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Ágrip 

Einelti er flókið og erfitt viðfangsefni og mikilvægt að koma í veg fyrir það enda eru 

afleiðingar þess alvarlegar bæði fyrir þolendur og gerendur. Áherslan er þó oft á þolandann 

og gerandinn gleymist.  

Viðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða hvernig gerendum í einelti líður almennt, líðan 

þeirra í skóla, heimilisaðstæður og félagslegt net þeirra. Greind voru gögn úr gagnasafninu 

Evrópskir krakkar á netinu (Eurokids) frá 2019. Skilgreindir voru fjórir hópar út frá svörum 

þátttakenda. Í fyrsta lagi gerendur, í öðru lagi gerendur sem eru jafnframt þolendur eineltis, í 

þriðja lagi þolendur eineltis og í fjórða lagi allir aðrir. Sá hópur sem virðist búa við erfiðustu 

heimilisaðstæðurnar og almennt líða verst af hópunum fjórum eru gerendur sem jafnframt eru 

þolendur eineltis.  

Greining á gögnunum bendir til þess að hópur gerenda sé fjölbreyttur og þó að gerendum líði 

almennt verr en öðrum þá á það ekki við um alla gerendur. Ákveðinn hópur gerenda í einelti 

svarar á þá leið að þeim líði ekki illa.  

Einelti þrífst áfram, þrátt fyrir ýmsar aðgerðir heimila og skólayfirvalda. Þrátt fyrir ólík birt-

ingarform þá er mikilvægt að aðstoða gerendur og komast að því af hverju þeir leggja í ein-

elti. Lausnin felst ekki í að breyta þolandanum því án gerenda er ekkert einelti. 
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Abstract 

Bullying is a complicated and difficult subject and it is important to prevent it, as its 

consequences can be serious for both those who bully and those who are bullied. Those who 

are bullied often get more attention and the bully is forgotten. 

The purpose was to study the general well-being of bullies, how they feel in school and at 

home and their social network. Data from the EU Kids Online (Eurokids) from 2019 were 

analysed. Four groups were defined, based on participants´ responses. Firstly it was the group 

bullies, secondly the group of bullies which were also victims of bullying, thirdly bullying 

victims and fourthly all others. The group that seems to live in the most difficult home 

conditions and generally suffer the worst from the four groups are perpetrators who are also 

victims of bullying. 

The analysis of the data indicates that bullies are a diverse group and although bullies 

generally feel worse than others, this does not apply to all bullies. A certain part of the bullies 

respond they do not feel bad.  

Bullying remains, despite numerous procedures at home and by school authorities. Despite 

different forms of bullying it is important to help the bullies and discover why they bully. The 

solution is not to change victim because without bullies there is no bullying. 
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1 Inngangur 

 

"Dagbjartur hefði orðið 18 ára í dag – Svipti sig lífi 11 ára í kjölfar eineltis" 

(Ragna Gestsdóttir, 2018). 

 

Fréttir af þessu tagi eru því miður ekki einsdæmi og sýna afleiðingar eineltis í sinni 

skelfilegustu mynd. Þær alvarlegu afleiðingar sem einelti getur haft fyrir þá sem fyrir því 

verða hafa orðið sífellt ljósari. En einelti hefur ekki síður alvarlegar afleiðingar fyrir þá sem 

talist geta gerendur í eineltismálum. Rannsóknir sýna að gerendur eineltis eru í mun meiri 

sjálfsvígshættu en aðrir. Til dæmis sýnir íslensk rannsókn að 47% þeirra sem leggja aðra oftar 

en vikulega í einelti hafa reynt sjálfsvíg en tæplega 1% þeirra sem aldrei hafa lagt aðra í ein-

elti (Ársæll Arnarsson, Sigríður Ragna Malmquist og Þóroddur Bjarnason, 2017).  

Samhliða aukinni vitneskju um afleiðingar eineltis, fyrir þá sem teljast gerendur, hefur 

fjölgað þeim rannsóknum sem leggja áherslu  á að skoða stöðu og hlutverk gerenda, líðan 

þeirra og hvað veldur því að þeir leggja í einelti. 

Í þessari ritgerð er athyglinni beint að gerendum, líðan þeirra og heimilisaðstæðum. 

Notast er við gögn úr rannsókn meðal barna í 19 Evrópulöndum til að leita svara við því hvað 

einkennir gerendur í eineltismálum. Með því móti er ef til vill hægt að koma þeim til hjálpar 

og komast þannig að rót vandans. Þar þurfa án efa margir að koma að málum og ef til vill er 

of mikil einföldun að horfa á einelti aðeins frá sjónarhóli gerenda og þolenda. Eru gerendur 

kannski í raun og veru þolendur líka? Þarf það kerfi sem sett hefur verið upp til að bregðast 

við eineltismálum almennt að breyta um fókus og beina sjónum meira að gerendum og veita 

þeim aukna aðstoð. Því án gerenda er ekkert einelti.  

 

1.1 Markmið rannsóknarinnar 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða börn sem telja má gerendur í eineltismálum. 

Litið verður á líðan þeirra og heimilisaðstæður í samanburði við þau börn sem ekki hafa verið 

gerendur. Ennfremur verður hugað að þeirri skörun sem er á milli hópa gerenda og þolenda.   

 

Leitað verður svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hvaða áhrif hefur það á mat einstaklings á eigin líðan ef viðkomandi þolandi, 

gerandi eða gerandi//þolandi í samanburði við aðra? 
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• Hvaða áhrif hefur það á mat einstaklings á líðan í skóla ef hann er þolandi, 

gerandi eða gerandi/þolandi í samanburði við aðra? 

• Hvernig meta gerendur, þolendur og gerendur/þolendur almenn lífsgæði sín í 

samanburði við aðra? 

• Hvaða áhrif hefur það á mat einstaklings á heimilisaðstæðum ef hann er þol-

andi, gerandi eða gerandi/þolandi í samanburði við aðra? 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðinni er skipt í sjö kafla. Í kafla 2 er fjallað um einelti og neteinelti ásamt því að 

skoðaðar eru skilgreiningar á þeim hugtökum. Í kafla 3 er fjallað um rannsóknir og þá hópa 

sem tengjast einelti. Í kafla 4 er fjallað nánar um gerendur og ýmsar rannsóknir sem hafa 

verið gerðar á líðan, heimilisaðstæðum og framtíðarhorfum þeirra. Jafnframt eru skoðaðar 

rannsóknir á viðhorfi kennara og foreldra til eineltis. Í kafla 5 er fjallað um þá aðferðafræði 

sem var notuð við rannsóknina. Í kafla 6 eru helstu niðurstöður settar fram og þær ræddar í 

kafla 7. Að lokum eru lokaorð tekin saman í 8. kafla.  
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2 Einelti 

2.1 Skilgreining á einelti 

 Fræðimenn hafa ekki komið sér saman um eina ákveðna skilgreiningu á einelti. Það 

er flókið að skilgreina fyrirbærið og jafnvel enn flóknara að skilgreina neteinelti sérstaklega. 

Hugtökin eru samt viðtekin, en fólk og fræðimenn geta haft mismunandi skilning á þeim. 

Hvar liggja t.d. mörkin á milli eineltis og samskiptavanda? Þegar reynt er að skilgreina einelti 

eru lykilatriðin, sem koma fram í flestum skilgreiningum: endurtekning, valdaójafnvægi og 

ásetningur um að valda skaða. Orðið einelti kemur fram í nokkrum íslenskum lögum, þar með 

talið almennum hegningarlögum, en í þeim er einelti ekki skilgreint. Einelti er sérstaklega 

skilgreint í orðskýringum nýrra laga um samskiptaráðgjafa nr. 45/2019. Skilgreiningin á ein-

elti í þeim lögum er samkvæmt 1. tl. 3.gr. : „síendurtekin hegðun sem almennt er til þess fal-

lin að valda vanlíðan hjá þeim sem fyrir henni verður, svo sem að gera lítið úr, móðga, særa, 

hunsa eða ógna viðkomandi eða valda honum ótta. Skoðanaágreiningur eða ágreiningur 

vegna ólíkra hagsmuna fellur ekki hér undir.“ Skilgreining ákvæðisins er í samræmi við 3.gr. 

reglugerðar um aðgerðir gegn einelti, kynferðislegri áreitni o.fl. nr. 1009/2015 (lög um sam-

skiptaráðgjafa íþrótta- og æskulýðsstarfs nr. 45/2019). 

 

Í spurningarkönnun um heilsu og lífskjör skólanema (HBSC), sem unnin er af svæðis-

skrifstofu WHO, Alþjóðaheilbrigðismálastofnunarinnar, í Evrópu er einstaklingur talinn 

lagður í einelti þegar: annar einstaklingur eða hópur einstaklinga gera honum eitthvað sem 

fellst í endurteknum árásum í orðum eða gjörðum sem er ætlað að valda fórnarlambinu van-

líðan og í leiðinni felur það í sér ójafnvægi á valdi milli þolenda og gerenda. Það telst líka 

einelti þegar einstaklingi er stöðugt strítt á þann hátt sem honum líkar ekki eða þegar hann er 

viljandi skilinn útundan. Það telst ekki einelti ef tveir jafn sterkir nemendur rífast eða slást. 

Það telst ekki einelti þegar nemanda er strítt á vinalegan eða gamansaman hátt (Inchley o.fl., 

2016). Einelti grunnskólabarna fer oftast fram á skólatíma á skólalóðinni (Guðjón Ólafsson, 

1996). Einelti fer oftast fram þegar hinir fullorðnu sjá ekki til (Vanda Sigurgeirsdóttir og 

Hrefna Sigurjónsdóttir, 2017). 

„Einelti er algengt og alvarlegt vandamál í skólastarfi“ (Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll 

Arnarsson, 2018). Langvarandi einelti getur haft miklar afleiðingar fyrir þolendur sem geta til 

dæmis þróað með tilfinningalega erfiðleika á borð við kvíða og þunglyndi sem jafnvel getur 

endað með sjálfsvígi (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Talið er að einelti sé 

eitt stærsta velferðarvandamál barna vegna áhrifa þess á heilsufar þeirra (Olweus, 1997). 
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Jafnframt hefur einelti neikvæð áhrif á gerendur en samkvæmt rannsókn Dan Olweus frá 

1997 hafa um 60% gerenda hlotið dóm áður en þeir verða 24 ára (Olweus, 1997). Í grein frá 

2003 segir umboðsmaður barna, Þórhildur Líndal að sjálfsmorð séu skelfilegasta afleiðing 

eineltis (Svava Jónsdóttir, 2003). Í síðari tíð hafa borist tíðari fréttir af fjöldamorðum í 

skólum. Stærsti hluti slíkra frétta kemur frá Bandaríkjunum. Þar hafa atburðirnir oft verið 

tengdir einelti og eru jafnvel enn  skelfilegri afleiðing eineltis en sjálfsmorð (Leary, 

Kowalski, Smith og Phillips, 2003; Muschert, 2007; Froggé, 2019). Í viðtali við DV árið 

2009 segir þolandi eineltis á Íslandi, sem hafði verið lagður í einelti í 8 ár, að sjálfsvígs-

hugsanir hefðu leitað á hann. Skólamorðin sem voru að gerast erlendis væru nánast öll afleið-

ingar eineltis og hann sjálfur dreymdi um að drepa þetta lið sem lagði hann í einelti (Lilja 

Katrín Gunnarsdóttir, 2009). 

 

2.1.1 Birtingarmyndir eineltis 

Einelti má skipta í annars vegar beint og hins vegar óbeint einelti (Smith, 2004). Með 

beinu einelti er átt við þegar ofbeldið er líkamlegt og yrt. Þá er til dæmis um að ræða hrind-

ingar, spörk, högg ásamt því þegar særandi og niðurlægjandi orð eru sögð um þolanda 

eineltis. Í beinu einelti verður þolandi fyrir einelti af geranda í eigin persónu. 

Óbeint einelti er einnig stundum kallað félagslegt einelti og kemur meðal annars fram 

með þeim hætti að einstaklingur er útilokaður, hunsaður, honum hafnað og hann baktalaður 

af hópi jafningja (Smokowski og Kopasz, 2005). Gerandi reynir af ásettu ráði að grafa undan 

mannorði þolandans, það getur verið með því að koma af stað orðrómi með það að markmiði 

að skaða félagslega stöðu þolandans eða stjórna vináttuböndum hans (Guðjón Ólafsson, 

1996; Þorlákur H. Helgason, e.d.). Það ber meira á beinu einelti en óbeinu því það óbeina er 

ekki eins áberandi og erfiðara er að sýna fram á að það hafi átt sér stað.  

Samkvæmt Olweus (2013) er beint einelti algengara meðal drengja meðan óbeint ein-

elti er algengara hjá stúlkum. Það er erfiðara að sjá óbeina eineltið hjá stúlkum, þar sem þær 

til dæmis tala illa um aðra, útiloka úr vinahóp og eyðileggja vinasambönd. Einnig skiptir 

Olweus þeim, sem helst eru í hættu á að vera lagðir í einelti, í annars vegar það sem hann 

kallar aðgerðalausir og undirgefnir þolendur og hins vegar ögrandi fórnarlömb eineltis. 

Skipting Olweusar er eftirfarandi :  

Aðgerðalausir og undirgefnir þolendur: 

• Eru hlédrægir, varkárir, viðkvæmir og stutt er í tárin. 

• Eru óörugg og hafa takmarkað sjálfstraust (neikvæð sjálfsmynd). 
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• Ef um drengi að ræða; þá eru þeir ekki eins líkamlega stór eða sterkir og aðrir 

bekkjarfélagar – sérstaklega gerenda – og þeir vilja ekki slást. 

• Eiga fáa, ef einherja vini. 

• Óttast að detta og meiða sig. 

• Gengur oft betur að umgangast fullorðna (foreldra, kennara) heldur en jafnaldra 

sína. 

Ögrandi fórnarlömb eineltis: 

Börn með þessi persónueinkenni eru ólíklegri til að verða fórnarlömb en þau eru þó 

um 15-20% fórnarlamba. Ögrandi fórnarlömb eineltis: 

• Geta verið skapstór og reyna að svara fyrir sig ef þau verða fyrir árás eða þau 

einangruð. Yfirleitt verður þeim þó lítið ágengt. 

• Þykja vera erfið í umgengni og eru oft eirðarlaus, jafnvel klunnaleg og/eða ó-

þroskuð. 

• Oft litið á þau sem ofvirk og/eða með einbeitingarvanda. 

• Fara oft í taugarnar á fullorðnu fólki með framkomu sinni.  

• Eru stundum sjálf gerendur.(Olweus, 2013) 

 

Í rannsókn Ársæls M. Arnarssonar og Þórodds Bjarnasonar (2009) var horft til gerenda 

og þolenda. Niðurstöður þeirra bentu m.a. til þess að léleg samskipti milli foreldra og barna 

geti haft neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu barnanna sem getur haft áhrif á að barn 

þeirra verði fyrir einelti. Jafnframt kom fram að gerendur eineltis væru líklegri til að eiga 

besta vin heldur en þolendur. Samkvæmt Lawrence og Adams (2006) er meirihluti nemenda 

þó hvorki gerendur né þolendur eineltis, heldur vitni. Þeir geta upplifað mikla óvissu um hvað 

sé rétt að gera. Ef vitni styður geranda þá verður hann vitorðsmaður að einelti. Ef vitni styður 

þolanda er hætt við að það verði næst í röðinni sem þolandi. Hræðslan við að verða næst í 

röðinni getur komið í veg fyrir að þolanda eineltis sé sýndur stuðningur. 

2.2 Neteinelti 

Margar rannsóknir sýna fram á tengsl milli eineltis og neteineltis. Eins virðist sem ger-

endur og þolendur séu þeir sömu þegar kemur að bæði einelti og neteinelti (Englander o.fl., 

2017). 

Skilgreining Belsey (2019) á neteinelti nálgast fyrirbærið á annan hátt. Neteinelti felur í sér 

að einstaklingur eða hópur nýti sér upplýsingar og samskiptatækni til að viljandi niðurlægja 

eða skaða einstakling endurtekið með fjandsamlegum hætti. Belsey bætir við að segja má að 
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neteinelti og einelti séu í raun sama samskiptaformið. Á netinu verða hins vegar til nýjar 

leiðir til að stækka sig á kostnað annarra. Fórnarlömb neteineltis verða berskjölduð bæði 

heima og í skólaumhverfinu því þau geta ekki lokað sig af heima hjá sér frá neteineltinu.  

Í skilgreiningu Hinduja og Patchin (2015) á neteinelti er valdaójafnvægi tekið út en 

það á frekar við um hefðbundið einelti. Skilningur þeirra er að neteinelti er viljandi og endur-

tekinn skaði sem gerður er með notkun tölvu, farsíma og annarra raftækja (Hinduja og 

Patchino, 2015). Þeirra skilgreining er hnitmiðuð og tekur til fjögurra lykilatriða: Ásetningur, 

endurtekning, skaði og raftæki. Í fyrsta lagi þarf hegðunin að vera viljandi, þ.e. ekki tilviljun. 

Í öðru lagi þarf hegðun að endurspegla ákveðið hegðunarmynstur en ekki aðeins eitt atvik. Í 

þriðja lagi er það skaði, það er að sá eða sú sem fyrir því verður þarf að upplifa að hafa orðið 

fyrir skaða. Í fjórða lagi er það stafræn samskiptatækni, það er það sem aðgreinir muninn á 

neteinelti og hefðbundnu einelti. Það er að beitt hafi verið tölvum, farsímum eða öðrum sam-

svarandi tækjum. 

Vísbendingar eru um að neteinelti sé verra en hefðbundið einelti, en það vantar frekari 

rannsóknir til að staðfesta það. Það sem meðal annars flækir mælinguna er að skilgreiningin á 

einelti á ekki endilega við um neteinelti. Þessi þrjú atriði eru ásetningur, endurtekning og 

valdaójafnvægi. Flestar rannsóknir benda til að þetta sé í raun það sama nema birtingarformið 

er ekki það sama. Einelti meðal barna á sér yfirleitt stað í skólanum, en neteinelti getur átt sér 

stað hvenær sem er og hvar sem er, sem getur gert það verra. Þolendur eiga erfiðara með að 

flýja undan neteinelti og þannig getur það verið meira valdeflandi fyrir gerandann (Englander 

o.fl., 2017). 

2.2.1 Birtingarmynd neteineltis 

Neteinelti birtist með ýmsum hætti og hefur tekið breytingum samhliða þróun tækninnar. 

SAFT, vakningarátak um örugga og jákvæða tölvu- og nýmiðlanotkun hefur tekið saman 

helstu atriði neteineltis en þar má nefna: 

• Rafræn áreitni (e. harassment) 

Rafræn áreitni er í gegnum persónuleg skilaboð svo sem smáskilaboð, tölvupóst, 

netskilaboð og skilaboð á samfélagssíðum, þar sem gerandi nær að koma miklu magni 

af ógnandi, særandi og niðurlægjandi skilaboðum til þolenda (Li, 2010; Kowalski og 

Limber, 2013). Rafræn áreitni er í flestum tilfellum endurtekin. Gerandi sendir 

endurtekið skilaboð til þolanda og nær vinum og fleirum með sér í lið sem verður til 

þess að fjöldi skilaboða aukast til þolandans. Rafræn áreitni stendur yfirleitt yfir í 



ÁN GERENDA ER EKKERT EINELTI  7 

 

langan tíma svo hér ríkir valdaójafnvægi þar sem að þolandi hefur lítil tök á að verja 

sig (Willard, 2007).  

• Netrifrildi (e. flaming) 

Netrifrildi er skammlíf deila á milli tveggja eða fleiri jafn sterkra einstaklinga. 

Samskiptin einkennast af vanvirðingu, eru móðgandi, dónaleg, særandi og niðrandi og 

fela jafnvel í sér hótanir (Willard, 2007). Netrifrildi geta byrjað sem eðlileg samskipti 

milli einstaklinga en síðan getur eitthvað orðið til þess að annar aðilinn bregst illa við 

og svarar með reiðilegum athugasemdum á móti, sem síðan getur leitt til persónulegra 

árása. Netrifrildi stendur yfirleitt yfir í stuttan tíma og eru þeir einstaklingar sem í því 

standa, oft með svipaða félagsfærni. Þar sem ekki er um að ræða valdaójafnvægi, er 

netrifrildi frábrugðið neteinelti og því hafa sumir fræðimenn velt því fyrir sér hvort 

það eigi að skilgreina netrifrildi sem neteinelti (Willard, 2007; Li, 2010). 

• Mannorðsspjöll (e. denigration) 

Mannorðsspjöll fela í sér að gerandi býr til og dreifir lygasögu um þolanda á netinu í 

þeim tilgangi að skemma persónuleg sambönd og mannorð hans. Gerandi notar ýmsar 

leiðir til að koma lygasögum áfram svo sem á heimasíðum, í tölvupóstum og á 

samfélagssíðum. Þolandinn heyrir oft allra síðastur þær sögur sem um hann ganga þar 

sem tilgangur gerandans er að koma sögunum til sem flestra svo hægt sé að valda sem 

mestum skaða (Willard, 2007).  

• Persónueftirlíking (e. impersonating) 

Persónueftirlíking er þegar gerandi þykist vera þolandi á netinu og villir á sér 

heimildir. Gerandi kemst yfir persónuleg gögn svo sem notendanafn og lykilorð 

þolanda og fer inn á persónulegar síður hans og/eða tölvupóst. Inni á þessum síðum 

eða í tölvupósti breytir gerandinn upplýsingum þolandans eða sendir skilaboð sem 

geta verið niðurlægjandi eða komið sér illa fyrir þolanda (Willard, 2007). 

• Trúnaðarbrestur (e. outing and trickery) 

Trúnaðarbrestur skiptist í tvennt; 

Uppljóstrun (e. outing): Þegar gerandi setur efni á Internetið eða sendir smáskilaboð 

með persónulegum gögnum, samskiptum, myndum eða leyndarmálum sem þolandi 

hefur treyst geranda fyrir (SAFT, e.d.). 

Svik (e. trickery): Eiga sér stað þegar gerandi platar þolanda til að treysta sér og deila 

með sér persónulegum upplýsingum og leyndarmálum í trúnaði en svo deilir 

gerandinn því með öðrum svo sem netsamtölum eða skilaboðum í þeim tilgangi að 

koma þeim áfram til sem flestra (Willard, 2007). 
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Trúnaðarbrestur felur í sér mikla höfnun og niðurlægingu fyrir þolandann þar sem 

hann taldi sig treysta viðkomandi aðila (SAFT, e.d.). 

• Útskúfun (e. exclusion)  

Útskúfun á sér stað þegar einstaklingur er markvisst og vísvitandi útilokaður frá hópi 

á netinu (Li, 2010). Þetta getur einnig verið þegar þolanda er synjaður aðgangur í hóp 

á netinu eða þegar margir einstaklingar vísvitandi eyða þolanda út af vinalista sínum. 

Þolandanum er svo tjáð að honum hafi verið eytt út af mörgum aðilum (Willard, 

2007). Útskúfun getur verið yfirþyrmandi og haft gríðarlega mikil neikvæð áhrif á 

sjálfsmynd þolandans. Útskúfun er auðveld á Facebook þar sem meginatriðið er 

vinalistinn og auðvelt að búa til hópa (SAFT, e.d.).  

• Rafrænt umsátur (e. cyber- stalking) 

Rafrænt umsátur er þegar þolandi fær endurtekin skaðleg skilaboð með rafrænum 

hætti sem innihalda hótanir, móðganir, líkamlegt ofbeldi eða kúgun. Gerandi dreifir 

lygasögum um þolanda aðeins til þess að sverta mannorð hans og eyðileggja 

persónuleg sambönd. Mörk rafræns umsáturs og neteineltis eru óskýr. Þau eru 

stundum dregin við það að þolandi óttist um öryggi sitt og velferð sína (SAFT, e.d; 

Willard, 2007). 

• Að lemja sér til ánægju (e. happy slapping) 

Að lemja sér til ánægju snýst um það að margfalda niðurlægingu þolanda. Hópur 

fólks ræðst að þolanda og beitir hann líkamlegu ofbeldi til dæmis með því að lemja, 

slá og sparka í hann sér til ánægju. Einn gerandinn tekur atvikið upp á síma eða 

myndavél og setur það á netið til að niðurlægja þolandann. Myndbandið getur verið á 

netinu í langan tíma og því bætist neteinelti við árásina (SAFT, e.d.). 

 

Tvær algengustu birtingamyndir neteineltis eru annars vegar rafræn áreitni þar sem 

þolanda eru send neikvæð og niðrandi skilaboð og hins vegar trúnaðarbrestur þar sem birt eru 

niðrandi efni um þolandann á samfélagsmiðlum (Dredge, Gleeson og Garcia, 2014; Tarapdar 

og Kellett, 2013). 

Heimili og skóli – landsamtök foreldra reka netöryggisverkefnið samfélag, fjölskylda 

og tækni (SAFT) sem hafa gert nokkrar kannanir með börnum og foreldrum um netnotkun. 

Til að leggja mat á mögulegt umfang neteineltis á Íslandi árið 2013 var gerð könnun á vegum 

SAFT verkefnisins. Könnunin náði til nemenda frá 4.-10. bekk og alls var haft samband við 

1500 foreldra, en í heildina svöruðu 954 könnuninni. Í ljós kom að 8% drengja og 10% 

stúlkna töldu sig hafa orðið fyrir neteinelti á síðustu 12 mánuðum. Þau sem höfðu orðið fyrir 



ÁN GERENDA ER EKKERT EINELTI  9 

 

neteineltinu voru spurð hvar á netinu eineltið hefði átt sér stað. Þar sögðu 55% þeirra að 

neteineltið hefði átt sér stað á samskiptasíðum eins og Facebook eða Twitter, 36,3% bentu á 

skyndiskilaboð t.d. Snapchat, spjallrás á Facebook, Skype og MSN. Þegar þolendur voru 

spurðir með hvaða hætti eineltið hefði átt sér stað þá tóku ekki allir afstöðu en hlutfall þeirra 

sem það gerðu var 70,7%. Af þeim sem tóku afstöðu var um 39,7% nemenda sem svaraði að 

þeim voru send andstyggileg og særandi skilaboð t.d. texti, mynd, myndupptaka á netinu. Þá 

sögðu 36,2% þeirra að þau hafi verið skilin út undan eða útilokuð úr net hópum eða 

viðburðum á netinu. Eins voru 36,2% sem svöruðu að neteinelti hafi átt sér stað með öðrum 

hætti. Einnig voru ungmennin spurð hvort þau hefðu einhvern tímann sett inn skilaboð, texta 

eða mynd á netið sem var andstyggilegt í garðs einhvers annars og um 8% drengja svöruðu 

játandi og 4% stúlkna (SAFT, 2013).  

Samfélagsmiðlar auðvelda gerendum að nálgast þolendur sína hvar og hvenær sem er 

allan ársins hring. Facebook er auðveldur staður til að stunda neteinelti með 

skyndiskilaboðum, deila myndum og myndefnum ásamt því að setja inn niðrandi upplýsingar 

um þolandann og dreifa þessu öllu. Því er algengast að neteinelti fari fram á Facebook skv. 

könnun SAFT frá 2013 (SAFT, 2013; Huang og Chou, 2013). Frá því að rannsókn SAFT á 

netnotkun var gerð árið 2013 hafa samfélagsmiðlar þróast og hafa börn og ungmenni aukið 

samskipti sín á miðlum eins og Instagram og Snapchat.  
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3 Hópar sem tengjast einelti 

Í þessum kafla er fjallað um þá hópa sem tengjast einelti mest. Hóparnir eru áhorfendur, þol-

endur og gerendur. Jafnframt tökum við sérstaklega til skoðunar þá gerendur sem eru jafn-

framt þolendur. 

3.1 Áhorfendur  

Einelti er oft skilgreint sem félagsleg athöfn (e. group process) og margir fræðimenn 

telja að viðbrögð gegn einelti ættu frekar að beinast gegn áhorfendum frekar en gerendum og 

þolendum. Áhorfendur eineltis eru þeir sem tengjast því ekki beinum hætti en verða vitni að 

eineltinu. Áhorfendur viðhalda oft einelti og eru jafnframt þeir sem helst geta komið í veg 

fyrir einelti (Salmivalli, 2010). Þórhildur Líndal þáverandi umboðsmaður barna, nefnir, að 

meirihluti nemenda á enga beina aðild að einelti, hvorki sem gerendur né sem þolendur. Bent 

er á að þessi hópur sé mikilvægur þar sem hann viti jafnan af einelti löngu áður en fullorðnir 

fá vitneskju um það. Ef skólum myndi takast að vekja þennan hóp til vitundar um skaðsemi 

eineltis að þá myndi árangurinn örugglega ekki láta á sér standa (Svava Jónsdóttir, 2003)  

Staða áhorfenda samkvæmt Cowie (2000) getur verið með þrennu móti; þeir grípa inn 

í einelti, hvetja gerendur eða fylgjast með án þess að gera neitt. Olweus nýtir svokallaðan 

eineltishring sem verkfæri í viðbrögðum við eineltisaðstæðum. Skólar á Íslandi sem taka þátt í 

Olweusaráætluninni gegn einelti hafa margir veggspjöld uppi á veggjum með eineltishringnum 

og er hann notaður í samtölum við börnin svo þau geti staðsett sig í eineltisaðstæðum. Einhver 

er skilgreindur gerandi og hann á sér liðsmenn í mismunandi hlutverkum.  Hlutverkin eru: 

 Meðhlaupari: Er virkur þátttakandi en á ekki frumkvæðið. 

 Stuðningsaðili: Styður eineltið en er ekki virkur þátttakandi. 

 Óvirkur stuðningsaðili: Er samþykkur eineltinu en styður það ekki sýnilega. 

 Hlutlaus áhorfandi: Sér hvað gerist en skiptir sér ekki af.  

 Hugsanlegur verndari: Er á móti eineltinu og finnst að hann eigi hjálpa en gerir það 

 ekki. 

 Verndari: Er á móti eineltinu og hjálpar eða reynir að hjálpa þolanda (Olweus, 2005). 

Mikilvægt er að áhorfendur geri sér grein fyrir hlutverkum sínum svo það sé hægt að vinna að 

útrýmingu eineltis. 
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3.2 Þolendur 

Þolendur eineltis eru þeir sem verða fyrir endurteknum skaða að hálfu gerenda 

Þolendur hefðbundins eineltis eru oft þeir sem aðrir sjá sem öðruvísi. Hvort sem það er útlit, 

fatnaður, talsmáti, nesti og svo framvegis. Þeir sem eru í yfirþyngd eru líklegri til að verða fyrir 

einelti og þeir sem tilheyra annarri trú, menningu eða hafa annað móðurmál. Eins virðast þeir, 

sem frekar verða fyrir aðkasti, skera sig út með fötlun, ADHD, einhverfu eða einhvers konar 

útlitslegum frávikum (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Neteinelti getur hins vegar verið nafnlaust 

og þar af leiðandi getur hver sem er lent í því og það tilheyrir ekki endilega ákveðnum jaðar-

hópum. 

Rannsóknir sýna að þolendum eineltis geti skort félagslega færni, þeir haft lélega og 

brotna sjálfsmynd og veikari tengsl við annað fólk. Þá má sjá aukna tíðni þunglyndis, kvíða og 

annarra andlegra og líkamlegra erfiðleika ásamt því að þolendur eru líklegri til að leiðast út í 

vímuefnaneyslu og sjálfsvígstilraunir en önnur börn. Almennt líður þolendum eineltis verr í 

skóla en öðrum börnum, þau mæta verr og skila síður af sér verkefnum. Þá segja rannsóknir að 

þolendur upplifi sig almennt heimskari og minna eftirsóttarverða en önnur börn (Due o.fl., 

2005). 

Einelti getur haft mjög afdrifaríkar afleiðingar fyrir þolendur. Þeir geta orðið fyrir 

mikilli einangrun, fundið fyrir skömm, verið hræddir og skort öryggistilfinningu (Beckman, 

Hellström og Kobyletzky, 2019). 

Samkvæmt bandarískum rannsóknum eru einungis um 25-50% þolenda sem ræða eineltið við 

fullorðna. Þeir eru hræddir við að gerandi muni komast að því sem gæti þá ollið enn meiri 

skaða fyrir þolandann (Beckman, Hellström og Kobyletzky, 2019). 

Rannsóknir sýna að afleiðingar eineltis geta haft afdrifaríkar afleiðingar fyrir þol-

andann. Langtímaáhrif eineltis getur valdið þunglyndi síðar á ævinni, lélegri frammistöðu í 

skóla eða hreinlega brottfalli úr námi. Eins má sjá aukna tíðni sjálfsvígshugsana og tilrauna til 

sjálfsvígs (Beckman, Hellström og Kobyletzky, 2019). 

Rannsóknir sýna einnig að börn með taugaraskanir (e. neurodevelopmental disorders), 

svo sem ADHD, einhverfu eða þroskahömlun, eru 2-3,5 sinnum líklegri til að verða fyrir ein-

elti en aðrir nemendur (Beckman, Hellström og Kobyletzky, 2019). 

Samkvæmt viðtali við Ársæl Arnarson, prófessor við menntavísindasvið Háskóla 

Íslands frá 2017, hafa viðbrögð við einelti á Íslandi fyrst og fremst snúið að þolandanum. 

Ársæll segir að í starfi sínu verði hann ennþá var við gamlar leifar þess að krakkar sem skeri 

sig úr bjóði upp á eineltið. Hann segir: 
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Það er svolítið sami andi í þessari umræðu um einelti og var um kyn-

ferðislegt ofbeldi fyrir nokkrum árum. Það er eins og að það þurfi 

Druslugöngu til að varpa ábyrgðinni yfir á gerandann. Það er sömu fras-

arnir notaðir af fólki í uppeldisstéttunum sem segja að sumir krakkar 

kalli á þetta. Þetta eru nákvæmlega sömu frasarnir og voru notaðir um 

kynferðislegt ofbeldi að einhver einstaklingur bjóði upp á að láta brjóta á 

sér því hann er svona eða hinsegin. Þetta er bara vegna þess að við erum 

orðin vön þessu. Við fórum öll í gegnum skóla og urðum vitni að þessu 

eða urðum fyrir þessu. Við sjáum ekki sjálf hvað þetta er óeðlilegt. Það 

er ekkert til sem heitir eðlilegt ofbeldi 

3.3 Gerendur 

Þegar horft er til geranda þá eru oft undirliggjandi orsakaþættir sem hafa áhrif á hegðun 

þeirra. Sjálfsmynd þeirra virðist oft ekki góð og einstaklingarnir óöruggir. Í sumum tilfellum 

má sjá að viðkomandi hefur sjálfur orðið fyrir einelti eða upplifað neikvæðar tilfinningar og 

vanlíðan sem veldur því að hann leggur aðra í einelti (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Þegar 

gerendur eru spurðir þá svara þeir því stundum til að það að hrekkja aðra teljist merki um 

stórmennsku og það sé leið til að vaxa í áliti hjá öðrum. Þeir telja það betra að vera sá sem 

stríðir en að eiga á hættu að verða fyrir stríðni sjálfir. Þessi verknaður verður því tilraun til þess 

að hylja eigin vanlíðan. Einstaklingar sem eru gerendur í eineltismálum eru margir hverjir vin-

sælir innan félagahópsins og aðrir líta upp til þeirra (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Ýmsar ástæður geta verið fyrir vanlíðan geranda. Rannsóknir sýna að  heimilisaðstæður 

geta haft áhrif þar á. Einstaklingarnir geta hafa verið látin afskiptir eða vanræktir, annað hvort 

andlega eða líkamlega. Þeim hefur ekki verið sett mörk í samskiptum, uppeldið hefur einkennst 

af óstöðugleika og að siðferðisuppeldi hefur verið ábótavant til dæmis er varðar það hvað sé 

rétt og rangt. Félagslegar aðstæður geta einnig haft áhrif á líðan barna eins og náms- og félags-

legir erfiðleikar. Sumir gerendur eiga erfitt með að halda einbeitingu og fara eftir fyrirmælum 

og eins eiga sumir þeirra erfitt með ytra áreiti (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Öryggisleysi og lágt sjálfsmat getur haft neikvæð áhrif á börn og magnað upp erfiðar 

tilfinningar og eða persónuleikaeinkenni (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Gerendur sjálfir geta 

einnig fundið fyrir óöryggi og hræðslu um að vera ekki vinsælir og verða jafnvel næsta fórnar-

lamb. Að ganga út frá því að orsök eineltishegðunar sé vanlíðan hjá gerendum gefur von um 

að breytingar geti orðið á hegðun þeirra (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 
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Að vera gerandi í einelti getur haft neikvæðar afleiðingar af ýmsum toga. Þar má nefna 

auknar líkur á kvíða og heilsufartengdum kvillum, kynferðislegri áreitni, áfengis- og vímuefna-

neyslu og afbrotum. Til dæmis sýndi rannsókn Olweus frá 2011 að gerendur í einelti væru 

fjórum sinnum líklegri en aðrir til að verða sakfelldir fyrir glæp (Vanda og Ársæll, 2018).  

3.3.1 Þolendur/gerendur 

Samkvæmt niðurstöðum rannsókna Ársæls M. Arnarssonar og Þórodds Bjarnasonar 

(2009) um einelti meðal nemenda á mið- og unglingastigi kemur fram að mikilvægt er að gera 

sér grein fyrir því að í raun eru það þrír hópar þegar horft er til gerenda og þolenda. Það þarf 

að gera skýran greinamun, í þessum þremur hópum, á félagslegum og sálfræðilegum þáttum, 

sem hafa áhrif á einelti. Það eru í fyrsta lagi þeir sem verða fyrir einelti en leggja ekki aðra í 

einelti. Í öðru lagi þeir sem leggja aðra í einelti en verða ekki fyrir því sjálfir. Í þriðja lagi þeir 

sem bæði leggja aðra í einelti og verða fyrir því sjálfir. Börn sem eru bæði þolendur og gerendur 

eru sá hópur sem líklegastur eru til að þurfa mest á aðstoð að halda (Vanda og Ársæll, 2018). 

Samkvæmt Ma (2001) er mikilvægt að rannsaka hópinn þolendur/gerendur og þessi 

hópur þarf  mögulega á sérstökum úrræðum að halda. Það er hætt við því að ef þeir eru með-

höndlaðir og fá ráðgjöf sem þolendur eða gerendur eingöngu að þá gætu þeir skipt um hlutverk 

að ráðgjöf lokinni. 
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4 Nánar um gerendur 

Í þessum kafla er fjallað nánar um gerendur, rannsóknir á líðan þeirra og heimilisaðstæðum. 

Jafnframt er skoðað viðhorf kennara og foreldra til eineltis. Að lokum eru skoðaðar fram-

tíðarhorfur gerenda.  

4.1 Líðan gerenda 

Vísindalegar rannsóknir hafa sýnt fram á að gerendum eineltis líður almennt verr, þeim 

gengur verr í skóla, sýna frekar árásarhegðun, mótþróa og eru oftar hvatvísir en nemendur 

almennt. Þeir geta átt  í félagslegum erfiðleikum og eiga þannig færri vini. Þessi hópur er oft 

einmana og á erfiðara með að einbeita sér. Gerendum er jafnframt hættara við að vera 

þunglyndir (Campbell, Spieker, Buchinal og Poe, 2006). Gerendur líta oft jákvæðum augum á 

beitingu ofbeldis til að leysa vandamál eða til fá það sem þeir vilja. Þeir eru hvatvísir og hafa 

sterka þörf fyrir að stjórna öðrum (Carney og Merrell, 2001). 

Rannsókn Thunfors og Cornell (2008) leiddi í ljós að gerendur eru oftast vinsælir 

meðal skólafélaga en í raun og veru líkar fáum vel við þessa einstaklinga. Félagslegri stöðu 

þeirra er því náð með árásargirni, en samkvæmt rannsókn Ársæls og Þórodds (2009) töldu 

gerendur sig eiga góðan vin og vera í sterkum tengslum við hann, en aftur á móti að þeir sem 

eru bæði þolendur og gerendur eiga í lélegum tengslum við góðan vin eða aðra. Í rannsókn 

þeirra sást ákveðið samskipta mynstur hjá stúlkum en ekki drengjum. Stúlkur, sem eru ger-

endur eineltis eiga í auðveldum samskiptum við stjúpföður en erfiðum samskiptum við móður 

eða stjúpmóður. Gerendur og þolendur voru með hæst hlutfall þeirra, sem verst eru staddir 

félagslega, það er þeir sem eru í litlum eða engum samskiptum við annað foreldrið eða besta 

vin. 

Umdeilt er að ástæður fyrir því að gerendur leggja í einelti er að það stafi af því að 

gerendur telji sig ekki nógu góða eða að hegðun þeirra sé kvíðatengd og þeir fái þannig útrás 

á þolendum. Rannsóknir styðja þetta ekki að fullu. Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

gerendum líður nokkuð vel með sig og kvíði hjá þeim sé í meðallagi (Carney og Merrell, 

2001).  

4.2 Heimilisaðstæður gerenda 

Ábyrgð foreldra í uppeldisstarfi er mikil. Foreldrar bera ábyrgð á því að kenna börn-

unum sínum gott og heilbrigt líferni og samfélagslega ábyrgð svo sem hegðun, háttsemi og 

virðingu sem gæti komið í veg fyrir einelti. Það er hlutverk foreldra að gæta hagsmuna barna 
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sinna og vera vakandi fyrir einelti. Umhyggja foreldra getur haft áhrif á það hvort einstak-

lingur verður þolandi eða gerandi í eineltismálum (Guðjón Ólafsson, 1996; Hrefna Friðriks-

dóttir o.fl., 2011). 

Samkvæmt Willard (2007) koma börn sem eru gerendur í einelti mörg frá fjölskyldum sem 

þannig er lýst: 

• Skortur á hlýju og þátttöku foreldra.  

• Afskiptalausir foreldrar sem setja börnum sínum ekki mörk. 

• Skortur á eftirliti foreldra með lífi barna. 

• Harkaleg líkamleg agastjórnun 

• Foreldrar sýna sjálf eineltistilburði. 

Þó þessir punkti varpi ljósi á þær fjölskylduaðstæður sem árásargjarn gerandi getur búið við 

þá lýsir þetta ekki endilega einkennum annarra gerenda. Rannsóknir hafa sýnt að heimilis-

aðstæður hafi áhrif á gerendur og þolendur eineltis, svo virðist sem þessir einstaklingar búi 

við svipaðar fjölskylduaðstæður og fjölskyldumynstur (Graig og Konarski, 1998).  

4.2.1 Álag á fjölskyldu  

Samkvæmt Craig og Konarski (1998) er líklegt er að mikið álag á fjölskyldu stuðli að 

færri jákvæðari og auknum neikvæðum samskiptum milli foreldra og barna. Stress og kvíði 

hefur mikil áhrif, foreldrar eru ef til vill stressaðir vegna slæmrar fjárhagsstöðu og hafa því 

tilhneigingu til að eiga í neikvæðari samskiptum við börnin sín. Slíkir foreldrar eru oft mjög 

skapstórir og harðir við börnin sín. Það er jafnframt skortur á jákvæðum samskiptum sem 

verður til þess að viðurkenning fyrir árásargirni og einelti verður til (Craig og Konarski, 

1998). 

Í rannsókn Patterson og Dishion (1988) komust þeir að því að streita (það er að segja 

lágar tekjur, atvinnuleysi og skortur á menntun) innan fjölskyldunnar hafi slæm áhrif á geð-

heilsu foreldra sem bitnar á framkomu þeirra við börn og getur stuðlað að aukningu á árásar-

girni í hegðunarmynstri barna. Árásagjörn, neikvæð hegðun og þvingunarhegðun er styrkt og 

hefur þannig slæm áhrif í samskiptum barna út á við. Börn læra að neikvæð hegðun skili 

árangri og með tímanum ná þau að stjórna öðrum með þvingunaraðferðum. Rannsóknir sýna 

að fjölskyldur árásargjarnra barna einkennast af hörðum og ósamkvæmum refsiverðum 

aðferðum uppalanda og styðja þannig notkun á andstyggilegri og árásagjarnari hegðun barna 

sinna með því að efla óvart árásagjarna hegðun hjá börnunum sjálfum (Georgiou og 

Stavrinides, 2013). Jafnframt getur of lítill agi frá foreldrum stuðlað að þróun árásargjarnrar 

hegðunar barna þeirra þar sem foreldrar ná ekki að fylgjast með þeim og lífi þeirra (Patterson 
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og Dishion, 1988). Gerendur eineltist sýna oftar andfélagslega hegðun, eins og að beita 

líkamlegu ofbeldi og fremja glæpi. Einelti getur verið ein af mörgum gerðum árásargjarnra og 

andfélagslegra atferla sem þessi börn sýna.(Craig og Konarski, 1998). 

4.2.2 Uppeldisaðferðir  

Rannsóknir til að börn sem búa við ofbeldishneigða hegðun foreldra og stíft uppeldi 

eru líklegri til að leggja aðra í einelti (Smith og Wilson, 1998). Espelage og félagar (2000) 

benda á að börn sem leggja í einelti eru líklegri að koma frá fjölskyldum þar sem foreldrar 

þeirra leggja áherslu á valdahyggju og refsiverðar uppeldisaðferðir (Espelage, Bosworth og 

Simon, 2000). Þá benda Rican og félagar (1993) á að foreldrar sem setja mörk, en virða sjálf-

stæði barna sinna og eru móttækileg fyrir þörfum þeirra eru líklegri til að eiga börn sem taka 

ekki þátt í eineltishegðun (Rican, Klicperove og Koucka, 1993). 

Foreldraeftirlit endurspeglar viðleitni foreldra til að komast að því hvernig barn þeirra 

hegðar sér og fylgjast með barninu, svo sem athöfnum þeirra, hvar barnið er og hvað það er 

að gera. Börn slíkra foreldra eru ólíklegri til að stunda áhættusama hegðun. Foreldrar sem 

fylgjast með börnum sínum og gera væntingar til þess að þau nái árangri hafa með því áhrif á 

að draga úr árásargirni barnanna. Því er talið að jafningja ofbeldi tengist veiku foreldraeftirliti 

og lítilli samveru með barninu (Cernkovich og Giordano, 1987). Rannsóknir hafa einnig sýnt 

fram á að foreldrar sem hafa tilhneigingu til að láta börn sín afskipt eru börnin líklegri til að 

leiðast út í frávikshegðun. Líklegra er að foreldrar treysti börnum, sem segja þeim hvað þau 

eru að gera, þar með talið hvað þau gera í sínum frístundum, hvernig þeim gengur í skólanum 

og hver þeirra leyndarmál eru. Þau börn eru jafnframt ólíklegri til að verða fyrir einelti eða 

ofbeldi (Georgiou og Stavrinides, 2013).   

Í rannsókn Georgiou og Stavrinides (2013) greinir frá þætti foreldra í eineltismálum og 

atriðum er gætu hjálpað til að hanna og framkvæma forvarnar- og íhlutunaráætlun sem miðar 

að því að útrýma einelti. Slíkar áætlanir ættu að getað skilað árangri, en þá má ekki takmarka 

þær aðeins við skóla, heldur þarf samvinna við heimilin einnig að eiga sér stað. Georgiou og 

Stavrinides taka fram að: 

1. "Það verður jákvæð, tölfræðilega marktæk fylgni milli eineltis og fórnarlamb og átök for-

eldra og barna. 

2. Það verður neikvæð, tölfræðilega marktæk fylgni milli eineltis og fórnarlamb og eftirlit 

foreldra. 

3. Það verður neikvæð, tölfræðilega marktæk fylgni milli eineltis og fórnarlamb og upplýs-

ingagjöf barna. 
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4. Allar þrjár breyturnar (átök foreldra-barns, eftirlit foreldra og upplýsingagjöf barns) 

geta sagt fyrir um einelti barna og upplifun á ofbeldi í skólanum" (Georgiou og 

Stavrinides, 2012, bls. 172). 

 

4.3 Kennarar og einelti 

Samkvæmt rannsóknum gengur kennurum ekki alltaf vel að taka á einelti þó þeir reyni 

oftast að grípa inn í ef þeir fá vitneskju um slíkt. Það gerist jafnvel þótt þeir hafi fulla trúa á 

því sjálfir að aðgerðir þeirra séu árangursríkar (Burger o.fl, 2015). Samkvæmt rannsókn Bur-

ger og félaga (2015) var mikill meirihluti kennara sem kaus að nota refsingar gagnvart ger-

anda frekar en að beita samtali eða kalla fleiri fullorðna að málinu. Jafnframt var lítil áhersla 

hjá kennurunum að vinna með þolendum. Burger og félagar velta fyrir sér hvort það geti 

skýrst af ónægri þekkingu kennaranna og nefna sem eitt að lykilatriðum í að bæta þetta sé að 

eineltisnámskeið séu hluti af námsefni í kennaranámi, en þeir benda á að lítið sé um það í 

Þýskaland og Austurríki (Burger, 2015).   

Niðurstöður rannsóknar Vöndu Sigurgeirsdóttur og Sif Einarsdóttur frá 2004 bentu til 

að búa þurfi kennaranema faglega og persónulega undir að glíma við einelti og greinilegt sé 

að kennurum finnst mikið vanta er þetta varðar í kennaranámi og ljóst að það þurfi að bæta úr 

því. Samkvæmt rannsókn Sjafnar Kristjánsdóttur (2011) um mat kennara á fræðslu og þjálfun 

í eineltismálum benda niðurstöður til að styrkja þurfi kennslu um einelti í kennaranámi. 

Rannsóknin var þó megindleg og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöðuna (Sjöfn, 2011). 

Breytingar hafa verið gerðar á kennaranáminu á síðustu árum og þyrfti að gera nýja rannsókn 

til að meta núverandi stöðu og viðhorf kennara (Vanda, 2018). Í Háskóla Íslands (2019) er 

valnámskeiðið: einelti, leiðir og lausnir. Markmið námskeiðsins er að þeir sem ljúka því 

öðlist þekkingu, leikni og hæfni til að geta tekist á við einelti meðal barna og unglinga.  

4.4 Foreldrar og einelti 

Það er skortur á rannsóknum á viðhorfi foreldra þolenda. Flestar rannsóknir beinast 

frekar að börnum sem eru gerendur, þolendur eða áhorfendur. Af þeim fáu rannsóknum sem til 

eru með fullorðnum sem tengjast lífi barna hefur áherslan frekar verið á kennara. Rannsóknir 

með foreldrum hafa sýnt að ákveðinn hluti foreldra segir í viðtölum að einelti sé sök þolenda 

og jafnvel vera hluti af því að vera barn (Sawyer, Mishna. Pepler og Wiener, 2011). Þá hafa 

rannsóknir einnig sýnt að foreldrar þolenda sem eru lagðir í einelti af vinum sínum vita í helm-

ingi tilvika ekki af eineltinu (Mishna, Wiener og Pepler, 2008). Enn fremur hafa rannsóknir 
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sýnt að þolendur eineltis eiga í verra sambandi við kennara og foreldra heldur en aðrir. Það er 

mikilvægt að þolendur segi fullorðnum frá eineltinu svo hægt sé að stöðva einelti (Bjereld, 

Daneback og Pezold, 2017). Foreldrar eru sérstaklega mikilvægir fyrir þolendur þegar kemur 

að því að styðja við börnin og aðstoða þau í eineltismálum (Sawyer o.fl., 2011) en foreldrar 

hafa jafnframt miklar áhyggjur af því að börnin þeirra verði fyrir einelti í skólum (Stives o.fl. 

2018). 

 

4.5 Framtíðarhorfur gerenda 

Í rannsókn Ársæls Arnarssonar, Sigríðar R. Malmquist og Þórodds Bjarnasonar (2017) 

kemur í ljós að það eru mjög sterk tengsl milli eineltis og sjálfsvígshættu gerenda. 

Rannsóknin er unnin upp úr gögnum HBSC rannsóknarinnar á Íslandi um heilsu, líðan og 

félagslegar aðstæður barna á aldrinum 11, 13 og 15 ára, alls voru 3.857 nemendur úr 10. bekk 

sem svöruðu spurningum tengdum reyslu þeirra af einelti og tilraunum til sjálfsvígs. 

Niðurstöður sýndu að um fjórðugur nemenda í 10. bekk höfðu hugsað um sjálfsvíg einhvern 

tímann á árinu. Niðurstöður þeirra sýndu einnig að um helmingur þeirra nemenda sem eru 

bæði gerendur og þolendur hafi hugleitt sjálfsvíg eða gert tilraun til þess árinu á undan. 

Margar rannsóknir benda til þess að gerendur, og þá sérstaklega hópurinn sem 

flokkast sem gerendur/þolendur, sé í áhættuhópi við að þróa með sér geðrænan vanda, eins og 

fíkn, lágt sjáfsmat, kvíða og þunglyndi. Andre Sourander barnasálfræðingur við háskólann í 

Turku í Finnlandi er einn þeirra sem að hefur gert rannsóknir á þessu málefni. Rannsóknin 

var langtímarannsókn þar sem 5.034 börnum var fylgt eftir frá því að þau voru á áttunda ári 

þar til að þau urðu 29 ára. Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að 20% hópsins 

flokkaðist sem gerendur og af þeim hópi höfðu 23% leitað sér aðstoðar við geðrænum vanda 

fyrir 29 ára aldur. Í þessari rannsókn má sjá eins og í rannsókn Ársæls og félaga (2017) að 

hópurinn gerendur/þolendur koma verst út en 31% hópsins fellur undir þessa skilgreiningu og 

31% þeirra hafði leitað sér aðstoðar við geðrænum vanda. Til samanburðar þá leitaði aðeins 

13% þeirra sem hafði hvorki lent í né tekið þátt í einelti sér aðstoðar við geðrænum vanda 

fyrir 29 ára aldur (Sourander, Gyllenberg og Klomek, 2016). 

Kathryn Falb (2011) skoðaði í doktorsrannsókn sinni frá Harvard tengsl milli þess að 

vera gerandi í einelti og að hafa beitt ofbeldi í nánu sambandi síðastliðinn mánuð með 

ferlirannsókn (e. cohort). Þátttakendur í rannsókninni voru 1.491 á aldrinum 18 -35 ára en 

þeir voru allir að leita sér aðstoðar vegna heilsubrests. Niðurstöður leiddu í ljós að þeir sem 

viðurkenndu að hafa stundum lagt aðra í einelti voru 1,53 sinnum líklegri til þess að hafa beitt 
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ofbeldi í nánu sambandi. Þeir sem viðkenndu að hafa lagt aðra reglulega í einelti voru 3,83 

sinnum líklegri til þess þess að hafa beitt ofbeldi í nánu sambandi borið saman við hópinn 

sem sagðist ekki hafa verið gerandi í eineltismálum á skólaárum. Gefa þessar niðurstöður 

vísbendingar til þess að skoða þurfi nánar hvað liggur að baki hegðuninni og þessari þörf 

geranda til að drottna yfir öðrum. Vísbendingarnar um slíka hegðun koma fram strax í æsku 

og má því ætla að hægt sé að grípa mun fyrr inn í og takmarka skaðann sem 

hegðunarmynstrið veldur öðrum (Falb o.fl., 2011). 
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5 Gögn og aðferðir 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræðina sem stuðst var við í rannsóknarverkefninu. 

Greint verður frá þátttakendum, hvernig  gagna var aflað og frá þeim mælikvörðum notaði 

voru við túlkun gagna. 

5.1 Þátttakendur 

Rannsóknin byggir á svörum þátttakenda í könnuninni „Evrópskir krakkar á netinu 

2020“ (e.EU Kids Online 2020). Markmið verkefnisins „Evrópskir krakkar á netinu“ er að 

kortleggja netvenjur, netaðgang, netfærni, áhættu nets og almenna netnotkun meðal evrópskra 

barna. Þátttakendur komu frá 19 Evrópulöndum. Í könnuninni voru börn á aldrinum 9-16 ára 

spurð ýmissa spurninga tengt því hvað þau gera á netinu og upplifunum þeirra á netinu. 

(Smahel o.fl., 2020). Spurningalistinn sem lagður var fram í könnuninni byggir á fyrri útgáfu 

„Evrópskir krakkar á netinu“ frá árinu 2010 og alþjóðlegu könnuninni Global Kids Online10, 

en ákveðnum spurningum var breytt og búnar til nýjar til að endurspegla þær breytingar sem 

hafa orðið á tækninni og mynstri netnotkunar í dag (Smahel o.fl., 2020).  

5.2 Gagnaöflun 

Gagnaöflun stóð frá hausti 2017 til sumars 2019 og náði á endanum til 25.138 barna í 

19 löndum (Smahel o.fl., 2020). Gögnum var safnað ýmist með því að leggja spurningar-

listann fyrir heima og hins vegar með því að leggja hann fram í skóla, eftir því sem átti best 

við í hverju landi. Spurningarlistinn inniheldur tvennskonar spurningar. Annars vegar kjarna-

spurningar sem endurspegla áherslur könnunarinnar og hins vegar valspurningar til að fá 

meiri dýpt í ákveðin atriði. Löndin fengu öll fyrirmæli um að nota kjarnaspurningarnar en 

hinar voru valkvæðar. Þar sem spurningalistinn í heild sinni er langur var honum skipt í 

tvennt í flestum löndum. Gerð var tillaga um að löndin gætu lagt fyrir styttri útgáfu fyrir börn 

á aldrinum 9-10 ára og þá gat hvert land fyrir sig ákveðið hvaða spurningar skyldi leggja 

fyrir. Eldri börnin fengu síðan fullan lista. Farið var eftir siðareglum hvers lands fyrir sig. 

Áður en spurningalistinn var lagður fyrir var tryggt að nafnleyndar væri gætt. Gengið var úr 

skugga um að börnin höfðu alltaf tækifæri til að svara ekki ef þess var óskað. Eins var 

umhverfið haft eins þægilegt og kostur var og truflun frá öðrum haldið í lágmarki.  

5.3 Mælikvarðar 

Fylgibreyturnar sem notaðar eru í þessum hluta rannsóknarinnar eru útbúnar út frá 

svörum við spurningum tengdum einelti. Þær eru skilgreindar eftir fjórum mismunandi hópum 
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eftir því hvernig þátttakendur tengjast eineltismálum. Hóparnir eru: Þolendur, einstaklingar 

sem lagðir eru í einelti. Gerendur, einstaklingar sem leggja í einelti. Gerendur og þolendur sem 

eru þeir sem bæði eru lagðir í einelti og leggja í einelti. Að lokum er fjórði hópurinn sem eru 

einstaklingar sem ekki teljast þolendur né gerendur. Gagnasafn rannsóknarinnar inniheldur 

breytur sem teknar eru til nánari skoðunar í þessum hluta rannsóknarinnar. Þannig er frum-

breytum skipt í þrjá flokka: Heimilisaðstæður, líðan og líðan í skóla. 

 Til að útbúa mælikvarða var litið á dreifingu svara við nokkrum kjarnaspurningum 

sem mæla líðan gerenda, heimilisaðstæður þeirra, viðhorf til skóla og samband við vini. Jafn-

framt var unnið úr listanum út frá tveimur spurningum til að greina gerendur eineltis og þol-

endur eineltis.  

Mæling á eineltishegðun – gerendur eineltis 

Fyrsta spurningin var „Á síðastliðnu ári, hefurðu einhvern tímann komið illa fram við 

einhvern á særandi hátt“. Ef svarið var jákvætt átti að svara viðkomandi spurningu: 

„Á síðastliðnu ári, hve oft hefurðu komið fram við einhvern á eftirfarandi hátt?“:  

a) Augliti til auglitis. 

b) Gegnum síma, internet, tölvu o.s.frv.  

c) Á einhvern annan hátt.  

Valmöguleikarnir voru: 

„Aldrei“, „nokkrum sinnum“, „að minnsta kosti mánaðarlega“, „að minnsta kosti vikulega“, 

„daglega eða næstum daglega“, „ég veit það ekki, ég vil ekki svara“.  

Til að skilgreina einelti voru svörin „aldrei“ og „nokkrum sinnum“ sett saman í 0=nei 

og „að minnsta kosti mánaðarlega“, „að minnsta kosti vikulega“, „daglega“ eða „næstum 

daglega“ voru sett saman í 1=já. Ástæða þess að tekin voru saman svörin „aldrei“ og 

„nokkrum sinnum“ og sett sem nei er að þau uppfylla ekki skilgreiningu á einelti með tilliti til 

þess að ná yfir lengri tíma. Því var það tekið út fyrir mengið og haldið áfram með hina 

þættina. Skilgreining á einelti samkvæmt Guðjóni Ólafssyni (1996) er að einelti er ofbeldi þar 

einstaklingur verður fyrir árás frá einum eða fleiri einstaklingum sem  beita hann ofbeldi yfir 

lengri tíma. Ofbeldið getur verið líkamlegt, andlegt og/eða rafrænt“. 

Mæling á þolendum eineltis 
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Þá var útbúinn mælikvarði út frá spurningunni „Á síðastliðnu ári, hefur einhver 

einhvern tímann komið illa fram við þig á særandi hátt“. Af 25.138 þátttakendum svöruðu 

16.225 nei og 5.703 manns svöruðu já.  

Ef svarið var játandi þá átti að svara viðkomandi spurningu: 

„Á síðastliðnu ári, hversu oft var komið fram við þig á eftirfarandi hátt:  

a) Augliti til auglitis 

b) Gegnum síma, internet, tölvu osfrv.  

c) Á einhvern annan hátt.  

Valmöguleikarnir voru: 

„Aldrei“, „nokkrum sinnum“, „að minnsta kosti mánaðarlega“, „Að minnsta kosti vikulega“, 

„daglega eða næstum daglega“, „ég veit það ekki, ég vil ekki svara“.  

Til að setja gögnin fram á skýrari hátt þá voru „aldrei“ og „nokkrum sinnum“ sett saman í 

0=nei og ,að minnsta kosti mánaðarlega“, „að minnsta kosti vikulega“, „daglega“ eða 

„næstum daglega“ var sett saman í 1=já.  Á sama hátt og með geranda að þá voru tekin saman 

„aldrei“ og „nokkrum sinnum“ og sett sem nei því það uppfyllir ekki skilgreiningu á einelti 

m.t.t. þess að ná yfir lengri tíma.  

Hópar skilgreindir út frá mælingum sem gerendur og þolendur. 

Með því að skilgreina geranda og þolanda var þátttakendum skipt í fjóra flokka:  

i. Þolendur eineltishegðunar 

ii. Gerendur eineltishegðunar 

iii. Gerendur eineltishegðunar sem eru jafnframt þolendur 

iv. Aðrir 

Úrvinnsla gagna 

Úrvinnsla og niðurstöður gagna voru sett fram með lýsandi tölfræði eins og tíðni, fjölda og 

hlutfalli af heild. Notuð voru Pearson kí-kvaðrat marktektarpróf til að kanna tengsl á milli 

flokkaðra breyta sem settar voru upp í krosstöflu.  
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6 Niðurstöður 

Alls tóku voru 25.138 þátttakendur í rannsókninni. Ein spurningin sem skilgreindi 

hópana fjóra var „Á síðastliðnu ári, hefurðu einhvern tímann komið illa fram við einhvern á 

særandi hátt“. Af 25.138 manns svöruðu 17.719 nei og 3.430 manns svöruðu já. Það sem er 

eftirtektarvert er að 2.689 manns svöruðu, „ég veit það ekki“ eða „vil helst ekki segja“. Það 

eru um 10% svarhlutfall sem er nokkuð há tala og okkur þótti tilefni til að setja spurninga-

merki við þann hóp. Við bárum þann hóp saman við gerendur í kafla 6.5 

6.1 Kynjaskipting hópa 

Í töflu 1 og 2 sést skipting svara eftir hópum og kyni. Kynjaskipting var jöfn í heildina 

en alls svöruðu 9.130 drengir og 9.018 stúlkur. Fleiri stúlkur en drengir falla í hópinn þol-

endur en mun fleiri drengir en stúlkur í hópinn gerendur.  

Tafla 1. Kynjaskipting hópa  

Kynjaskipting hópa 

Kyn, N     

 Gerendur/ 

þolendur 

Gerendur Þolendur Aðrir 

Drengir  204 (61%) 248 (68%) 540 (48%) 8.138 (50%) 

Stúlkur 128 (39%) 119 (32%) 587 (52%) 8.184 (50%) 

 

Tafla 2. Skipting drengja og stúlkna í hópa  

Skipting drengja og stúlkna í hópa 

Kyn, N    

 Drengir Stúlkur Samtals 

Gerendur/þolendur 204 (2%) 128 (1%) 332 (2%) 

Gerendur 248 (3%) 119 (1%) 367 (2%) 

Þolendur 540 (6%) 587 (7%) 1.127 (6%) 

Aðrir 8.138 (89%) 8.184 (91%) 16.322 (90%) 

Samtals 9.130 (100%) 9.018 (100%) 17.924 (100%) 
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6.2 Líðan  

Í spurningarlistanum voru 10 spurningar tengdar líðan. Á töflu 2 má sjá yfirlit yfir þær 

og hlutföllin á milli gerenda/þolenda, gerenda, þolenda og annarra eftir að svörin voru tekin 

tvískipt. 

Tafla 3. Líðan tvískipt svör  

Líðan tvískipt svör          

 

Gerendur /  

þolendur 

Ger-

endur 
Þolendur Aðrir 

Ég verð mjög reið og missi oft stjórn á mér  45% 41% 32% 16% 

Ég er oft ásökuð um að ljúga eða svindla  30% 26% 20% 7% 

Ég tek hluti sem ég á ekki að heiman, úr 

skólanum eða annars staðar frá 16% 13% 5% 3% 

Ég hef oft áhyggjur 47% 39% 48% 28% 

Ég er oft óstyrk í nýjum aðstæðum og á auðvelt 

með að missa sjálfstraustið 46% 37% 46% 25% 

Ég er oft óhamingjusöm, leið og grátgjörn 38% 26% 33% 11% 

Ég óttast margt og er auðveldlega hrædd 25% 21% 28% 13% 

Ég er eirðarlaus og get ekki verið lengi kyrr 37% 37% 30% 20% 

Ég missi einbeitingu auðveldlega  43% 40% 36% 21% 

Ég hugsa áður en ég framkvæmi  58% 54% 58% 62% 
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Mynd 1 sýnir hlutfall svara þátttakenda við spurningu um hvort þau verði oft reið eða missi 

stjórn á skapi sínu. Hópurinn gerendur/þolendur voru oftast sammála því að rétt væri að þau 

yrðu reið eða misstu stjórn á skapi sínu eða um 45% en þeir sem voru ekki gerendur eða þol-

endur var hlutfallið í kringum 16%.

 

Mynd 1. Ég verð mjög reið(ur) og missi oft stjórn á mér“ 
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Mynd 2 sýnir myndrænt tvískipt svör um líðan milli hópanna fjögurra. Hópurinn ger-

endur/þolendur svöruðu oftast á þá leið að þau væri oft óhamingjusöm, mjög reið og missa 

oft stjórn á sjálfum sér. Hópurinn þolendur svaraði hins vegar oftast að þau hefðu oft á-

hyggjur og væru oft óstyrk í nýjum aðstæðum. Á myndinni sést hvernig hóparnir gerendur, 

þolendur og gerendur/þolendur svara jafnan oftar spurningum um líðan með neikvæðari hætti 

en hópurinn aðrir. 

  

Mynd 2. Lykilspurningar um líðan - tvískipt 
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Mynd 3 sýnir hlutfall svara þátttakenda við fullyrðingunni „ég er oft sökuð/sakaður um að 

ljúga eða svindla. Hópurinn gerendur/þolendur er oftast sakaður að ljúga eða svindla eða um 

30% þeirra telja það nokkuð rétt eða mjög rétt. Kí-kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega marktæk 

tengsl eru á svörum þátttakenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti er (X2 (12, N = 17522) = 

888,29, p <0,001). 

 

Mynd 3. „Ég er oft sökuð/sakaður um að ljúga eða svindla“  

Mynd 4 sýnir hlutfall svara þátttakenda við fullyrðingunni „ég tek hluti sem ég á ekki að 

heiman, úr skólanum eða annars staðar frá“. Af þátttakendum er hópurinn gerendur/þolendur 

þeir sem sjaldnast segja að það sé rétt en einungis 66% þeirra segja þetta ekki rétt en 91% 

þeirra sem tilheyra hópnum aðrir. Kí-kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega marktæk tengsl eru á 

svörum þátttakenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti er (X2 (9, N = 17606) = 464,59, p 

<0,001).

  

Mynd 4. „Ég tek hluti sem ég á ekki að heiman, úr skólanum eða annars staðar frá“ 
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Mynd 5 sýnir hlutfall svara þátttakenda við spurningu um hvort þau eru oft óhamingjusöm, 

leið og grátgjörn. Þessi fullyrðing á mest við í hópnum gerendur/þolendur en síðan er þetta 

með hærra hlutfall meðal þolenda. Kí-kvaðrat próf sýndi að tölfræðilega marktæk tengsl væru 

á svörum þátttakenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti var (X2 (9, N = 17487) = 862,968, p 

<0,001).  

 

Mynd 5. „Ég er oft óhamingjusöm, leið og grátgjörn“ 

Mynd 6 sýnir svör þátttakenda við spurningu um hvort þau hafi oft áhyggjur. Þessi fullyrðing 

á mest við í hópnum þolendur og það er hægt að lesa út úr þessari spurningu að hún eigi 

frekar við hjá þolendum en gerendum. Kí-kvaðrat próf sýndi að tölfræðilega marktæk tengsl 

eru á svörum þátttakenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti var (X2 (9, N = 17475) = 421,566, 

p <0,001). 

 

Mynd 6. „Ég hef oft áhyggjur“ 
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Teknar voru saman spurningarnar „Ég er oft óhamingjusöm/samur, leið/ur og grát-

gjörn/gjarn“ og „Ég verð mjög reið/ur og missi oft stjórn á mér“ og skoðuð svör þátttakenda 

sem tóku sterkustu afstöðuna. Tafla 4 sýnir hlutfall innan hópa hjá þeim sem taka skýrustu 

afstöðuna. 

Tafla 4. „Svörin ekki rétt og mjög rétt við spurningunum um óhamingju og reiði“ 

Svörin ekki rétt og mjög rétt við spurn-

ingum um óhamingju og reiði 

    

 Gerendur 

/þolendur 

Gerendur Þolendur Aðrir 

Ekki rétt við báðum spurningum 9% 10% 12% 25% 

Mjög rétt við báðum spurningum 9% 9% 7% 2% 

 

6.3 Líðan í skóla 

Í spurningalistanum voru þátttakendur spurðir hvort þeir eigi við einhverja námserfið-

leika að stríða. Tekið skal fram að sú spurning var ekki lögð fyrir í öllum löndum1 en fjöldi 

sem svaraði var 5080 börn. Mynd 8 sýnir skiptingu svara þeirra fjögurra hópa við spurning-

unni. Tæplega 19% þeirra sem eru í hópnum gerendur/þolendur eiga við námserfiðleika að 

stríða. 

 

Mynd 7. „Skipting meðal fjögurra hópa við spurningunni – átt þú við námserfiðleika að stríða“ 

 

1 Spurningin var lögð fyrir í Belgíu, Króatíu, Finnlandi, Frakklandi, Noregi, Póllandi og Slóvakíu 
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Í spurningarlistanum voru teknar til skoðunar 5 spurningar tengdar líðan í skóla. Sjá má á 

töflu 5 yfirlit yfir þær spurningar og hver hlutföllin eru á milli gerenda, gerenda/þolenda, þol-

enda og annarra eftir að svörum var skipt upp í tvo flokka, já og nei.  

Tafla 5. Líðan í skóla – tvískipt svör 

Líðan í skóla- tvískipt svör     

 Gerendur 

/þolendur 

Gerendur Þolendur Aðrir 

Mér finnst ég tilheyra í 

skólanum 

25% 35% 31% 43% 

Ég er örugg/ur í skólanum 24% 34% 30% 45% 

Aðrir nemendur eru góðir og 

hjálpsamir 

20% 29% 22% 37% 

Kennurum er annt um mig sem 

manneskju 

21% 26% 29% 35% 

Það er a.m.k. einn kennari sem 

ég get leitað til ef ég er í vand-

ræðum 

40% 38% 47% 47% 

 

Mynd 8 sýnir svör þátttakenda við spurningu um hvort aðrir nemendur séu góðir og hjálp-

samir. Kí-kvaðrat próf sýndi að tölfræðilega marktækur munur var á svörum þátttakenda eftir 

því hver reynsla þeirra af einelti var (X2 (9, N = 16821) = 471,755, p <0,001). 

 

Mynd 8. „Aðrir nemendur eru góðir og hjálpsamir“ 
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Mynd 9 sýnir svör þátttakenda við fullyrðingunni að það sé að minnsta kosti einn kennari 

sem þau geta leitað til ef þau eru í vandræðum. Kí-kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega marktæk 

tengsl eru á svörum þátttakenda þó ekki séu þau mjög sterk eftir því hver reynsla þeirra af 

einelti var (X2 (9, N = 16276) = 96,516, p <0,001). 

 

Mynd 9. „Það er að minnsta kosti einn kennari sem ég get leitað til ef ég er í vandræðum“ 
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Þegar svör þátttakenda við spurningunum „aðrir nemendur eru góðir og hjálpsamir“ og „mér 

finnst ég tilheyra í skólanum“ skoðuð nánar, það er hjá þeim sem tóku mest afgerandi afstöðu 

sjást athyglisverðar tölur. Þegar skoðaðir eru þeir sem eru að svara „ekki rétt“ við báðum 

spurningum er það 8% af hópnum gerendur/þolendur sem svara þannig. Tafla 6 sýnir hins 

vegar að þegar skoðaður er hópurinn sem svarar „mjög rétt“ við báðum spurningum, þá er 

hlutfall hópsins gerendur umtalsvert hærra en gerendur/þolendur og þolendur eða 23%. 

Tafla 6. Aðrir nemendur eru hjálpsamir og mér finnst ég tilheyra í skólanum - svör við báðum 

Aðrir nemendur eru hjálpsamir og mér finnst ég tilheyra í skólanum    

 Gerendur/ 

þolendur 

Gerendur Þolendur Aðrir Heild 

Ekki rétt við báðum spurn-

ingum 

8% 6% 6% 2% 3% 

Mjög rétt við báðum spurn-

ingum 

11% 23% 14% 28% 24% 

 

Skoðaðir voru nánar þeir gerendur sem svöruðu „mjög rétt“ við báðum þessum spurningum. 

Svör þessara geranda voru síðan borin saman við aðra gerendur. Margar spurningar voru með 

sambærileg svör og ekki marktækur munur á þeirra svörum og annarra gerenda. Munur var á 

spurningunni „jafnöldrum mínum líkar almennt vel við mig“ innihélt hins vegar mjög mikinn 

mun á þeim gerendum sem líður vel í skóla og öðrum gerendum. Það voru alls 95% þeirra 

sem töldu það rétt eða nokkuð rétt og enginn þeirra sagði að það fullyrðingin væri ekki rétt. 

Mynd 10 sýnir svör hópanna fjögurra við spurningunni en bætt hefur við til samanburðar 

hópnum „gerendur sem líður vel í skóla“. 

 

Mynd 10. „Jafnöldrum mínum líkar almennt vel við mig“ 
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Í þeim hópi gerenda sem líður almennt vel í skóla eru rúmlega 70% drengir en innan hópsins 

gerendur eru 67% drengir. Þessum hópi gerenda sem líður vel í skóla líður líka almennt vel 

heima, en 82% af þessum hópi svarar þeirri fullyrðingu að hún sé mjög rétt en gerendur í 

heild svara þeirri fullyrðingu mjög rétt í 66% tilvika og hópurinn aðrir í 79% tilvika. 

Við skoðuðum hvernig þessi hópur gerenda, það er þeir sem líður almennt vel í skóla, er með 

tilliti til þess hvernig tegund eineltis þeir beita og er hópurinn borinn saman við aðra ger-

endur. Í töflu 7 sést að þessi hópur kemur hlutfallslega oftar illa fram í eigin persónu en aðrir 

gerendur.  

Tafla 7. Tegund eineltis - komið illa fram í: eigin persónu, á netinu og/eða á öðrum vettvangi 

Tegund eineltis – komið illa fram í:      

 Gerendur   

Komið illa fram í: Líður vel í 

skóla 

Líður ekki 

vel í skóla 

Gerendur 

samtals 

Gerendur/ 

þolendur 

eigin persónu 77% 63% 66% 66% 

á netinu 60% 60% 60% 64% 

á öðrum vettvangi 24% 29% 28% 34% 

 

Á töflu 8 sést jafnframt að þessi hópur gerenda er að leggja oftar daglega í einelti en aðrir 

gerendur. Munurinn er mikill hvort sem um er að ræða daglegt einelti í eigin persónu eða á 

netinu. Af þeim gerendum sem líður vel í skóla leggja 29% þeirra daglega í einelti en 18% 

þeirra sem líður ekki vel í skóla.  

Tafla 8. Daglegt einelti - komið illa fram í: eigin persónu, á netinu og/eða á öðrum vettvangi  

Daglegt einelti:      

 Gerendur   

Komið illa fram í: Líður vel í 

skóla 

Líður ekki 

vel í skóla 

Gerendur 

samtals 

Gerendur/ 

þolendur 

eigin persónu 29% 18% 20% 20% 

á netinu 24% 14% 16% 20% 

á öðrum vettvangi 11% 8% 9% 11% 
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6.4 Lífsánægja og líðan 

Til að mæla líðan var notaður Cantril stiginn. Cantril Self-Anchoring Scale, var þróaður 

af Dr. Hadley Cantril. Cantril lífsánægjustiginn er tæki til að mæla viðhorf fólks til lífs síns, 

skilgreina á grundvelli eigin forsendna, skoðana, markmiða og gilda hversu ánægð(ur) 

einstaklingur er með lífs sitt í heild á þeim tíma sem stiginn er lagður fyrir. 

Kvarðinn inniheldur 11 þrep frá 0 upp í 10. Toppur stigans táknar besta líf einstaklingsins eða 

einstaklingurinn er ,,alveg sáttur” og neðst í stiganum táknar versta mögulega líf einstak-

lingsins, metið út frá honum sjálfum eða ,,fullkomlega óánægður” með lífið (Cantril, 1965). 

Í þessu verkefni er Cantril stiganum skipt upp í þrjú þrep, 0-6, 7-8 og 9-10 og skoðuð 

eru svör hópanna fjögurra. Mynd 11 sýnir svör hópanna en þar svara þolendur lægst. Kí-

kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega marktæk tengsl eru á svörum þátttakenda, en þau eru ekki 

sterk, eftir því hver reynsla þeirra af einelti er (X2 (6, N = 17047) = 152,378, p <0,001). 

 

Mynd 11. „Þrískipting á Cantril stiganum“ 
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6.5 Heimilisaðstæður  

Í spurningarlistanum voru fimm spurningar tengdar heimilisaðstæðum sem teknar voru til 

skoðunar. Tafla 9 sýnir svör við spurningum tengdum fjölskyldu og heimilisaðstæðum miðað 

við tvískiptingu svara þar sem svörin „mjög rétt“ og „nokkuð rétt“ eru sett saman sem „já“ en 

„ekki rétt“ og „svolítið rétt“ sem „nei.  

Tafla 9. „Tvískipting spurninga tengdum fjölskyldu og heimilisaðstæðum“ 

Tvískipting spurninga tengdum fjölskyldu  

og heimilisaðstæðum         

  

Gerendur   

/þolendur 
Gerendur 

Þol-

endur 
Aðrir 

Þegar ég tala þá er einhver sem hlustar á það sem 

ég segi 60% 66% 67% 82% 

Fjölskyldan mín reynir virkilega að hjálpa mér  48% 54% 60% 69% 

Ég er örugg/ur heima hjá mér 55% 66% 69% 79% 

Foreldrar mínir hrósa mér fyrir að haga mér vel 54% 50% 59% 69% 

Foreldrar mínir setja mér reglur um hvað ég má 

gera heima 46% 41% 54% 55% 
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Mynd 12 sýnir hlutfall svara þátttakenda við spurningum um heimilisaðstæður og eru þær 

settar fram með tvískiptum hætti. Svörin eru andhverfa spurninganna úr töflu 9. Rauða línan 

táknar hópinn gerendur og þolendur og má sjá að í þeim hópi eru jafnan neikvæðustu svörin 

varðandi heimilisaðstæður. Þó má sjá neikvæðari svör frá gerendum sem ekki eru þolendur 

hvað varðar foreldra. Það sést á gögnunum að hóparnir gerendur/þolendur og gerendur og 

þolendur skera sig úr varðar heimilisaðstæður við aðra.

 

Mynd 12. „Tvískipting spurninga tengdum fjölskyldu og heimilisaðstæðum“ 
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Mynd 13 sýnir hlutfall svara þátttakenda við spurningum um hvort einhver á heimili þeirra 

hlusti þegar þau tala. Þeir sem falla undir hópinn að vera bæði gerendur og þolendur eru síst 

sammála fullyrðingunni og er talsverður munur milli svara en 81% þeirra sem falla undir 

hópinn „aðrir“ telja fullyrðinguna rétta eða nokkuð rétta á meðan einungis 51% þeirra sem 

tilheyra hópnum „gerendur“ og „þolendur“ eineltis. Kí-kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega 

marktæk tengsl eru á svörum þátttakenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti er (X2 (9, N = 

16447) = 259,288, p <0,001). 

 

Mynd 13. „Þegar ég tala að þá hlustar einhver – hversu rétt er fullyrðing um fjölskyldu þína og heimili“ 
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Mynd 14 sýnir hlutfall svara þátttakenda við spurningum um hvort fjölskylda þeirra reyni 

virkilega að hjálpa þeim. Þeir sem falla undir hópinn að vera bæði gerendur og þolendur eru 

síst sammála fullyrðingunni en þó er meirihluti þeirra sem telur fullyrðinguna rétta eða um 

78%. Kí-kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega marktæk tengsl eru á svörum þátttakenda eftir því 

hver reynsla þeirra af einelti er (X2 (9, N = 16481) = 215,545, p <0,001). 

 

Mynd 14. „Fjölskyldan mín reynir virkilega að hjálpa mér – hversu rétt er fullyrðing um fjölskyldu þína og 

heimili“ 

Mynd 15 sýnir hlutfall svara þátttakenda við spurningu um hvort þeim líði eins og þau séu 

örugg heima hjá sér. Þeir sem tilheyra hópnum „aðrir“ telja fullyrðinguna í 94% tilvikum 

nokkuð rétta eða rétta meðan það á einungis við um 73% þeirra sem falla undir hópinn „ger-

endur/þolendur“. Kí-kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega marktæk tengsl eru á svörum þátt-

takenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti er (X2 (9, N = 16525) = 246,771, p <0,001). 

 

Mynd 15. „Ég er örugg(ur) heima hjá mér – hversu rétt er fullyrðing um fjölskyldu þína og heimili“ 
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Mynd 16 sýnir hlutfall svara þátttakenda við spurningu um hversu oft foreldrar þeirra hrósa 

þeim fyrir að haga sér vel. Ef þátttakendur búa jafnmikið á fleiri en einu heimili þá áttu þeir 

að svara miðað við hvar þeir myndu sofa þann daginn. Kí-kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega 

marktæk tengsl eru á svörum þátttakenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti er (X2 (12, N = 

16362) = 250,147, p <0,001).

 

Mynd 16.  „Foreldrar mínir hrósa mér fyrir að haga mér vel– hversu oft á það við um þig“ 

Mynd 17 sýnir svör þátttakenda við spurningum um hversu oft foreldrar þeirra setja þeim 

reglur um hvað megi gera heima. Ef þátttakendur búa jafnmikið á fleiri en einu heimili þá 

áttu þeir að svara miðað við hvar þeir myndu sofa þann daginn. Kí-kvaðrat próf sýnir að 

tengslin milli hópanna eru tölfræðilega marktækt, en ekki mjög sterk, eftir því hver reynsla 

þátttakenda er af einelti er (X2 (12, N = 16286) = 70,650, p <0,001).

 

Mynd 17.  „Foreldrar mínir setja mér reglur um hvað ég má gera heima– hversu oft á það við um þig“ 
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6.6 Vinasambönd  

Þrjár spurningar tengdar vinsamböndum voru teknar til skoðunar. Tafla 10 sýnir svör við 

spurningum tengdum vinasamböndum miðað við tvískiptingu svarsins þar sem svörin „mjög 

rétt“ eru sett saman sem „já“ en „nokkuð rétt“, „ekki rétt“ og „svolítið rétt“ sem „nei. Niður-

stöður sýna nokkuð jafna skiptingu svara milli hópanna. 

Tafla 10. „Tvískipting spurninga tengdum vinasamböndum“ 

Tvískipting spurninga tengdum vinasamböndum     

 Gerendur 

/þolendur 

Gerendur Þolendur Aðrir 

Vinir mínir reyna virkilega að hjálpa mér  32% 35% 35% 43% 

Ég get reitt mig á vini mína þegar eitthvað fer 

úrskeiðis  

36% 39% 40% 48% 

Ég get rætt vandamál mín við vini mína 37% 45% 43% 47% 

 

Mynd 18 sýnir svör þátttakenda við spurningum um hvort vinir þeirra reyni virkilega að 

hjálpa þeim. Sá hópur sem svarar síst að vinir þeirra reyni virkilega að hjálpa þeim eru ger-

endur/þolendur. Kí-kvaðrat próf sýnir að tölfræðilega marktæk tengsl eru á svörum þátt-

takenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti er (X2 (12, N = 16821) = 471,755, p <0,001). 

 

Mynd 18. „Vinir mínir reyna virkilega að hjálpa mér“ 
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Til nánari greiningar á vinatengslum má sjá svör þátttakenda á  mynd 19 er varðar spurning-

una hvort vinir þeirra reyni virkilega að hjálpa þeim, eins og í mynd 16, en nú er svörum skipt 

annar vegar eftir hópnum gerandi/ekki gerandi og hins vegar þolandi/ekki þolandi. Það virðist 

vega þyngra að gerendur eigi ekki vini sem reyna virkilega að hjálpa þeim frekar en þolendur.  

 

Mynd 19. „Vinir mínir reyna virkilega að hjálpa mér“- skipt eftir gerendum og þolendum 
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6.7 Hópurinn sem vildi ekki svara lykil-gerandaspurningu 

Ein spurningin sem skilgreindi hópana fjóra að var „Á síðastliðnu ári, hefurðu einhvern 

tímann komið illa fram við einhvern á særandi hátt“. Af 25.138 þátttakendum svöruðu 17.719 

„nei“ og 3.430 manns svöruðu „já“. Það sem er eftirtektarvert er að 2.689 manns svöruðu, 

„ég veit það ekki“ eða „vil helst ekki segja“. Það eru um 10% svarhlutfall sem er nokkuð há 

tala og okkur þótti tilefni til að setja spurningamerki við þann hóp. Eru e.t.v. einhverjir í þeim 

hóp sem þarf að skoða sérstaklega? Þessi hópur var borinn saman við hópana fjóra varðandi 

tvískipta spurningu um líðan og má sjá þær niðurstöður í töflu 11. 

Tafla 11. Líðan - tvískipt svör með þeim sem svöruðu ekki lykilspurningu um að hafa verið vondir við aðra 

Líðan – tvískipt svör með þeim sem ekki 

svöruðu lykilspurningu 

Aðrir Gerendur „Ósvarað“ 

Mism ger-

endur og 

ósvarað 

Ég verð mjög reið og missi oft stjórn á mér  16% 41% 22% 20% 

Ég er oft ásökuð um að ljúga eða svindla  7% 26% 13% (13%) 

Ég tek hluti sem ég á ekki að heiman, úr 

skólanum eða annars staðar frá 3% 13% 5% 8% 

Ég hef oft áhyggjur 28% 39% 36% 3% 

Ég er oft óstyrk í nýjum aðstæðum og á auðvelt 

með að missa sjálfstraustið 25% 37% 34% 3% 

Ég er oft óhamingjusöm, leið og grátgjörn 11% 26% 19% 8% 

Ég óttast margt og er auðveldlega hrædd 13% 21% 19% 2% 

Ég er eirðarlaus og get ekki verið lengi kyrr 20% 37% 24% 13% 

Ég missi einbeitingu auðveldlega  21% 40% 27% 13% 

Ég hugsa áður en ég framkvæmi  62% 54% 56% (2%) 
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Í töflu 12 kemur fram hvernig þeir sem ekki svöruðu spurningunni: „Á síðastliðnu ári, 

hefurðu einhvern tímann komið illa fram við einhvern á særandi hátt?“ í samanburði við ger-

endur og hópinn aðrir með tilliti til spurningar tengdum líðan í skóla. 

Tafla 12. Líðan í skóla - tvískipt svör með þeim sem ekki svöruðu lykilspurningu um að hafa verið vondir við aðra. 

Líðan í skóla – tvískipt svör með þeim sem ekki svöruðu lykilspurningu um að hafa verið vondir við 

aðra 

 

Aðrir Gerendur „Ósvarað“ 

Mism ger-

endur og 

ósvarað 

Mér finnst ég tilheyra í 

skólanum 

43% 35% 36% (1%) 

Ég er örugg/ur í skólanum 45% 34% 34% 0% 

Aðrir nemendur eru góðir og 

hjálpsamir 

37% 29% 27% 2% 

Kennurum er annt um mig sem 

manneskju 

35% 26% 29% (3%) 

Það er a.m.k. einn kennari sem 

ég get leitað til ef ég er í vand-

ræðum 

47% 38% 43% (5%) 
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7 Umræða 

7.1 Líðan  

Teknar voru til skoðunar 10 spurningar úr spurningalistanum sem þóttu gefa vísbend-

ingar um líðan þátttakenda. Þegar þátttakendum hafði verið skipt upp í fjóra hópa sjást heilt 

yfir nokkuð mikil frávik í einstökum spurningum.  

Hópurinn gerendur/þolendur verður oftast reiður eða missir stjórn á skapi sínu og er það 

umtalsvert meira en hjá þeim sem falla undir hópinn aðrir. Svarið við þessari spurningu 

styður okkar vangaveltur um að líðan gerenda og þolenda sé verri en annarra og sé verst 

meðal þeirra gerenda sem jafnframt eru þolendur. Kí-kvaðrat sýndi að marktæk tengsl væru á 

svörum þátttakenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti var (X2 (12, N = 17535) = 707,847, 

p <0,001).  

Þegar skoðuð er spurning um hvort þátttakendur eru oft óhamingjusöm(samir), leið/ir 

og grátgjörn(gjarnir) þá á sú fullyrðing mest við í hópnum gerendur/þolendur en síðan má sjá 

hærra hlutfall meðal þolenda. Það er hægt að lesa út úr þessari spurningu að hún eigi frekar 

við hjá þolendum frekar en gerendum. Jafnframt er óhamingja algengari meðal þessara 

þriggja hópa heldur en hópsins aðrir. Kí-kvaðrat sýndi að marktæk tengsl væru á svörum þátt-

takenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti var (X2 (12, N = 17487) = 862,968, p <0,001).  

Þegar skoðað er samhengi annars vegar spurningarinnar: „Ég er oft reið(ur)“ og hins vegar 

spurningarinnar „Ég er oft óhamingjusöm (-samur), leið/ur og grátgjörn (-gjarn)“ og skoðaðir 

eru eingöngu þeir sem skýrustu afstöðuna taka, þá eru gerendur almennt flestir sem taka hlut-

fallslega afstöðu til þess eða 9%. Þar má sjá ákveðinn hóp sem líður mjög illa og væri 

athyglisvert að nálgast hann og greina betur.  

Rannsóknarspurningin var: Hvaða áhrif hefur það á mat einstaklings á eigin líðan ef hann er 

þolandi, gerandi eða gerandi//þolandi í samanburði við aðra? 

Miðað við svörin þá meta þeir sem við hafa verið skilgreindir sem þolandi, gerandi eða ger-

andi/þolandi sína líðan almennt verr en aðrir.  

Svörin styðja við rannsóknir sem hafa sýnt fram á að gerendum eineltis líður almennt verr 

(Campbell, o.fl, 2006).  

7.2 Líðan í skóla 

Ein af spurningum tengdum skóla var spurning til þátttakenda um hvort þeir ættu við 

námserfiðleika að stríða. Þó þá spurningu væri ekki hægt að skoða að fullu með tilliti til 

hópaskiptingarinnar í þessari rannsókn vegna þess að hún var ekki lögð fyrir nema 5.080 
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börn, voru svörin samt sem áður athyglisverð. Ef skoðaður er hópurinn sem svaraði henni ját-

andi var hærra hlutfall þolenda, gerenda og gerendur/þolendur í þeim hópi. Okkur sýnist því 

hættara við því að þeir sem eigi við námserfiðleika lendi í einelti eða séu gerendur í einelti. 

Skoðuð var spurning um hvort aðrir nemendur séu góðir og hjálpsamir. Það var fyrir-

séð að þessi fullyrðing ætti minnst við mest við um hópana þolendur og gerendur/þolendur 

vegna árekstra við aðra nemendur. Kí-kvaðrat sýndi að marktækur munur var á svörum þátt-

takenda eftir því hver reynsla þeirra af einelti var (X2 (12, N = 16821) = 471,755.  

Skoðuð var fullyrðing um að það sé að minnsta kosti einn kennari sem nemendur geta 

leitað til ef þau eru í vandræðum. Það var jákvætt að sjá að hópurinn þolendur svaraði jafnoft 

og aðrir að þetta væri rétt fullyrðing þannig að það er þó einhver hluti þolenda sem getur 

leitað til kennara. Kí-kvaðrat sýnir að marktæk tengsl eru á svörum þátttakenda þó ekki séu 

þau mjög sterk eftir því hver reynsla þeirra af einelti var (X2 (12, N = 16276) = 96,516, p 

<0,001). 

Spurningin sem lögð var upp með var: Hvaða áhrif hefur það á mat einstaklings á 

líðan í skóla ef hann er þolandi, gerandi eða gerandi/þolandi í samanburði við aðra? Miðað 

við svörin líður þessum hópum verr í skólum og upplifa sig ekki eins örugg. Hópurinn ger-

endur/þolendur svara jafnan á þann veg að þeim líði verst og fái minnstu hjálp frá sam-

nemendum sínum.  

Athyglisverðasta niðurstaðan er þegar skoðuð er líðan í skóla en þá voru lagðir saman 

þeir sem tóku mest afgerandi afstöðu til fullyrðinganna „aðrir nemendur eru hjálpsamir“ og 

„mér finnst ég tilheyra í skólanum“. Í heild voru 24% sem svöruðu mjög rétt við báðum 

spurningunum, en 14% þegar skoðaðir voru þolendur og 11% þegar hópurinn gerendur/þol-

endur var skoðaður sérstaklega. Hins vegar svöruðu 23% gerenda báðum spurningunum mjög 

rétt og kom það á óvart, því annars voru gerendur almennt að svara spurningum tengdum 

líðan í skóla neikvætt. Það vakti spurningar um af hverju þeir eru gerendur ef þeim líður vel í 

skólanum. Til nánari greiningar var prófað að skipta hópnum gerendur í tvennt, annars vegar 

þessum sem líður mjög vel í skólanum og svo aðrir.  

Byrjað var á að skoða hópana og bera saman tegund eineltis og þá kom í ljós að stærra 

hlutfall þessa hóps svarar því að koma illa fram í eigin persónu eða 77% en er 63% þeirra 

sem ekki líður eins vel í skóla. Jafnframt er hærra hlutfall þeirra sem leggur daglega í einelti. 

Hlutfall þeirra sem gerir það augliti til auglitis er 29% á móti 18% annarra gerenda. Hlutfall 

þeirra sem gerir það daglega á netinu er 24% á móti 14% annarra gerenda. Þetta sýnir að ger-

endur eru ekki einsleitur hópur og það væri athyglisvert að skoða þennan hóp gerenda nánar. 
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7.3 Cantril stiginn  

Skoðað var hvernig gerendur, þolendur og gerendur/þolendur skora á lífsá-

nægjukvarðanum í samanburði við aðra. Þegar skoðuð voru svör þátttakenda í Cantril stiganum 

þá var honum skipt upp í þrjú þrep, þeir sem svara á bilinu 0-6, 7-8 og 9-10. Ekki fékkst afger-

andi munur á milli svara þátttakaenda milli hópanna fjögurra. Þolendur voru almennt hlutfalls-

lega oftar að gefa einkunn á bilinu 0-6 og almennt lægri einkunnir. Munurinn var þó ekki mikill. 

Við veltum fyrir okkur hvort ef til vill sé ekki svo mikill munur á milli hópanna þar sem svörin 

„leita á miðjuna“, þannig að kannski svara margir á bilinu 7-8.  

Okkar niðurstaða er að sannarlega skorar hópurinn þolendur og gerendur/þolendur lægst og 

hópurinn gerendur skorar lægra en aðrir. Hins vegar er munurinn ekki mjög verulegur en þó 

marktækur samkvæmt kí-kvaðrat prófi. 

 

7.4 Heimilisaðstæður 

Valdar voru fimm spurningar af spurningalistanum til nánari skoðunar á heimilis-

aðstæðum. 

Skoðað var hvaða áhrif það hefur á mat einstaklings á heimilisaðstæðum ef hann er þolandi, 

gerandi eða gerandi/þolandi í samanburði við aðra? Heilt yfir sést að hóparnir þrír, gerendur, 

þolendur og gerendur/þolendur svara almennt sjaldnar að þeir telji fjölskyldur sínar hjálpa sér 

eða að þeir séu öruggir heima hjá sér heldur en aðrir og að foreldrar hrósi þeim sjaldnar eða 

setji þeim reglur.  

Þegar skoðað var sérstaklega svör þátttakenda við spurningunni um hversu oft foreldrar þeirra 

setja þeim reglur varðandi hvað megi gera heima þá bentu svörin til þess að minnstur rammi 

sé settur á heimilum þeirra sem falla undir hópinn gerendur en 41% þeirra telja að foreldrar 

þeirra setji þeim reglur oft eða mjög oft en það er 55% hjá þeim sem falla undir hópinn aðrir. 
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7.5 Vinasambönd 

Litið var á þrjár spurningar af spurningalistanum til nánari skoðunar á vinasamböndum. 

Almennt voru svör hópsins gerendur/þolendur neikvæðari varðandi að eiga vini sem reyna 

virkilega að hjálpa þeim, að geta reitt sig á vini sína ef eitthvað fer úrskeiðis og að geta rætt 

vandamál sín við vini sína. Það eru 14% gerenda/þolenda sem telja sig ekki eiga vini sem 

reyna virkilega að hjálpa sér. Sömu svör eru hjá 12% gerenda og 8% þolenda en er 4% hjá 

öðrum. Til nánari greiningar á vinasamböndum var skoðað hvort þetta tengist frekar ger-

endum eða þolendum og kom það á óvart að það voru frekar gerendur en þolendur sem 

svöruðu „ekki rétt“ og „svolítið rétt“ sem bendir til þess að það er stærri hópur gerenda en 

þolenda sem eiga ekki vini sem reyna virkilega að hjálpa þeim. 

7.6 Þau sem ekki svara spurningum um einelti 

Þátttakendur í rannsókninni voru 25.138 en með því að mynda hópana okkar fjóra var 

ákveðinn hópur sem var ekki með gild svör við spurningunni um hvort þeir á síðastliðnu ári 

hefðu einhvern tímann komið illa fram við einhvern á særandi hátt. Heildarfjöldi þeirra var 

2.689 eða um 10%. Það voru helst tvær ástæður sem þátttakendur gáfu upp, það er annars 

vegar „ég veit það ekki“ og hins vegar „vil helst ekki segja“. Þar sem þetta var um 10% af 

heildarþátttakendum var tilefni til að setja spurningamerki við þennan hóp og skoða hvort ef 

til vill væru einhverjir í þessum hóp sem þyrfti að skoða sérstaklega. Því var skoðað hvort 

þeir ættu eitthvað sammerkt með svörum gerenda í þeim spurningum sem teknar voru til 

skoðunar. Niðurstaða þeirrar greiningar var að svörin voru jafnan einhversstaðar á milli svara 

hópsins „aðrir“ og hópsins „gerendur“ sem gefur vísbendingar um að einhverjir í hópnum séu 

mögulega gerendur, þó erfitt sé að fullyrða um það. 
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8 Lokaorð  

Það er lífsspursmál að leggja áherslu á framtíðarrannsóknir þar sem gerður er saman-

burður á gerendum. Það þarf að grípa inn í með snemmtækri íhlutun á forstigi í eineltismálum 

og gerendum sem hafa komist upp með eineltishegðun sína án nokkurra inngripa. Viðhorf til 

þolenda er stundum þannig, eins og Ársæll Arnarson lýsir í viðtali (2017), að þeir bjóði upp á 

að vera strítt eða lagt í einelti. Það verður að breyta þeim hugsanahætti og skila ábyrgðinni til 

gerandans. Við þetta má bæta að það bera fleiri ábyrgð en gerendur. Þeir sem horfa á og gera 

ekki neitt geta þolendur líka upplifað sem gerendur. Eða eins og einn þolandi lýsti opinber-

lega yfir: „Það þorði enginn að standa upp fyrir mig og segja eitthvað. Þögnin, hún drepur. 

Að þegja yfir einelti er bara dauðadómur“ (Lilja Katrín Gunnarsdóttir, 2009). 

8.1 Gerendur sem einnig eru þolendur 

Í upphafi rannsóknarvinnunnar var fyrst og fremst horft til þriggja hópa sem fræðimenn 

skilgreindu upphaflega sem aðila eineltis, þ.e. gerendur, þolendur og áhorfendur. Við nánari 

eftirgrennslan og skoðun heimilda um einelti kom í ljós að í seinni tíð hafa fræðimenn veitt 

athygli fjórða hópnum, það er gerendum sem eru einnig þolendur. Sá hópur virðist búa við 

erfiðustu heimilisaðstæðurnar og almennt líða verst af hópunum fjórum samkvæmt rann-

sóknum. 

8.2 Greina þarf gerendur betur 

Samkvæmt Carney og Merrell (2001) hafa rannsóknir sýnt að stundum líður gerendum 

nokkuð vel með sig og kvíði hjá þeim er í meðallagi, meðan aðrar rannsóknir benda til að 

hegðun gerenda sé kvíðatengd og þeir fái útrás fyrir vanlíðan sinni á þolendum. Í þeim 

gögnum sem hér hefur verið unnið með, kemur fram að gerendum og þá sérstaklega þeim 

gerendum sem eru einnig þolendur, líði almennt verr en öðrum. Þetta á hins vegar ekki um 

hópinn í heild sinni og því þarf að greina gerendur betur til að átta sig á ástæðum þess að þeir 

leggja í einelti. 

8.3 Einelti og viðbrögð við einelti.  

Það er ljóst að gerendur geta verið mjög fjölbreyttur hópur og einelti þrífst áfram, þrátt 

fyrir ýmsar aðgerðir. Þrátt fyrir ólíkt birtingarform þá þarf alltaf að hjálpa gerendunum. 

Skýrsluhöfundar telja að starfsmenn skóla geti oft og tíðum verið of tengdir einstaklingum í 

eineltismálum til að meta þau hlutlaust. Ein lausnin við því væri að tilkynningar um einelti 

færu til óháðra aðila sem myndu skoða málið með skólanum og vinna sameiginlega að lausn 
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eineltismála. Önnur lausn sem víða er til staðar er að í skólum séu starfrækt eineltisteymi. Það 

ætti að vera meiri vitundarvakning um gerendur eineltis. Það þarf að upplýsa foreldra jafnt 

sem fagaðila, er starfa með börnum, að einelti á aldrei rétt á sér og því ætti ekki að hylma yfir 

með því einblína á þolandann og að hann þurfi að breyta sinni hegðun. Það gæti legið eitt-

hvað annað að baki þeirri andfélagslegu hegðun sem einelti er.  
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