók oft á móti henni hér heima 

eftir erfiða daga, þar sem maður var bara harður og bara harkaði af sér, var 

sterkur fyrir hana. En leið og hún var farin að sofa þá bara grét maður sko. 

Bara því manni bara leið alveg hörmulega. Eg leitaði mér sálfræðiaðstoðar, 

því þetta er svo gríðarlega erfitt. Því þú tekur þetta á þig sjálfur. Og ég fann 

það bara sjálfur hvað ég þurfti á því að halda.“ 

Þá spurði hann sjálfan sig: „Af hverju þarf hún að ganga í gegnum þetta?“Svipað gilti 

um Silju. Þegar dóttir hennar var í 8. bekk leituðu hjónin sér sálfræðiaðstoðar til að 

takast á við vanlíðanina. Í þeirra tilfelli var gerandinn dóttir vinahjóna þeirra til margra 

ára: „Líka það var sárt, það voru vinaslit í okkar vinahópi út úr þessu.“ Líkamleg einkenni 

gerðu vart við sig hjá Halldóru ásamt kvíða og hnút í maga og hún fann oft fyrir ógleði. Í 

stað þess að senda dóttur sína í skólann vildi Halldóra vefja henni inn í bómull til að 

vernda hana:  

„Þetta var einhver algjör varnarmekanismi sem fór í gang. Þessi sorg 

einhvern veginn yfir því, ég hugsa um hana allan daginn í skólanum í þessari 

vanlíðan að þurfa að takast á við bara marga klukkutíma, þar sem hún var 

bara alein og hún var að borða nestið sitt inni á klósetti og svona alls konar 

þú veist, hún bara fór og reyndi einhversstaðar að vera, þar sem hún fann 

minna til. Þannig að ég eiginlega bara svona, bara fann rosalega til með 

henni.“ 

Varnarleysi  

Sigga, Anna Kristín, Signý og Nína sögðust upplifa sig algjörlega varnarlausa gagnvart 

eineltinu. Sigga og maður hennar reyndu að ræða við foreldra tveggja drengja sem 

lögðu son þeirra í einelti. Viðtökur þeirra voru ekki góðar og að hennar sögn tók skólinn 

ekki nógu vel á málinu. Sigga sagði: „Maður var algjörlega varnarlaus“. Sama gilti um 

Önnu og fannst henni hún ganga alls staðar á veggi hvert sem hún fór. Á meðan eineltið 

gegn dóttur hennar stóð yfir vann hún sjálf í öðrum skóla í bæjarfélaginu sem þær 

bjuggu í. Anna tók dóttur sína úr skólanum og færði hana yfir í sinn skóla þar sem 

breyting varð á: „Ég tók hana undir minn verndarvæng var svo heppin að ég var sjálf að 

vinna í skóla að ég gat tekið hana til mín“. Nínu leið hörmulega að horfa upp á dóttur 

sína verða fyrir höfnun af hálfu bekkjarsystranna sem hleyptu henni ekki inn í hópinn: 

„Mér hefur liðið bara varnarlausri“. Að sögn Nínu var dóttirin með þessum stúlkum á 

dansæfingum. Um leið og hún fór til þeirra heilsaði hún en þær létu eins og hún væri 



42 

ekki til. En ef önnur stúlka mætti svo var henni heilsað: „Þannig að dóttir mín byrjar í 

janúar á því að missa út úr sér að hún sé draugurinn sem enginn sér.“ 

Reiði og sektarkennd 

Auk þessa töluðu nokkrir foreldrar um að þeir hefðu orðið mjög reiðir. Ekki sást munur 

á svörum þeirra í því efni eftir kyni barnanna. Foreldrarnir voru reiðir yfir því að börn 

þeirra voru lögð í einelti og ekki síður yfir því að engar úrlausnir fundust þannig að 

sumir þeirra neyddust til að taka börnin sín úr skólanum. Þóra tók son sinn úr skólanum 

þegar hann var í 5. bekk eftir að tveir bekkjarfélagar hans reyndu að kveikja í honum. 

Þóra varð mjög reið og hafði orð á því að það þyrfti að hjálpa þessum börnum og að 

sonurinn hefði ekki verið sáttur við þessar málalyktir: 

„Maður er nátturlega bara reiður, að það skuli ekki vera hægt að gera 

eitthvað meira fyrir þessa krakka. Strákurinn sagði: „Af hverju þarf ég að 

fara, af hverju eru þeir ekki teknir?“ 

Anna, Sigga, Tinna, Halldóra og Kristína neyddust allar til að taka börnin sín úr 

skólanum. Kristín tók dóttur sína úr skólanum þegar hún var í 6. bekk og sagðist ekki 

eingöngu hafa verið reið út í skólann heldur líka sjálfa sig fyrir að hafa ekki gert það fyrr. 

Þrjár mæður töluðu um að þær hefðu fundið fyrir samviskubiti. Anna talaði um að hún 

hefði fengið samviskubit yfir því að geta ekki hjálpað dóttir sinni. Silja og Tinna sögðust 

hafa farið skoða hvað þær hefðu gert rangt sem gerði það að verkum að börnin voru 

lögð í einelti. Silja sagði: „Ég ítrekað reyndi að skoða hvað ég hefði gert sem orsakaði að 

það væri komið illa fram við hana.“ Tinna orðaði þetta svo: 

„Mér leið náttúrlega mjög illa, upplifði sektarkennd, mér fannst þetta vera 

mér að kenna, mér fannst [...] ég hafi ekki staðið mig nógu vel eða fylgt henni 

nógu vel eftir eða kennt henni félagsleg samskipti nógu vel eða eitthvað.“ 

Eineltið hafði þannig víðtæk neikvæð áhrif á andlega og líkamlega líðan allra 

foreldranna. Þeir voru reiðir því það virtist ekki vera hægt að stöðva eineltið gegn 

börnum þeirra. Sektarkennd og sorg gerði vart við sig hjá nokkrum foreldrum sem 

ásökuðu sjálfa sig og endurskoðuðu aftur og aftur hvað þeir hefðu gert rangt í uppeldi 

barnanna sem gerði það að verkum að þau væru tekin fyrir. 
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8.3 Þátttaka skólans er mikilvæg við lausn eineltismála 

Einelti fer að mestu leyti fram í skólanum þar sem börnin eyða lunganum úr deginum, 

foreldrar þeirra eru því ekki á staðnum til að fylgjast með. Viðmælendur voru samhljóða 

um að skólinn gegndi mikilvægu hlutverki í lausn eineltismála, þ.m.t. við að upplýsa 

foreldra um að börn þeirra væru að leggja í einelti. Ekki greindist munur á svörum 

foreldranna eftir kyni barnanna í þessu tilliti. Hvert foreldri hefur tilhneigingu til að sjá 

málin út frá sínu barni og mál af þessu tagi kalla oft fram sterkar tilfinningar. Því var 

talað um að skólinn væri mikilvægur til þess að stýra umræðu foreldranna á faglegan 

hátt. Halldóra sagði: 

„Foreldrar vilja svona fara í þennan gírinn sko að einhvern veginn að verja 

og ekki viðurkenna. Þannig að ég held að ef sko skólinn er á milli og reynir 

að fara svona einhverja leið þar sem allir myndu vera sáttir, þá er kannski 

gerir það að verkum að eineltið hættir, eineltið minnki.“ 

Foreldrarnir töluðu nokkrir um að það þyrfti að kenna foreldrum hvernig þeir ættu 

að bregðast við þegar börnin þeirra leggja í einelti. Sigga sagði: „Það þarf að kenna 

foreldrum hvernig á að taka á því þegar einhver kemur og segir þér að barnið þitt sé að 

leggja í einelti“. Tinna var á sama máli: „Það er örugglega mjög erfitt að vera foreldri 

geranda, þú veist að þetta er ekkert eitthvað sem maður kann endilega á.“ 

Aftur á móti sagði Jónas þannig frá: 

„Og ég bara því miður þekki allt of mörg dæmi þess að það hefur verið tekið 

upp samstarf á milli skóla og foreldra um að leysa erfið mál tveggja drengja. 

En því var ekki fylgt eftir í íþróttafélaginu. Þannig að eineltið var farið að 

grassera þar. Þetta verður að vinnast allsstaðar, þar sem börnin eru.“ 

Tekur ekki á eineltinu 

Viðmælendur voru sammála um að skólinn tæki ekki á eineltismálum barna þeirra. 

Upplifunin margra þeirra var að reynt að væri að sópa hlutunum undir teppið og ýjað að 

því að þeir gerðu meira úr hlutunum en tilefni væri til. Nína sagði: „Hann tekur ekki á 

eineltinu af því að hann viðurkennir ekki að einelti hafi átt sér stað.“ Jónas sagði: 

„Skólastjórinn sagði að það væri ekkert einelti en samt voru þrír nemendur farnir úr 

bekknum hennar X.“ Kristín hafði þetta að segja: 

„það var enginn sem vildi vinna með okkur eins og í skólanum, við fórum nú 

einu sinni á fund og það var einhver sérkennari og umsjónarkennari og 
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einhver skólastjórnandi og svo er ég að lýsa þessu og fara yfir þetta. Þá 

segja þeir á endanum: „en heldurðu að henni sé ekki bara að dreyma 

þetta?“ Þá er ég að fara yfir atvik sem hún kemur með heim sko, þá er 

enginn sem bakkar hana upp í því af hinum krökkunum, niðurstaðan var að 

henni var bara að dreyma þetta.“ 

Dætur Önnu og Tinnu höfðu verið í þremur grunnskólum og að þeirra sögn var tekið 

misjafnlega á eineltinu. Anna sagði: 

„Sko X-skóli, fyrsti skólinn sem hún var í, tók vel á þessu, hún var í öðrum, 

þriðja og fjórða bekk. Það gekk ágætlega svo sem. Svo þegar við fluttum í 

annað húsnæði, eineltið var svo sem ekki hætt en skólinn var samt að vinna 

í því. Svo fer hún í Y-skóla, þar var eineltið mjög slæmt og deildarstjórinn 

sagði meðal annars við dóttur mína þegar hún var í 5. bekk að ef þú gefst 

upp eða þú ferð þá verður bara einver annar lagður í einelti, þú mátt ekki 

gefast upp, eins og að vandamálið væri hjá henni [...] það endaði með því að 

ég sagði við dóttur mína að ég ætlaði ekki að hlusta á þetta meira og að við 

færum til skólastjórans og tilkynntum það að við værum hættar í skólanum. 

Og við byrjuðum í nýjum skóla daginn eftir og það gekk vel.“ 

Fagfólk 

Silja og eiginmaður hennar fengu ítrekað þau skilaboð frá skólastjórnendum að þessi 

mál væru svo erfið viðureignar. Að hennar mati var skólinn engan veginn að bregðast 

rétt við í þessum efnum: 

„Skólinn hann er uppfullur af fagfólki eða á að vera það. En hérna hann er líka 

bara uppfullur af reynsluboltum, þó að það sé ekki fagfólk og hann er þó líka 

uppfullur af fólki sem hefur ekki heimild að setja tilfinningar í frontinn. Hann 

tekur eða á að taka á málum faglega og þá eru tilfinningar ekki með.“ 

Kristín og maður hennar voru oft spurð af starfsfólki skólans hvað þau vildu gera og 

hvernig þau héldu að best væri að leysa málin: 

„Einhvern tímann var ég alveg búin á því og ég sagði: „vitið þið það við erum  

x-fræðingar og við lærðum það rosa vel, en eruð þið ekki sérfræðingar í 

félagslegum málum og einhverjum úrlausnum, þegar börn eru þú veist við 

bara kunnum ekki þetta. Og hérna það þögnuðu allir en ég stend alveg ennþá 

við þetta þú veist, að ég vil geta treyst því þar sem ég sendi börnin mín og þar 
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sé fólk með allskonar fagmenntun, að þeir taki á því og geti leyst málin og 

hjálpað okkur.“ 

Þá sagði Kristín að þessi mál væru tilfinningalegs eðlis, að hún talaði út frá sínu barni 

og annað foreldri gerði það sama út frá sínu barni. Að eflaust væru einhverjar ástæður 

fyrir hegðun hina barnanna, að fólk þekkti ekki heimilisaðstæður hjá öðrum. Að því væri 

afar brýnt að hafa einhvern sem ætti hlut að máli og gæti stýrt umræðunum inn á 

faglegar brautir. Signý sagðist hafa bein í nefinu, að eineltið gegn dóttur hennar hefði 

mótað hana mjög mikið og að hún hefði þurft að vaða eld og brennistein fyrir hana. Að 

hún væri sú eina sem dóttirin hefði því samskipti við föðurinn hefðu aldrei verið til 

staðar. Hún sagði ekki alla geta staðið upp fyrir hönd barna sinna, að fólk vissi ekki hvað 

það ætti að gera, og bætti við:  

„Þess vegna er svo nauðsynlegt að fólk sem er búið að mennta sig í þessu og 

þetta ætti vera þeim svona einhver ástríða að vinna í svona hlutum, bara að 

leysa“. 

Eineltið er vandamál þolandans 

Dætur Tinnu, Kristínar og Signýjar fengu allar greiningar þegar þær voru í grunnskóla. 

Upplifun þeirra var sú að skólinn teldi vandamálið liggja frekar hjá börnum þeirra en 

hinum börnunum. Signý sagði: „Ég var rosamikið á fundum í skólanum og niðurstaðan 

var alltaf sú að það var alltaf eitthvað að henni“. Að þar sem dóttir hennar væri með 

greiningar hefði þurft að leiðbeina henni og að þar sem hin börnin vissu að hún væri 

með stuttan þráð hefðu þau gert í því að reita hana til reiði. Kristín tók svipað til orða: 

„Það var alltaf eitthvað að okkar dóttur, hún var alltaf að haga sér eitthvað vitlaust“. 

Dóttir Halldóru sem hafði verið hrókur alls fangaðar var allt í einu orðin ein og 

samkvæmt Halldóru gerði kennarinn ekkert í því. Halldóra ræddi við skólastjórann en 

fannst hann telja „að hún hlyti að vera að gera meira úr hlutunum en þeir voru.“ 

8.4 Meirihluti foreldra gerenda fór í vörn 

Í langflestum tilvikum voru fleiri en einn gerandi og þurftu því flestallir viðmælendurnir 

að setja sig í samband við fleiri eitt foreldri. Ýmist var hringt eða farið heim til þeirra, 

stundum var sendur tölvupóstur. Í langflestum tilfellum fengu foreldrarnir ekki góðar 

undirtektir hjá foreldrum geranda. Sumir þeirra afneituðu vandanum og sýndu ekki vilja 

til þess að leysa hann. Í nokkrum tilfellum voru foreldrarnir fúsir til samstarfs og í 
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kjölfarið hætti eineltið. Ekki var hægt að sjá neinn mun á svörum þátttakenda eftir kyni 

barnanna. 

Afneitun 

Samkvæmt viðtölunum fóru foreldrar geranda yfirleitt í mikla afneitun og sýndu engan 

áhuga á því að ræða málin. Sigga ræddi við móður annars gerandans eftir að syni 

hennar hafði verið haldið og hann píndur til að drekka ógeðsdrykk sem tveir 

bekkjarbræður hans höfðu búið til. Sigga kannaðist við mömmuna frá fyrri árum og 

sagði: 

„Hún tekur mér mjög vel og bara svo elskuleg og ætlar þvílíkt að reyna að 

aðstoða okkur í þessu og hérna einmitt. Svo eftir þetta þá er hún bara 

ekkert nema snúður eitthvað upp á sig sko og þá fer pabbi hans og talar við 

báða foreldrana og fær bara að heyra það hjá báðum foreldrunum. Þessi 

mamma sagði [...] að við séum alltaf að kvarta og við séum einu foreldrarnir 

sem eru að kvarta undan syni hennar og hún sé sko búin að ala upp fjögur 

börn [...] samt höfðu þeir virkilega verið að gera á hans hlut. Auðvitað hætta 

svona krakkar ekki að leggja í einelti ef þau fá ekki einhver skilaboð frá 

foreldrunum um að þetta sé ekki í lagi að hegða sér svona. Eftir þennan 

ógeðsdrykk vissum við alveg að það þýddi aldrei aftur nokkurn tímann að 

tala við þessa foreldra.“ 

Hún bætti við að hennar reynsla væri sú að þegar hringt væri heim til foreldra í 

fyrsta sinn væri manni vel tekið, í annað sinn væri komið annað hljóð í strokkinn og í 

þriðja skiptið væru þeir óviðræðuhæfir: „Þannig að þetta er eitthvað sem ég held að 

þurfi að kenna foreldrum að taka á því þegar einhver kemur og segir þér að barnið þitt 

sé að leggja annað barn í einelti.“ Enda væru gerendur í eineltismálum líka 

áhættuhópur. Halldóra, Tinna, Anna, Kristin, Nína, Silja og Þóra fengu svipuð viðbrögð 

þegar þær ræddu við foreldra gerenda og í nokkrum tilfellum þurftu þær að gera það 

oftar en einu sinni. Kristínu sagðist svo frá: 

„Við fórum saman og þau voru þar bæði líka og við fórum með dóttur okkar 

með okkur. Þeim fannst hræðilegt að heyra hvað hún hafði sagt og svona og 

svo kölluðu þau bara á hana og sögðu: „Sagðir þú þetta?“ Og þá bara: „Nei.“ 

Þá sögðu þau bara: „Nei þá gerðist þetta ekki sko.“ Þannig að þetta var 

svolítið svona þannig að eftir þetta þá gáfumst við bara upp á því að reyna að 

ræða við fólk.“ 
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Kristín sagði að þegar þau hringdu hefði fólk verið tilbúið að spjalla en um leið og 

talið beindist að börnunum hefði fólk farið að taka því sem ásökun gegn sínu barni. Að 

eftir að það hafði rætt við sín börn virtist það frekar trúa þeim. Í tilfelli Silju var 

gerandinn dóttir vinahjóna þeirra til margra ára. Hún sagði: 

„Maður fann svona vörn eðlilega [...] En af því við vorum vinir og þannig að 

þegar þau sáu númerið okkar hringja. Þá var svona hressilega svarað í 

símann og tónninn breyttist mjög mikið, þegar ég sagði heyrðu ég þarf bara 

aðeins tala um hérna stelpurnar okkar, þetta er ekki alveg að gera sig og þá 

breyttist tónninn mikið og hann var svona þurr og þetta var svona eins og ég 

væri með leiðinlega skoðanakönnun frá Gallup eða eitthvað sko.“ 

Signý hélt fund með foreldrum bekkjarsystkina dóttur hennar. Var hann henni mjög 

erfiður og endaði með því að hún fór að hágráta. Hún útskýrði fyrir foreldrunum að 

henni þætti mjög erfitt að horfa upp á barnið sitt koma alltaf heim eitt og grátandi og 

að hún ætti enga vini. Að allir viðstaddir hefðu jánkað því en að í rauninni hefði engin 

breyting orðið á hegðun barnanna. Nokkrum sinnum tók hún sig til og hringdi í nokkrar 

mæður og voru flest viðbrögðin á þessa leið: „Nei veistu það að dóttir mín myndi aldrei 

gera svona.“ Signýju leið eins og þær sætu allar í sama sófanum og að síminn væri 

réttur á milli: „Sami tónninn yfir alla línuna og liggur við sömu orðin.“ 

Að sögn Halldóru hafði dóttir hennar alltaf verið mjög sterk félagslega og átt margar 

vinkonur í bekknum. En þegar hún var í 9. bekk kom ný stúlka í bekkinn sem hafði verið 

lögð í einelti í öðrum skóla. Strax í byrjun náði hún hinum stelpunum á sitt band en 

dóttur Halldóru var ekki hleypt inn í hópinn. Hún var því farin að vera alltaf ein og m.a.s. 

besta vinkona hennar hætti að vera með henni. Halldóra og maður hennar reyndu að 

ræða við foreldra bestu vinkonunnar, ýmist með því að hringja eða senda bréf, en komu 

að lokuðum dyrum: 

„Það var þannig sko, við vorum alveg í rosalega góðum og miklum 

samskiptum út af því að dætur okkar voru svona góðar vinkonur. Það var 

bara þeirra afstaða að þau voru ekki að viðurkenna að neitt ætti sér stað.“ 

Aftur á móti sagði Jónas að foreldrarnir hefðu tekið vel í að ræða við hann. Hann 

taldi það hafa verið vegna þess að hann notaði aldrei orðið einelti heldur ræddi frekar 

við þá um samskiptavanda. Hann gætti þess að ræða aldrei við foreldrana þegar hann 

var reiður eða æstur, heldur frekar á vinsamlegum nótum: 
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„Ég held að það sé vegna þess að ég notaði yfirleitt ekki orðið einelti, ég 

bara fór og ræddi við þá á vinsamlegu nótunum. Ég passaði mig á því að tala 

aldrei við þau þegar ég var sjálfur æstur eða reiður.“ 

Vildu ekki leysa vandann 

Eitt sinn var öllum stúlkum í bekk dóttur Önnu boðið í næturgistingu nema henni. Hún 

fékk fyrst þau skilaboð frá móður stúlkunnar að hún réði hverjum hún byði, en á 

endanum var svo dóttur Önnu boðið. Seinna um nóttina varð Anna að sækja dóttur sína 

eftir að hún hringdi hágrátandi. Hinar stúlkurnar í næturgistingunni klipu dóttur Önnu, 

réðust á hana og töluðu niðrandi til hennar. Daginn eftir reyndi Anna að ræða við 

móðurina: 

„Þegar ég hafði einu sinni sambandi við mömmu hennar, hún eiginlega bara 

hló svona að mér. Þetta var þegar dóttir hennar bauð öllum í bekknum í 

sleepover nema dóttur minni þá hringdi ég og mamman segir að hún ráði 

alveg hverjum hún býður [...] Maður finnur það strax þegar maður fer að 

tala við foreldra hvort það sé einhver séns og stundum, það er nú bara 

leiðinlegt að segja þetta að stundum hef ég nú bara hugsað nú skil ég af 

hverju barnið er svona þegar maður hittir foreldrana.“ 

Dóttir Tinnu var greind með ADHD stuttu eftir að hún byrjaði i grunnskóla og átti 

hún í erfiðleikum með félagsleg samskipti og hegðun. Tinna fór á fund skólastjórans þar 

sem hún greindi henni frá því hvernig veturinn var búinn að vera. Skólastjórinn lagði til 

að sendur yrði tölvupóstur til foreldranna í bekknum þar sem þeir yrðu upplýstir og 

fræddir um stöðu dótturinnar og jafnframt greint frá því að verið væri að stríða henni 

og skilja hana útundan. Að sögn Tinnu var þetta upphaf að tragedíu sem endaði ekki 

vel. Henni fannst foreldrarnir áhugalitlir: „Það virtist ekki vera skilningur fyrir hendi eða 

áhugi fyrir því að láta hlutina ganga upp, það var svona lokað.“ Halldóra, Kristín, Silja og 

Nína höfðu svipaða sögu að segja. 

Sonur Þóru var í fimleikum og að læra á hljóðfæri með drengnum sem lagði hann í 

einelti. Því hitti hún móðurina reglulega þar sem æfingarnar fóru fram. Þar fékk hún að 

vita að drengurinn væri fósturbarn og að móðir hans réði ekkert við hann ásamt fleiri 

afsökunum fyrir hegðun hans. Fannst Þóru móðirin neita að horfast í augu við hegðun 

hans og upplifði hún það þannig að móðirin væri að reyna að halda sér góðri og róa sig 

svo hún myndi hætta þessu veseni. Eftir að sonur Þóru var tekinn úr skólanum, þar sem 

ekkert lát var á eineltinu af hálfu drengsins, hitti Þóra fósturmóðurina, sem vildi biðjast 
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afsökunar á þessu. Þóra talaði um að í fyrsta skipti á ævinni hefði sig langað að berja 

konu því reiðin var svo mikil: „Drengurinn minn var að hætta út af hennar dreng þú 

getur ekki afsakað svona.“ Jónas talaði um að samskiptin við foreldrana hefðu gengið 

misjafnlega: 

„Dæmi um foreldra sem ég hringdi í, bara ekkert mál, hvernig vinnum við í 

þessu. En það voru líka dæmi um foreldra og alveg sama hversu rólegur þú 

varst, eða hvernig þú reyndir að orða þetta, þeir bara lokuðu.“ 

Eineltið leyst 

Í nokkrum tilfellum brugðust foreldrar gerandans vel við og voru fúsir til að vinna með 

foreldrum þolandans að því að leysa eineltið. Sonur Fjólu hringdi eitt sinn í hana og bað 

hana um að koma og sækja sig af því að hann væri orðin veikur. Fjóla sagði að hún hefði 

þá skýru reglu að ef eitthvað væri að hjá börnum hennar gætu þau alltaf hringt í hana. 

Fjóla sá á syni sínum að honum leið ekki vel og gekk á hann. Þá kom í ljós að drengur 

sem hann umgekkst var stöðugt að áreita hann. Fjóla sagði: 

„Ég er ekkert stór í mér þannig verandi fórnarlamb sjálf. Nema eitt kvöldið 

þá harkaði ég af mér og fór bara ein. Og það vildi svo til að ég hitti á 

mömmu hans. Og hérna hún tók þessu ofboðslega alvarlega og var 

ofboðslega þakklát [...] um leið og ég sé viðbrögð hennar þá ahhh hún 

skilur.“ 

Kristín fékk símtal frá móður stúlku sem hafði orðið uppvís að því að ráðast á dóttur 

Kristínar og rífa úr henni flétturnar ásamt annarri stúlku. Móðirin var gjörsamlega miður 

sín yfir því að dóttir sín hefði tekið þátt í slíku athæfi. Kristín sagði: „Hún var miður sín 

yfir því að dóttir sín væri að taka þátt í þessu og sýndi þessu svona skilning og var ekkert 

að segja „Nei barnið mitt var ekki í þessu“. Anna sagði frá samskiptum við foreldra 

stúlku sem voru samtaka henni í að ýta undir vináttu milli stúlknanna: 

„Þetta voru svona foreldrar sem voru svona meðvitaðir, þeir buðu henni að 

koma að gista og hin stelpan kom og gisti hjá okkur. Það var farið í bíó og 

það var farið að skauta [...] foreldrar hennar tóku hana líka alltaf með. Þau 

voru svo mikið í kirkjustarfi, hann er prestur maðurinn sko og þau fóru með 

þær í Vatnaskóg. Það var verið reyna að vinna með þær saman og byggja 

upp traust og það gekk rosalega vel. Foreldrarnir voru alveg með á hreinu 

að þetta var það sem þau vildu að þær væru vinkonur og bæru virðingu fyrir 
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hvor annarri og það var ótrúlega flott og auðvelt að tala saman. Það var 

alltaf virðing og vinátta á milli stelpnanna alla tíð og það var bara leyst og 

þær enduðu sem bestu vinkonur þótt hún hafi skipt um skóla.“ 

Jónas nefndi dæmi um vel heppnuð samskipti við annan föður: 

„Ég á eitt æðislegt dæmi um, þar sem ég næ sambandi við föður og við 

ræddum um það hvernig við sem foreldrar gætum unnið í því að bæta 

samskiptin á milli barnanna[...] bara viðurkenna ok hér er eitthvað, þetta 

þýðir ekki að þú sért slæmt foreldri eða þú sért vondur. Heldur hér er 

eitthvað sem við þurfum að vinna í og laga.“ 

Hjá öllum nema Fjólu var fleiri en einn gerandi að verki. Þar af leiðandi þurftu 

foreldrarnir að setja sig í samband, eins og áður sagði, við fleiri en eitt foreldri. Sigga, 

Tinna, Halldóra, Silja, Signý, Nína og Þóra fengu ekki góðar undirtektir hjá neinu foreldri 

sem þær ræddu við á meðan Jónas, Kristín, Fjóla og Anna sögðu frá einstaka tilfellum 

þar sem foreldrarnir unnu að því í sameiningu að leysa málin og í kjölfarið hætti 

eineltið. 

8.5 Ábyrgð foreldra er mikil 

Viðmælendurnir sögðu allir að ábyrgð foreldra sé mikil og lögðu áherslu á að ef börnin 

þeirra legðu einhvern í einelti myndu þeir vilja fá að vita af því. Enginn munur greindist 

á svörum eftir kyni barnanna í þessu sambandi. Þeir töluðu um að gera þurfi börnum 

grein fyrir því hvaða afleiðingar einelti geti haft fyrir þann sem fyrir því verður og þar 

sem börn séu sjálflæg átti þau sig oft ekki á því hvað þau séu að gera. Nína orðaði þetta 

svo: 

„Ég efast um að barnið geri sér grein fyrir því hvað hún er að gera, ég 

einhvern veginn lít á það að einelti og þessi hegðun sem krakkarnir sýna 

hvort öðru, hún er ekkert endilega sprottin út frá einhverri illsku, að einhver 

ætli að fara á fætur og gera líf annars barns leitt þennan daginn. Ég neita að 

trúa að það sé málið alls staðar.“ 

Sama á við um Önnu: „Ég er alveg sannfærð um að krakkarnir átti sig ekki á því hvað 

hinum aðilanum líður illa. Börn sjá bara heiminn í kringum sig, þau sjá ekki heiminn eins 

og hann raunverulega er, þau eru svo sjálfhverf.“ Anna bætti við að útskýra þurfi fyrir 

börnunum afleiðingarnar og eflaust sé ekki auðvelt að vera foreldri geranda en barnsins 
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vegna sé betra að viðurkenna það og hjálpa því áður en þetta verði eitthvað alvarlegt. 

Sammála því að ábyrgð foreldra sé mikil sagði Jónas í þessu samhengi að ef börn væru 

með slæm samskipti í skólanum þyrftu foreldrar að vinna með skólanum og hjálpa 

barninu að læra betri samskipti: „Af því að þú ert að þessu í skólanum þá ferðu með 

þetta áfram út í lífið hvert sem er trúi ég“. Sigga ólst upp í litlu þorpi út á landi og í 

menningunni sem þar ríkti tíðkaðist einelti mikið. Þótt hún hefði sjálf ekki orðið fyrir því 

þá talaði hún um að vissar fjölskyldur hefðu ekki átt séns. Hún sagði einnig: 

„Ég er sannfærð um það að einelti er bara eitthvað sem fylgir fólki, börn eru 

bara börn og ég skil vel að börn leggi í einelti, vegna þess að börn eru bara 

óþroskaðir einstaklingar, þess vegna þurfa foreldrarnir að taka ábyrgð á 

einelti“. 

Á fundi með foreldrum fékk Nína þau skilaboð að hún gæti ekki ætlast til þess að 

þau myndu neyða börnin sín til þess að leika við dóttur hennar. Að sögn Nínu var 

meiningin ekki sú. Dóttir hennar var útilokuð frá hópnum og upplifði hún sig sem 

drauginn sem enginn sæi. Ætlaðist Nína til þess dóttir sín væri viðurkennd sem 

einstaklingur og að hún væri jafnmikilvæg og hvert annað barn hér á jörðinni. Hún lagði 

áherslu á í viðtalinu að það þyrfti að kenna börnum að umgangast aðra á 

jafningjagrundvelli óháð því hvort þeim líki við þá eða ekki, því að: 

„Við þurfum að taka ábyrgð og við þurfum að leiðbeina börnunum okkar. 

Hvað er eðlilegt í samskiptum og hvað ekki. Auðvitað þurfum við að virða 

okkar mörk og auðvitað kemur þannig að öllum líkar ekkert vel við alla. Mér 

líkar ekkert vel við alla og öllum líkar ekkert vel við mig. En það er allt í lagi en 

við eigum samt að geta umgengist skilurðu og þú veist í skólanum þá erum 

við bara hópur, við erum heild. Við erum liðsheild alveg eins og þegar við 

erum í íþróttaliði. Og það eru allir jafn mikilvægir.“ 

Látin vita ef börnin eru að leggja í einelti 

Foreldrarnir voru sammála um að þeir vildu vita af því ef börnin þeirra legðu önnur 

börn í einelti því þeir vildu aðstoða við að leysa málin. Fjóla orðaði það svo: „Ef að 

barnið mitt væri að leggja einhvern í einelti þá myndi ég vilja fá að vita það“. Undir 

þetta taka Sigga, Silja, Þóra, Kristín og Halldóra en sú síðastnefnda sagði: „Ef að ég ætti 

barn sem væri að leggja í einelti þá vildi ég fá að vita það, því ég myndi vilja bara með 

öllum ráðum hjálpa til í þessum í aðstæðum. Af því þetta er hægt ég bara hef fulla trú á 

því að það sé hægt.“ Þegar rýnt er í viðtölin virtust allir foreldrarnir sammála um að 
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hægt sé að leysa úr einelti ef foreldrar vinni saman. Anna taldi að foreldrar verði að 

geta unnið og talað saman: „Foreldrar geta gert kraftaverk í þessu ef þeir standa 

saman.“ 

8.6 Eineltið er vandamál þolandans 

Í þeim tilfellum þegar foreldrar geranda fóru í vörn og sýndu ekki samstarfsvilja voru 

líka viðbrögðin sú að eineltið væri frekar vandamál þolandans heldur en þeirra barna. Í 

nokkrum tilfellum voru viðbrögð foreldarana að það væri nú eitthvað börnunum 

sjálfum og að þau væru ofurviðkvæm og ekki nógu hörð af sér. Ekki var hægt að sjá 

neinn mun á svörum foreldrana eftir kyni barna þeirra. 

Í framhaldi af umræðunni um vankunnáttu foreldra hvernig eigi að tækla einelti 

talar Tinna um að sumir foreldrar taki þessu létt og geri jafnvel lítið úr vandanum og 

hvort það þurfi að vera með einhverja viðkvæmni: „Sumir taka þessu rosalega létt hvað 

er þetta ekki bara smá stríðni þú veist þarf að vera einhver viðkvæmni yfir þessu.“ 

Þannig að henni fannst skilaboðin vera að dóttirin væri vandamálið. Eftir að Signý var 

búin að ræða nokkrum sinnum við mæður nokkurar dætur sem lögðu dóttur hennar í 

einelti fannst henni af viðbrögðum mæðranna að dæma að dóttirin væri vandamálið: 

„Nei, Nei nú verður þú bara að sætta þig við að þetta er allt barninu þínu að kenna“. Þar 

sem dóttir Halldóru var með mikið ofurefli á móti sér allan stelpuhópinn, var erfitt fyrir 

hana að reyna að gera betur eða bæta úr hlutunum að sögn Halldóru. En foreldrar 

bestu vinkonu hennar gáfu það skyn að vandamálið lægi hjá dótturinni: 

„já hún dóttir þín, hún ætti bara að reyna betur eða þú veist eitthvað sem 

hún ætti að gera myndi breyta hlutunum. En hún var náttúrlega bara með 

svolítið mikið ofurefli þarna á móti sér, allan hópinn.“ 

Foreldrarnir blindir á hegðun barna sinna 

Eftir að Sigga fékk neikvæðar undirtektir frá foreldrunum, fór maðurinn hennar og 

talaði við foreldra drengjanna sem höfðu neytt hann til að drekka ógeðsdrykk. Þegar 

komið var heim til foreldranna mættu þeir báðir til dyra, fékk hann þau skilaboð: 

„Það sé nú bara eitthvað að okkar barni það hljóti nú að vera fyrst engin vilji 

leika við hann og það var einhvern veginn svona tónn sko ekkert að taka á 

málunum eða neitt.“ 

Jónas sagði frá því þegar hann sat á fundi með einstæðri móður stúlku sem lagði 

dóttur hans mikið í einelti og að sögn Jónasar lagði stúlkan fleiri börn í einelti. Móðirin 
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sá ekkert athugavert við hegðun dóttur sinnar, heldur talaði hún um aumingjaskap og 

að börn þyldu orðið ekkert í dag: 

„Skólinn steig inn í það mál og við hittumst á fundi með skólastjórnendum 

og sálfræðingi og málin voru rædd en það var bara sama, það var bara lokað 

og hún vildi ekki ræða þetta og það var ekki séns að dóttir hennar væri að 

gera eitt né neitt. Hún bara algjörlega lokaði. Dóttir mín var ekki sú eina sem 

lenti í einelti af hennar hálfu. En það var ekkert að hennar dóttur. Það voru 

hin börnin sem voru bara ekki nógu sterk, þau voru bara ekki nógu hörð 

sko.“ 

Anna nefndi í viðtalinu að einelti væri aldrei þolandanum að kenna. Hún minntist á 

að oft kom eitthvað upp á sem hún var ósátt við. Hún nefndi dæmi þegar ein móðir 

kom heim til hennar og stóð öskrandi á tröppunum og var engan veginn að gangast við 

því að dóttir sín væri að leggja í einelti. Tárin láku niður kinnarnar hjá Önnu sem náði 

engan veginn að ræða við móðurina. Anna sagðist ekki vera sú sterkasta í að rífast við 

svona fólk, því hún brotnar niður sjálf og þegar maður er ekki nógu sterkur sjálfur segir 

hún, þá er rosalega erfitt að rífast við fólk sem sér ekkert að sínum börnum. Og að fólk 

eigi ekki að þurfa að vera töff og kjaftför til að vernda börnin sín, því þau eigi að fá að 

vera í friði. Síðan sagði hún: 

„Vandamálið var bara hún það var ekkert að hinum og ef að foreldrarnir sjá 

það ekki þá er ekkert hægt að gera.“ 

Upplifun foreldrana var ekki síður sú að foreldrar geranda sögðu vandamálið liggja 

hjá þeirra börnum heldur en sínum eigin. Svo virðist sem foreldrarnir voru algjörlega 

blindir á hegðun barna sinna, þegar þeim var bent á gjörðir þeirra og leit út fyrir að lítið 

væri hægt að gera þegar staðan er svoleiðis. 

8.7 Stuðla að bættum samskiptum  

Foreldrarnir nefndu í flestum viðtölunum þegar þeir voru aðspurðir hvernig þeir hefðu 

viljað að foreldar geranda hefðu brugðist við. Þar sem foreldrarnir eru fyrirmyndir 

barnanna voru flest svörin á þá leið að foreldrarnir, myndu vinna í sameiningu að 

lausnum og um leið yrði börnunum kennt að einelti sé ekki liðið. Ekki var hægt að sjá 

neinn mun á svörum foreldrana eftir kyni barna þeirra. Sigga tók það skýrt fram við 

móður annars gerandans að meiningin væri ekki sú að skamma hennar dreng, heldur 

vildi hún að þær myndu standa saman og senda drengjunum skilaboð að þessi hegðun 
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væri ekki liðin. Til að byrja með ætlaði móðirin að koma með drenginn seinna um 

kvöldið, síðan fékk Sigga símtal þar sem móðirin tjáði henni að hún vildi ekki að sonur 

sinn stæði frammi fyrir þessu. Þar sem Sigga var tilbúin að fara þessa leið þá vildi 

móðirin það ekki „Ég vildi fara þessa leið en hún ekki“. 

Leysa málin í sameiningu 

Þar sem gerandinn var dóttir vinahjóna Silju og mannsins hennar gerði það málið mjög 

snúið. En í huga Silju var aldrei vafi á því, að það skipti engu máli hvort að vinafólk ætti í 

hlut þegar verið væri að gera á hlut barnsins þeirra. Vinahjónin ræddu við dóttur sína 

og virtist allt vera í góðu lagi í tvo daga, en síðan fór allt aftur í sama horf. Silja efaðist 

ekki um að það væri einhver skynsemi í þessum hjónum. En samkvæmt henni þá fengu 

hjónin villandi og rangar upplýsingar frá skólanum, sem líti þá út eins og einhver sé 

stöðugt að beina spjótum að þeirra börnum, sem gerir það að verkum að foreldrarnir 

fara í vörn. Þegar unnin voru skemmdarverk á eigum dóttur hennar og í allskonar 

öðrum tilfellum, þá hringdi skólinn í Silju til að láta hana vita, en það var ekki hringt 

heim til foreldra geranda. Allt sem Silju var sagt hélt skólinn enga skrá yfir, sem er að 

Silju mati mjög vítavert því í öllum eineltisáætlunin er það skráningin og 

upplýsingasöfnunin sem gildir auk þess hvernig hlutirnir eru sagðir, það skiptir máli: 

„Þannig að þá hefði ég vissulega ef það hefði verið eðlilegt, sem sagt 

hvernig það var unnið á vegum skólans, þá hefði ég viljað að sjálfsögðu að 

það hefði verið hægt að setjast niður við foreldarnir saman og finna út 

hvernig við getum leiðbeint börnunum okkar í einhverjar aðrar áttir og ef að 

leiðirnar þeirra eiga eftir að liggja saman sem leikfélagar þá myndu þær 

örugglega gera það.“ 

Bæði Anna, Halldóra, Sigga , Kristín, Jónas voru á sama máli að foreldrarnir myndu í 

sameiningu vinna að því að leysa eineltið. Jónas talaði um þegar afneitunin kæmi væri 

hún svo erfið viðureignar, því hafi hann vanið sig á að nota aldrei orðið einelti, þolandi, 

gerandi, því hans reynsla er sú að fólk hreinlega loki, þegar fólk fær að heyra að börnin 

þeirra séu að leggja í einelti, að sé verið að segja að þau séu slæmir foreldrar og þá 

kemur afneitunin. Aðspurður að því hvernig hann hefði viljað að foreldar geranda hefðu 

brugðist við sagði: 

„Þau hefðu litið á þetta sem verkefni, bara vandamál . Hér eru slæm 

samskipti og hvað getum við gert og hvernig getum við leyst þetta. Hvernig 

við gætum unnið í því að vinna að því að bæta samskipti barnanna.“ 
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Auk þess minntist Jónas á að hann vissi um foreldra sem höfðu rokið heim til annara 

foreldra með öskrum og látum, slíkt er ekki vænlegast til árangurs og í slíkum 

kringumstæðum lokar fólk og er ekki væntanlegt til samvinnu. Ef það á kenna börnum 

hvernig koma eigi fram við aðra, þá sé ekki rétta leiðin að ásækja foreldrana. Jónas 

sagði: 

„Þetta er ekkert vont barn, það þarf bara að læra betri samskipti heldur en 

það á í dag. Það þarf að læra hvernig það kemur fram við aðra einstaklinga, 

læra fullt af hlutum. Og hvernig förum við að því að kenna þessum börnum 

þessa hluti. Ekki með því að fara að ásækja foreldrana, það er alveg á hreinu 

sko.“ 

Aftur á móti talaði Signý um að fólk pínir ekki börnin til að vera vinir annara barna. 

En hún hefði viljað að foreldrarnir hefðu reynt í samvinnu við sig að koma dóttur sinni 

inn í hópinn hjá stelpunum. Hún talaði um að mæðurnar hefðu mátt vera notalegri í 

símann, þar sem hún var að ganga í gegnum nógu erfiða hluti, þá þurfti hún ekki á 

svona viðbrögðum að halda: „Ég var að ganga í gegnum nógu erfiða hluti að ég þurfti 

heldur ekki að fá svona viðbrögð. „Tinna talaði um að hún hefði viljað að það hefði ekki 

verið lokað á þær mæðgurnar og að fólk hefði verið opnari gagnvart þeim og reynt að 

hafa meiri samskipti við þær og að dóttur sinni hefði verið gefin meiri tækifæri. „Ég 

hefði viljað að þau hefðu ekki lokað á okkur, heldur að reyna að hafa meiri samskipti og 

gefa henni meiri tækifæri sko dóttur minni.“ 

Kristín hafði orð á því að hún hefði viljað að fólk myndi gefa sér tíma og hugsa málið. 

Þar sem hún hugsar sjálf að samfélagið sem við búum í. Við erum að ala upp börn sem 

eiga svo eftir að fara út í lífið. Þar sem þau fara út á vinnumarkaðinn og umgangast 

annað fólk. Þá veltir hún því fyrir sér ef börnum er kennt að þessi hegðun sé í lagi þegar 

þau eru í grunnskóla, hvernig hegða þau sér þegar þau eru komin í framhaldskóla eða 

út á vinnumarkaðinn: 

„Fólk myndi gefa sér tíma og setjast niður og aðeins bara hugsa málið og svo 

hugsa ég alltaf að samfélagið sem maður býr í ég er að ala upp fullorðið fólk 

[...] einhverja sem eiga svo að vera á vinnumarkaði og umgangast fólk í sínu 

lífi sko, svo velti ég alltaf fyrir mér ef börnunum er kennt að þetta sé í lagi 

þegar þau eru í skólanum, hvernig verða þau þegar þau verða í framhalds-

skóla eða fara á vinnumarkaðinn eða að þau geti bara komið fram við aðra 

eins og þeim sýnist sko og að það sé engin bremsa sko.“ 
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Kristín hefði svo sannarlega viljað að fólk hefi sýnt skilning eða samúð yfir því að 

þarna væri einstaklingur í hópnum sem væri að mæta í skólann á hverjum degi með 

kvíða í maganum yfir því hvað myndi gerast í dag. En það var bara eins og fólki stæði á 

sama og þetta væri eitthvað sem þeim kæmi ekki við: „Það var einhvern veginn eins og 

þeim kæmi þetta ekki við.“ Hins vegar talaði Nína um að hún hefði viljað að foreldrarnir 

hefðu rætt við börnin sín. Hún vissi þó að sumir gerðu það en aðrir ekki. Og i stað þess 

að hella úr reiðiskálum sínum yfir hana fyrir að tilkynna einelti, þá hefði hún viljað að 

foreldrarnir ynnu saman að því að virkja stelpurnar og gera eitthvað skemmtilegt með 

þeim: 

„Að þau hefðu rætt við börnin sín. Sumir gerðu það, aðrir ekki og bara 

svona hvað gætum við gert, heyrðu eigum við að prófa að fara með þær og 

gera eitthvað skemmtilegt, eigum við þú veist að virkja þær. Ekki alla þessa 

reiði, drulla yfir mig fyrir að voga mér að tilkynna einelti.“ 

Þar sem foreldrar geranda voru í flestum tilfellum ekki tilbúnir að vinna að því í 

sameiningu að leysa eineltið eins og allir foreldrarnir hefðu viljað þá varð það til þess að 

eineltið hætti ekki. Gripu því nokkrir foreldrar til þess örþrifaráðs að taka börnin úr 

skólanum. Og þar af leiðandi hætti eineltið. Þó er brýnt að taka fram að til tals kom i 

nokkrum viðtölum að börnin væru ennþá að glíma við afleiðingarnar eineltisins. Því er 

áríðandi að foreldrar og skólinn grípi inní og vinni saman að því að finna lausnir með 

hag barnanna fyrir brjósti. 
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9 Umræða  

Markmið rannsóknarinnar var að kanna upplifun foreldra þolenda eineltis af 

samskiptum við foreldra geranda eineltis. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna:  

Hver er upplifun foreldra þolanda eineltis af samskiptum við foreldra geranda eineltis. 

Niðurstöður rannóknarinnar benda til þess að meirihluti foreldra geranda fara í vörn 

og sýndu ekki vilja til þess að reyna að leysa vandann og reyndu frekar að koma 

vandanum yfir á þolandann. Þó er vert að taka fram að í sumum tilfellum brugðust 

foreldrarnir vel við og í kjölfarið hætti eineltið. Einnig kom fram í niðurstöðunum að 

eineltið hefur mikil áhrif á líðan foreldrana og upplifðu margir sig algjörlega varnarlausa 

gagnvart því og ræddu sumir um að þeir hefðu farið að ásaka sjálfa sig. Hvað varðar 

þátttöku skólans þá var það upplifun allra viðmælenda að hann væri ekki standa sig í 

þeim efnum. Meðal annars kom skýrt fram í niðurstöðunum, hvað ábyrgð foreldra er 

mikil þegar kemur að einelti og mikilvægi þess að foreldrar vinna saman að því að senda 

börnunum þau skilaboð að þessi hegðun sé ekki liðin. Í þessum kafla verða 

niðurstöðurnar settar í fræðilegt samhengi. 

9.1 Skilningur á hugtakinu einelti 

Þegar kemur að skilgreiningu á hugtakinu einelti þá eru fræðimenn eins og áður segir 

almennt samstíga en þó eru skilgreiningarnar orðaðar á ólíkan hátt og misítarlegar 

(Guðjón Ólafsson, 1996) Til að mynda eru þeir almennt sammála um að einelti er 

endurtekið ofbeldi yfir lengri tíma, en þeir eru ekki sammála um hversu oft eða í hve 

langan tíma einstaklingurinn þarf að verða fyrir áreiti svo hægt sé að túlka það sem 

einelti (Besag, 1989; Olweus,2002; Ross, 2003; Smith og Sharp, 2002). 

Í rannsókninni var leitast eftir því að kanna hvaða skilning foreldrarnir leggja í 

hugtakið einelti. Og gerðu þeir sér allir grein fyrir hvað einelti er og telja flestir það vera 

þegar hópur eða einstaklingur beita annan einstakling líkamlegu- eða andlegu ofbeldi í 

ákveðin tíma. Þessar niðurstöður eru í samræmi við bæði skilgreiningu fræðimanna á 

einelti að það sé endurtekið hátterni, þar sem einstaklingur er tekin fyrir af einum eða 

fleirum og píndur andlega og líkamlega og niðurstöðum rannsóknar Gravesteijn (2013). 

En flestir foreldrarnir í þeirri rannsókn skilgreindu einelti þegar hópur eða einstaklingur 

beittu líkamlegu eða andlegu ofbeldi og þegar börn væru útilokuð frá hópnum (Guðjón 

Ólafsson, 1996; Page og Page, 2003; Olweus, 2002). Það var áhugavert að heyra að 

Jónas hafði reyndar orð á því að hann þekkir formlegu skilgreininguna á einelti, en notar 

ekki orðið einelti, því honum þætti það ekki gott orð og að skilgreiningin á einelti væri 
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að þvælast fyrir og það væri eftir því við hvern talað væri við, hvaða skilning viðkomandi 

leggi í orðið einelti, því þykir honum betra að tala um slæm samskipti á milli barna. 

Eins og sagt hefur verið frá þá kemur einelti fram í hinum ýmsu myndum bæði sem 

beint og óbeint einelti. Beint einelti felur í sér líkamlegt og munnlegt ofbeldi. Með 

óbeinu einelti er átt við félagslega útilokun og rógburð (Guðjón Ólafsson, 1996; Wolke 

og Lereya, 2015). Flestir foreldrarnir höfðu orð á því að birtingarmyndir eineltis gætu 

verið margþættar. Og bar helst á því að minnst var á útskúfun og höfnun. 

Þessi tegund eineltis flokkast sem félagslegt einelti og eru niðurstöður í samræmi 

við skilgreininguna á félagslegu einelti þar sem einhver er skilin útundan, sniðgengin og 

jafnvel neitað aðgengi að samveru jafningja (Guðjón Ólafsson, 1996). Það var áberandi í 

viðtölunum að dætur foreldranna lentu allra helst í útilokun eða algjörri höfnun að 

hálfu vinkvenna sem og annara bekkjarfélaga. Auk þess hafa rannsóknir sýnt fram á að 

þessi tegund eineltis er langalgengust á meðal stúlkna (Owens, 2000). Til að mynda 

komst Rachel Simmons (2002) að því að neikvæðir samskiptahættir stúlkna væri falið 

vandamál sem kæmi helst fram í baknagi, útskúfun og hunsun. Því má telja að útskúfun, 

baknag og hunsun sé óbeint einelti og samkvæmt Zuckerman (2016) eru konur mun 

líklegri en karlar til að beita því. 

9.2 Vanlíðan á meðan eineltinu stóð 

Það kom sterkt fram í viðtölunum að eineltið hefur í för með sér mikla vanlíðan fyrir 

foreldrana. Bæði Jónas og Silja töluðu um að þeir hefðu þurft sálfræðiaðstoð til þess að 

takast á við vanlíðanina. Enda er erfitt fyrir foreldri að horfa upp á barnið sitt verða fyrir 

ofbeldi daglega og upplifa algjört varnarleysi gagnvart ástandinu. Meðal annars getur 

eineltið haft í för með sér að foreldrahlutverkið einkennist af spennu og erfiðleikum. 

Enda sýndu niðurstöður rannsóknar Gravesteijn (2013) að uppeldishlutverk foreldra 

barna sem voru lögð í einelti einkenndust af togstreitu og erfiðleikum.  

Auk þess hafa margar rannsóknir sýnt fram á að einelti er ekki skaðlaust og hefur 

ekki eingöngu áhrif á meðan á því stendur. Heldur geta þolendur verið lengi að kljást við 

afleiðingarnar og sumir ná jafnvel aldrei að vinna úr þeim. Afleiðingarnar geta verið 

kvíði, þunglyndi, lágt sjálfsmat. En allra verst er þegar viðkomandi tekur sitt eigið líf 

(Bond o.fl., 2001; Craig, 1998 Garnefski o.fl., 2014). Flestir foreldrarnir voru í þeirri 

stöðu að foreldrar geranda sýndu ekki neinn vilja til þess að leysa málin og samkvæmt 

þeim var skólinn ekki að taka á eineltinu eins og til var ætlast. Foreldrarnir upplifðu sig 

algjörlega hjálparlausa, þar sem engin vildi aðstoða þau og þar að auki er það versta 

sem foreldrar upplifa að vita að börnunum sínum á stöðum, þar sem þeir vita að þeim 
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líður óbærilega. Halldóra sagðist hafa fundið fyrir miklum líkamlegum einkennum á 

meðan dóttirin var í skólanum og langaði henni helst ekki að senda hana í þessar 

aðstæður heldur að halda henni heima og vefja henni inn í bómull. En þar sem öllum 

börnum á Íslandi er gert skylt að mæta í skóla þá eðlilega myndast togstreita hjá 

foreldunum á milli þess að þurfa senda börnin í skólann og að vilja að halda þeim heima 

til að vernda þau gegn eineltinu. 

Enn fremur kom fram hjá foreldrunum að þeir hefðu farið að skoða hvað þeir hefðu 

gert í uppeldinu sem gerði það að verkum að börnin væru lögð í einelti og fór 

sektarkennd og sjálfsásakanir að gera vart við sig. Greint er frá tveimur rannsóknum 

Susan Harcourt (2015) í kaflanum um sjónarhorn foreldra á einelti og áhrif þess á líðan 

þeirra. Niðurstöður þeirra eru í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar að 

foreldrarnir upplifðu m.a. hjálparleysi í aðstæðunum, fundu fyrir sektarkennd, reiði og 

þeim leið illa að vita að börnum sínum í aðstæðum þar sem þau voru varnarlaus og 

engin trygging fyrir því að þeim liði vel. 

9.3 Þátttaka skólans er mikilvæg við laus eineltismála 

Þar sem börnin eru hluta af deginum í skólanum fer eineltið að mestu leyti fram þar. Því 

er skólinn mikilvægur hlekkur í að leysa eineltismál. Það kemur skýrt fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla að allir grunnskólar á landinu eiga að taka á einelti og vera 

með aðgerðaráætlanir og í þeim á að standa hvernig skólar ráðgera að koma í veg fyrir 

og grípa inn í eineltismál (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Yfir heildina var skólinn ekki 

að taka á eineltinu að sögn foreldrana. Þeir upplifðu höfnun af hálfu skólans og voru 

algeng viðbrögð að ekkert einelti væri í viðkomandi skóla. Olweus (2003) og Rigby 

(2003) ásamt fleiri fræðimönnum hafa fjallað um viðbrögð kennara og skólastjórnenda 

sé á þessa leið þegar foreldrar þolenda leita til þeirra.  

Auk þess kom líka fram að vandamálið lægi hjá þolendanum frekar en gerendunum. 

Þessar niðurstöður eru í samræmi við erlendar rannsóknir sem hafa bent til þess að 

kennarar eiga það til að kenna þolandanum um að hafa lent í einelti (Sawyer o.fl., 

2011). Halldóra ræddi um að skólinn væri mikilvægur hlekkur í að stýra umræðum 

foreldra á faglegan hátt, því mál að þessu tagi eru tilfinningaþrungin beggja vegna og að 

foreldrar tali hvert og eitt út frá sínu barni. Og með þátttöku skólans væri hægt að finna 

leiðir til þess að aðstoða börnin og koma í veg fyrir að eineltið haldi áfram. Auk þess bar 

á góma umræða um að innan skólans er starfandi fagfólk með ýmsa sérfræðiþekkingu 

og á þar af leiðandi að taka á málefnum á faglegan hátt án þess að tilfinningar séu 

hafðar með í spilinu. Því oft vita foreldrar ekki hvernig þeir eigi að bregðast við þegar 
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einelti kemur upp. Eins og þegar Kristín greindi frá því þegar hún var gjörsamlega búin á 

því og sagði á fundi við skólastjórnendur að þau hjónin væru tveir x-fræðingar og kynnu 

það vel og hvort að þeir væru ekki sérfræðingar í ýmsum úrræðum er varðar börn. Því 

þau hefðu ekki þekkinguna til þess að takast á við þetta. Og vill hún geta treyst því að á 

þá staði sem hún sendir börnin sín, að þar sé starfandi fólk með margs konar 

fagmenntun og taki á málunum og finni lausnir.  

Oft hefur verið talað um að samskipti foreldra og kennara og skólastjórnanda geta 

verið erfið. En vert er að benda á að eflaust getur skortur á fræðslu og þjálfun kennara á 

einelti, gert það að verkum að samskiptin við foreldra gangi oft á tíðum erfiðlega. En 

kennarar í rannsókn Sjafnar Kristjánsdóttur ( 2011) og Vöndu Sigurgeirsdóttur og Sifjar 

Einarsdóttur (2004) telja sig til að mynda ekki hafa fengið nógu mikla fræðslu og þjálfun 

um einelti. Því tel ég mjög mikilvægt að þjálfun og fræðsla um einelti verði gefin aukin 

sess þar sem kennaranámið er orðið fimm ára nám í dag. Þar sem það er meðal annars 

óhjákvæmilegur partur af starfi kennara að útkljá samskipta vanda og koma í veg fyrir 

einelti á meðal nemanda. 

9.4 Meirihluti foreldra gerenda fer í vörn 

Foreldrarnir sögðu frá því að í flestum tilfellum fengu þeir ekki góðar viðtökur þegar 

haft var samband við foreldra geranda. Þeir fóru i vörn, afneitun og virtist ekki vera 

áhugi fyrir hendi að leysa málin. Þar sem fleiri en einn gerandi var að verki í flestum 

eineltistilfellunum var haft samband við fleiri foreldra. Foreldrarnir ýmist hringdu, 

sendu tölvupóst, hittust á fundi í skólanum, hittust á stöðum þar sem börnin voru í 

tómstundum, skólalóðinni eða farið var heim til foreldranna. Í tilfelli sonar Fjólu þá tók 

móðir gerandans málinu alvarlega og var þakklát fyrir að hafa verið látin vita. 

Rannsóknir hafa sýnt að foreldrar eru oft grunlausir um hvernig börnin þeirra eru að 

haga sér í skólanum. (Harcourt, Jesper og Green, 2014; Ronning, 2009).  

Aftur á móti í eineltistilfelli dóttur Jónasar, talaði hann um að foreldrarnir tóku því 

yfirleitt vel þegar hann ræddi við þá, vill hann meina að svo sé af því að hann notaði 

ekki orðið einelti, heldur ræddi hann frekar um samskiptavanda. Bæði Anna, Kristín og 

Jónas greindu frá atvikum þegar foreldrar geranda voru tilbúnir vinna með þeim, sem er 

í samræmi við niðurstöður rannsóknar Gravesteijn (2013) og félaga um mikilvægi þess 

að foreldrar vinni saman að lausn mála. 

Meðal annars sagði Anna frá dæmi þegar hún setti sig í samband við móður stúlku 

sem bauð öllum í bekknum i næturgistingu nema dóttur hennar. Móðirin hló af Önnu 

og sagði að dóttir sín réði hverjum hún byði. Bæði Anna og Signý voru sammála um að 
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þær skildu vel hegðun barnanna eftir að hafa kynnst foreldrunum, sem er i samræmi 

við félagsnámskenningu Albert Bandura (1977) að hegðun einstaklinga er lærð í 

samskiptum við aðra. Þegar Sigga og maðurinn hennar ræddu við foreldra beggja 

geranda eftir að sonurinn var neyddur til þess að drekka ógeðsdrykk. Var móðir annars 

gerandans í byrjun afar elskuleg og tilbúin að aðstoða þau, en síðan gjörbreyttist 

hegðunin og skilaboðin sem þau hjónin fengu að þau væru alltaf síkvartandi og einu 

foreldrarnir sem væru endalaust að kvarta undan syni þeirra og að þau væru búin að ala 

upp nokkur börn. Viðtökur foreldra hins gerandans voru að sama skapi ekki góðar og 

var engin vilji sýndur til þess að taka á málunum. 

Sigga talaði um að reynslan hennar sé sú að í byrjun er ekkert mál að tala við 

foreldrana, annað skiptið komið annað hljóð í þá og svo í þriðja skiptið eru þeir 

eiginlega óviðræðuhæfir. Auk þess lagði Sigga og Tinna áherslu á að kenna þyrfti 

foreldum hvernig þeir eiga að taka á því, þegar börnin þeirra eru að leggja í einelti. En 

hvað gerir það að verkum að foreldrarnir neita horfast í augu við þegar börnin þeirra 

sýna óæskilega hegðun. Það er foreldrum eðlislægt að vilja vernda börnin sín og vilja 

þeir oft ekki trúa neinu slæmu upp á þau, því þau séu alltaf svo yndisleg og góð (Guðjón 

Ólafsson, 1996; Olweus, 2003; Sawyer o.fl.,2011). Eflaust eru allir foreldar að reyna að 

gera sitt besta í uppeldinu og jafnvel sumir foreldrar vita ekki hvernig þeir eiga að 

bregðast við þegar börnin þeirra leggja í einelti, jafnframt á þetta líka við foreldra 

þolenda eineltis.  

En með því fara í vörn og afneita vandanum eru foreldrar líklega að senda skilaboð 

til barna sinna að þessi hegðun sé í lagi og með því er barninu gerður engin greiði. Því 

ekki er víst eins og Ársæll M. Arnarson (2017) bendir á börnin láti af hegðun sinni og 

þau væru vís til þess að viðhalda henni á fullorðinsárum gegn maka, börnum eða 

vinnufélögum. Í viðtölunum var áberandi hvað foreldra geranda, virtust vera tilbúnir að 

spjalla, en um leið og talið barst að börnunum breyttist tónninn og í sumum tilfellum 

virtust foreldrarnir trúa frekar börnum sínum. Eflaust má skýra viðbrögð foreldrana á 

þann hátt að þeir taki gagnrýni á börnin sín eins og Simmons (2002) bendir á sem 

dullinni árás á uppeldisaðferðir þeirra. Þar af leiðandi fara þeir í vörn og jafnvel neita að 

viðurkenna vandann og grípa ekki til aðgerða til að finna lausnir. Þar að auki benda 

O‘Sullivan og Russell (2006) á að afneitun á sér líka stað þegar foreldrar sjá vandann en 

frýja sig allri ábyrgð á honum. Vert er að benda á að foreldrar eru eflaust misjafnlega í 

stakk búnir til þess að takast á við einelti og því beita þeir frekar vörn og afneitun, þegar 

annað foreldri kemur með ábendingar varðandi hegðun barnsins. Eflaust spila líka 
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tímabundnir erfiðleikar inní og foreldrar hafa jafnvel erfiða lífsreynslu að baki sem 

líklega gerir þeim ókleift að horfast í augu við óæskilega hegðun barna þeirra.  

9.5 Ábyrgð foreldra er mikil 

Foreldrarnir voru allir samhljóða um hvað ábyrgð foreldra er mikil þegar kemur að 

einelti sem er í samræmi við umfjöllun Amy Bellmore (2016) þar sem hún leggur mikla 

áherslu á að foreldrar séu efstir á lista til að koma i veg fyrir einelti og neikvæðar 

afleiðingar þess. Enda eru flestir sammála um að foreldrar gegna aðalhlutverki í mótun 

barna sinna, ekki eingöngu vegna tilfinningarlegra tengsla heldur líka vegna skyldu 

þeirra sem fyrirmyndir (Nickerson, o.fl., 2008). Nína lagði áherslu á að hegðunin sé sem 

börnin sýndi hvort öðru sé ekki endilega tilkomin vegna illsku heldur að börnin átti sig 

ekki á því hvað þau eru að gera. Það sama sagði Anna, að gera þarf börnum grein fyrir 

að þessi hegðun sé ekki liðin og hvaða afleiðingar, hún getur haft á þann sem fyrir henni 

verður. Því börn séu sjálfhverf og þau sjái heiminn ekki eins og hann er.  

Sigga hafði orð á því að hún væri sannfærð um að einelti fylgi fólki og talaði hún 

meðal annars um að börn væru bara börn og að þau væru óþroskaðir einstaklingar. 

Þess vegna verða foreldrar að taka á byrgð á einelti. Nína talaði um að leiðbeina þurfi 

börnunum um hvað sé eðlilegt í samskiptum og hvað ekki og við búum öll í samfélagi og 

að þótt öllum líki ekki vel við alla þá eigum við að geta umgengist á jafningjagrundvelli 

og öllum á að geta liðið vel. 

Það kom skýrt fram hjá öllum foreldrunum að ef börnin þeirra væru að leggja önnur 

börn í einelti þá myndu þeir vilja vita af því svo þeir gætu lagt sitt af mörkunum til þess 

að leysa vandann. Til að mynda talaði Jónas um það væri ekki eingöngu hlutverk skólans 

leysa málin heldur hans sem foreldri, því ábyrgð foreldra er svo mikil. Tekið er fram í 5. 

gr. í reglugerðinni um ábyrgð, skyldur grunnskóla og skólasamfélagsins að foreldrum er 

skylt að vinna að lausn mála í samstarfi við skólann ef upp koma brestir í hegðun og 

framkomu barna þeirra. Auk þess er tekið fram í 18. grein Barnasáttmálans að foreldrar 

beri ábyrgð á að tryggja það sem er barni sínu fyrir bestu og koma í veg fyrir að þau 

leggi í einelti eða verði fyrir því (Daníel Reynisson og Hrefna Friðriksdóttir, 2011).  

Bæði empíriskar og fræðilegar rannsóknir hafa gefið til kynna að viðhorf foreldra til 

eineltis og hvernig þeir bregðast við því, geta haft áhrif á getu barna þeirra til að glíma 

við afleiðangar samkvæmt (Georgiou, 2008). Allir foreldrarnir brugðust við eineltinu, 

eftir að hafa rætt við börnin sín. Sem er í samræmi við niðurstöður rannsóknar 

Waasdrop (2011) og félaga að langflestir foreldrar ræddu við börnin sín í stað þess að 

aðhafast ekkert. Auk þess benda Connors-Burrow (2009) á að foreldrar bregðast við á 
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mismunandi hátt, þegar börn greina frá því að þau séu lögð í einelti. En líklegustu 

viðbrögð foreldra er að ræða við börnin og kanna í hverju eineltið liggur. Foreldrarnir í 

rannsókninni höfðu síðan í framhaldi samband við bæði kennara og skólastjórnendur og 

foreldra geranda sem eru í samræmi við niðurstöður rannsókna Mishna (2006) og 

Waasdrop (2011). 

Flestir viðmælendurnir fengu ekki góðar undirtektir frá skólanum né foreldrum 

geranda. Neyddust því nokkrir til þess að taka börnin sín úr aðstæðunum og færa þau í 

annan skóla. 

9.6 Eineltið er vandamál þolandans 

Meðal annars kom greinilega fram í viðtölunum að upplifun af samskiptunum við 

foreldra geranda væri sú að vandamálið lægi frekar hjá þolandanum. Og sýndi rannsókn 

Sawyer(2011) einmitt fram á að bæði foreldrar og kennarar hafa tilhneigingu til að 

kenna þolandanum um eineltið. Meðal annars talaði Tinna um foreldrar geranda tæku 

þessu á léttu nótunum og jafnvel gerðu lítið úr vandanum. En fræðimenn eins og 

Olweus (2003) hafa bent á að búast megi við því að hópur foreldra geri lítið úr eineltinu. 

Í tilfelli Halldóru var einn gerandanna besta vinkona dótturinnar og samkvæmt 

foreldrum hennar lá vandamálið hjá dóttur Halldóru. Hún átti að reyna betur og gera 

eitthvað til að breyta hlutunum en samkvæmt Halldóru, þá var hún ein á móti öllum 

hópnum. Jónas greindi frá fundi sem hann sat á ásamt móður geranda, 

skólastjórnendum og sálfræðingi . Að sögn móður gerandans voru hin börnin ekki nógu 

hörð af sér og neitaði hún því alfarið að dóttir sín væri að leggja í einelti og gaf það í 

skyn að vandamálið lægi frekar hjá hinum börnunum heldur en dóttur sinni. Eftir að 

hafa fengið skilaboð frá foreldrum að dóttirin væri vandamálið hafði Anna orð á því að 

ef foreldrar geranda sjá ekki vandann er litið hægt að gera í aðstæðunum. 

9.7 Stuðla að bættum samskiptum  

Allir foreldrarnir í rannsókninni hefðu viljað setjast niður með foreldrum geranda og að 

þeir myndu finna sameiginlegar lausnir ýmist með eða án barnanna. Og samkvæmt 

niðurstöðum rannsóknar Gravesteijn (2013) og félaga þá töluðu foreldrar um mikilvægi 

þess að foreldrarnir gætu deilt reynslu sinni og hjálpað hvor öðrum. Sigga talaði um að 

ef foreldar myndu sýna börnunum að þeir stæðu saman myndu þeir senda skilaboð til 

barnanna að þessi hegðun sé ekki liðin. Í hennar tilfelli vildi hún fara þá leið að sest yrði 

niður með drengjunum og málin yrðu rædd, en móðir gerandans vildi það ekki. Fleiri 

foreldrar upplifðu að foreldrar geranda voru ekki tilbúnir að setjast niður með þeim og 
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finna lausnir til þess að bæta ástandið. Og þar af leiðandi hætti eineltið ekki og eins og 

áður segir neyddust nokkrir foreldrar til þess að taka börnin sín úr viðkomandi skóla. Þó 

er vert að minnast á að í nokkrum tilvikum voru foreldrarnir viljugir til samstarfs og í 

kjölfarið hætti eineltið. 

Auk þess kom fram í viðtölunum að það væri mikilvægt að fólk gerði sér grein fyrir 

því að við búum í samfélagi og börnin okkar eiga eftir að verða fullorðin og ef þau fá 

þau skilaboð um að þessi hegðun sé í lagi, hvernig hegða þau sér þegar þau koma á efri 

skólastig eða jafnvel vinnumarkaðinn. Í því sambandi bendir Bandura (1977) á að 

foreldrar gegna með framkomu sinni þýðingarmiklu hlutverki í að kenna og móta 

félagslegu tengsl barna sinna. Meðal annars bar á góma að mikilvægt væri að foreldrar 

litu á vandann sem verkefni til að leysa og hvað þeir gætu gert til þess að stuðla að 

bættum samskiptum. Jónas talaði um að kenna þyrfti börnum hvernig koma eigi fram 

við aðra einstaklinga og það þýði ekki að börnin séu vond eða foreldrarnir slæmir, 

heldur þurfi að kenna börnum betri samskipti. Og lagði hann mikla áherslu á að börnum 

sé ekki kennd betri samskipti með því að ásaka foreldrana. 

Þar sem þessi rannsókn telst sem nýmæli mætti nota niðurstöður hennar til þess að 

gera foreldrum og skólafólki grein fyrir hvaða áhrif einelti hefur á líðan foreldra barna 

sem eru lögð i einelti. Einnig mætti höfða til foreldra geranda með það að leiðarljósi að 

þeir gæti að samskiptum sínum við foreldra þolenda, ásamt því að þeir geri börnum 

sínum grein fyrir hvaða áhrif einelti hefur á þann sem fyrir því verður. Auk þess að þeir 

átti sig á að hegðunin sem slík gerir þeirra börnum ekkert gott. Þá mætti nota 

niðurstöðurnar í kennaranámi og námi annarra fagstétta sem vinna með börnum. Er 

það í samræmi við niðurstöður rannsókna sem sýna að kennarar þurfa meiri fræðslu og 

þjálfun í kennaranáminu svo að þeir geti tekið á eineltismálum sem upp koma af 

fagmennsku (Sjöfn Kristjánsdóttir, 2011; Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 

2004).  

Veikleiki rannsóknarinnar felst í að aðeins var rætt við 11 viðmælendur. Ekki er því 

hægt að alhæfa um niðurstöðurnar, enda er slíkt ekki markmið eigindlegra rannsókna. 

Þá eru niðurstöður einhliða, upplifun foreldra gerenda var ekki skoðuð. Viðfangsefnið 

þarfnast því frekari rannsókna og væri sérlega áhugavert að skoða hvað foreldrar 

gerenda hafa að segja um þessi oft á tíðum flóknu og tilfinningaríku samskipti. Verður 

það vonandi gert í nánustu framtíð. 
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10 Lokaorð 

Nú í lok vinnu minnar að rannsókn þessari og ritgerðarsmíð er mér fyrst í hug þakklæti 

vegna þess mikla lærdóms sem hún færði mér, bæði af öllum heimildunum og 

rannsókninni sjálfri. Starfið gekk oft nærri mér og var þá nálægt því að ofreyna bæði 

þolinmæði mína og þrautseigju en þeim mun ánægjulegra var að sjá verkið hafast. Ég 

reyndi eftir fremsta megni að fjalla um viðfangsefnið af hlutlægni og nærgætni enda er 

það ekki ætlun mín með rannsókninni að kasta rýrð á einn eða neinn. 

Um leið verður hinum skýru niðurstöðum ekki lýst öðruvísi en sem sláandi. Að mati 

foreldranana sem tóku þátt í rannsókninni þá afneituðu langflestir foreldar vandanum 

og höfnuðu samstarfi um lausn hans og skólinn reyndist undantekningalaust neyðarlega 

gagnslaus. Það hlýtur að vera eðlileg krafa að ákvæði stjórnarskrár, Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna og laga um að grunnskólinn búi yfir viðbragðsáætlunum og 

úrræðum sem virka gegn einelti séu ekki dauður bókstafur. Hluti af vopnabúri skólans 

ætti að vera sérkunnátta í að tala við foreldra á þann hátt sem skilar árangri. Mikilvægt 

er að bæði foreldrar og skólafólk geri sér grein fyrir þeirri ábyrgð sem á þeim hvílir og 

grafalvarlegu eðli vandans. Er það þannig ósk mín að ritgerð þessi megi verða 

fórnarlömbum eineltis, gerendum, foreldrum beggja, skólasamfélaginu og þjóðinni allri 

til fróðleiks og gagns. Gleymum því ekki að einelti ógnar lífi barnanna okkar, bæði í bráð 

og lengd. 
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