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Útdráttur 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar er einelti í grunnskólum og ber hún 

yfirskriftina Baráttan gegn einelti. Fjallað er um helstu þætti eineltis, 

birtingarmyndir, orsakir og afleiðingar og farið yfir skilgreiningar á einelti. 

Rannsóknir sýna að afleiðingar eineltis geta verið alvarlegar og að margir líða fyrir 

einelti í æsku. Gerð er grein fyrir einelti í grunnskólum en sýnt hefur verið fram á 

að algengt er að grunnskólanemendur verði fyrir einelti á skólatíma. Stiklað verður  

á stóru um þau úrræði sem eru í boði, bæði innan skólans sem og utan skólans. Í 

seinni hluta ritgerðarinnar er fjallað um félagsráðgjöf og þá sérstaklega 

félagsráðgjöf innan íslenskra grunnskóla. Einnig verður gerð grein fyrir þeirri 

fræðslu sem tengist einelti í námi félagsráðgjafar og leitað svara við því á hvern 

hátt félagsráðgjöf og störf félagsráðgjafa geta hjálpað í baráttunni gegn einelti. 

 Afleiðingar eineltis geta verið alvarlegar, hvort sem um ræðir fyrir 

einstaklinginn, fjölskylduna eða samfélagið. Félagsráðgjafar eru þjálfaðir til að 

kljást við, ráðleggja og nálgast vandamál á lausnamiðaðan hátt. Þetta geta verið 

vandamál bæði á einstaklings- og samfélagsstigi sem oftar en ekki má rekja til 

afleiðinga eineltis. Samt sem áður fá félagsráðgjafar í grunnnámi sínu enga eða 

mjög takmarkaða fræðslu um forvarnir, ráðgjöf eða aðgerðir gegn einelti.  
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Formáli 

Verkefni þetta er lokaverkefni í BA-námi í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Ég 

hafði þróað með mér hugmyndina, að kanna aðkomu félagsráðgjafa að 

eineltismálum í grunnskólum, í þó nokkurn tíma í gegnum námið síðustu þrjú ár.

 Við frágang þessa verkefnis eru þakkarorð vel við hæfi. Mínar allra 

innilegustu þakkir fara til yndislegu foreldra minna sem hafa stutt rækilega við 

bakið á mér í einu og öllu síðustu þrjú ár. Hjálp þeirra er ómetanleg og orð fá því 

ekki lýst hversu þakklát ég er fyrir alla þá hjálp sem þau hafa veitt mér. Einnig vil ég 

þakka umsjónarkennara mínum Halldóri S. Guðmundssyni, lektor við 

félagsráðgjafardeild Háskóla Íslands, fyrir leiðsögn í gegnum ferlið og ráð um 

hvernig mætti gera verkefnið að betra verkefni. Gunnari Má Gunnarssyni og Helgu 

Kristínu Gilsdóttur þakka ég fyrir yfirlestur á málfari og stafsetningu. Síðast en ekki 

síst vil ég þakka sólargeislanum, dóttur minni, fyrir þann skilning, drifkraft og 

hvatningu sem hún hefur veitt mér. Aðeins þriggja ára gömul en samt svo 

skilningsrík á þann tíma sem ég eyddi við gerð þessa verkefnis. Ég vil færa henni 

þakkir fyrir að vera innblástur að þeirri námsleið sem ég hef valið mér og þeim 

áherslum sem ég hef kosið að fylgja í náminu. 

Að lokum vil ég tileinka verkefnið öllum þeim sem hafa staðið í baráttunni 

gegn einelti á einn eða annan hátt. 
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„Einelti spyr ekki um stétt eða stöðu, það gerir ekki mannamun og það skiptir ekki 
máli hvort þú ert ríkur eða fátækur, hvítur eða svartur, lítill eða stór. Einelti getur 

hitt okkur öll. Talið, látið vita!“ (Liðsmenn Jerico, e.d.a) 
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Inngangur 

Rannsóknir hafa sýnt að einelti getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, hvort 

sem um ræðir fyrir einstaklinginn, fjölskylduna, skólastofnanir eða samfélagið. 

Rannsóknir sýna að grunnskólinn er algengur vettvangur eineltis og því er 

mikilvægt að unnið sé að forvörnum og úrræðum gegn einelti á þeim vettvangi.  

 Lög um grunnskóla kveða á um að allir grunnskólar á Íslandi eigi að koma 

sér upp heildstæðri áætlun gegn einelti. Mikil þróun og vitundarvakning hefur 

orðið á þeim málum og í dag eru flestir grunnskólar hér á landi búnir að innleiða 

áætlun gegn einelti sem ber heitið Olweusaráætlunin gegn einelti og 

andfélagslegri hegðun. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í tengslum við áætlunina 

sýna að áætlunin hefur skilað árangri og að einelti fari minnkandi. Stofnanir og 

félög sem standa í baráttunni gegn einelti hafa verið að eflast og sömu sögu er að 

segja um eineltisfræðslu til barna, foreldra og starfsfólks grunnskólanna. Þó er 

vandinn enn til staðar.  

 Í þessari ritgerð verður fjallað um helstu þætti eineltis, svo sem 

birtingarmyndir, orsakir og afleiðingar og farið yfir skilgreiningar á einelti. Þar næst 

verður fjallað um einelti í grunnskólum og þau úrræði sem í boði eru fyrir þolendur 

eineltis. Í lokin verða gerð skil á starfsheitinu félagsráðgjöf og þá um leið á starfi 

félagsráðgjafa innan grunnskóla á Íslandi. Athugað verður hversu mikla fræðslu 

nemendur í grunnnámi í félagsráðgjöf fá um einelti og baráttuna gegn einelti og á 

hvaða hátt úrræði og forvarnir gegn einelti eigi heima innan félagsráðgjafar.  

 Gagna var að mestu leiti safnað í gegnum bókasafnskerfið Gegni og 

gagnagrunni ProQuest. Sérstaklega voru notaðar heimildir sem tengjast forvörnum 

og úrræðum gegn einelti. Einnig var stuðst við upplýsingar á vefsíðum ráðuneyta 

og stofnana á Íslandi. Þá var litið yfir ritgerðir skrifaðar til bakkalár- og meistara 

gráðu sem fjalla um einelti og tengjast málefninu.  

 Rannsóknarspurningin sem lögð er til grundvallar í verkefninu er: Hvað er 

einelti og hvernig getur félagsráðgjöf og starf félagsráðgjafa komið að og 

aðstoðað í baráttunni gegn einelti? 
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1. Almennt um einelti 

Grunnskólar  á Íslandi standa oft frammi fyrir margvíslegum vandamálum sem 

nauðsynlegt er að leysa úr og finna lausn á. Eitt af þeim vandamálum er einelti. 

Einelti er langt ferli hvort sem litið er til aðdraganda, meðan á því stendur eða 

þegar verið er að vinna bug á því. Staðreyndin er sú að á meðan einelti fyrirfinnst, 

eru of margir grunnskólanemendur í vanda. 

1.1. Skilgreiningar  

Skilgreiningar á einelti hafa reynst fræðimönnum vandmeðfarnar. Mikilvægt er að 

koma sér saman um skilgreiningu svo rannsóknir gefi sem besta mynd af 

viðfangsefninu við samanburð, inngrip og úrræði (Ross, 2003).  

  Dan Olweus, sænskur prófessor, sem hefur helgað sig rannsóknum gegn 

einelti barna og ungmenna, hefur sett fram skilgreiningu að einelti sé þegar 

einstaklingur verður yfir ákveðið tímabil fyrir endurteknu neikvæðu áreiti af hálfu 

eins eða fleiri einstaklingum. Olweus tekur einnig fram að í einstaka tilfellum getur 

eitt alvarlegt tilfelli einnig flokkast undir einelti (Ross, 2003). Samkvæmt Olweus 

þarf ójafnvægi valds eða afls að vera til staðar í samskiptunum til að athæfi sé 

skilgreint sem einelti og þarf athæfið að vera viljandi gert með því markmiði að 

særa viðkomandi á einn eða annan hátt (Olweus, 2006).  

 Aðrar skilgreiningar frá fræðimönnum eru svipaðar en þær miða einnig 

flestar að því að einelti sé endurtekin, vísvitandi og meðvituð athöfn í þeim tilgangi 

að særa, hræða eða ógna einstaklingi eða hópi. Flestar skilgreiningarnar gefa til 

kynna að athöfnin sé framkvæmd af valdameiri einstaklingi eða hópi af 

einstaklingum og að athöfnin sé reglubundin og langvarandi, þó svo að tekið sé 

fram að eineltið geti verið einstök tilfelli og varað í stuttan tíma (Ross, 2003). 

Eitt helsta ágreiningsefni fræðimanna um skilgreiningar á einelti tengist því 

hversu oft áreitið þarf að eiga sér stað og á hve löngum tíma til að það flokkist sem 

einelti. Mikilvægt er þó að fræðimenn komi sér saman um þennan ágreining því 

þegar kemur að rannsóknum og könnunum er mikilvægt að skilgreiningarnar séu 

ljósar  svo niðurstöður rannsókna séu samanburðarhæfar. Ennfremur er mikilvægt 

að skilgreina og útskýra hugtakið einelti vel fyrir þátttakendum rannsókna (Ross, 

2003). 
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Í bók Dorothea M. Ross (2003) skilgreina Smith og Thompson til dæmis að 

ekki sé um einelti að ræða ef atburður á sér stað aðeins einu sinni eða tvisvar. 

Fræðimenn sem nálgast málefnið út frá öðru sjónarhorni vilja meina að neikvætt 

atferli eigi ekki að þurfa vera langvarandi til að það sé skilgreint sem einelti. Í sömu 

bók segir Ross frá óbirtri athugun þar sem greint er frá niðurstöðum kannana sem 

gerðar voru meðal einstaklinga á aldrinum 5-20 ára. Þær niðurstöður styðja 

hugmyndir um að neikvætt atferli þurfi ekki að vera langvarandi til að það sé 

skilgreint sem einelti (Ross, 2003). 

Ross bendir ennfremur á í bók sinni að fræðimaðurinn La Fontaine styðji 

þessa skoðun og  greini frá því að þau börn sem hringdu í hjálparsíma þolenda 

eineltis (e. Bullying Line), voru þeirrar skoðunar að einelti ætti ekki einungis að eiga 

við um langvarandi neikvætt atferli heldur gæti það einnig átt við um einstakt 

neikvætt atferli (Ross, 2003). 

1.2. Einelti og löggjöf 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, héðan í frá kallaður 

Barnasáttmálinn, og Barnaverndarlög nr. 80/2002, innihalda ákvæði sem vert er að 

líta til þegar fjallað er um einelti. Til að mynda kveður 3. grein sáttmálans, meðal 

annars á um að aðildarríki eigi að tryggja börnum þá vernd og umönnun sem 

velferð þeirra krefst, og skuli í því skyni gera allar nauðsynlegar ráðstafanir á sviði 

löggjafar og stefnumótunar. Ennfremur er aðildarríkjum, samkvæmt sömu grein, 

skylt að hafa eftirlit með þeim stofnunum sem veita börnum umönnun og vernd og 

sjá til þess að þær stofnanir starfi í samræmi við tilheyrandi reglur og lög. Í 28. 

grein Barnasáttmálans er kveðið á um rétt barns til menntunar og skyldu 

aðildarríkja að gera ráðstafanir til að tryggja að námsaga sé haldið uppi sem og 

„*g+era ráðstafanir til að stuðla að reglulegri skólasókn og draga úr því að 

nemendur hverfi frá námi.“ (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

nr. 18/1992, 28.gr.). Þá segir í 29. grein að aðildarríki séu sammála um það að 

menntun barna ætti að stuðla að ræktun persónuleika, hæfileika og andlegrar og 

líkamlegrar getu þeirra (Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 

18/1992). 

  Markmið barnaverndarlaga er að tryggja börnum sem búa við óviðunandi 
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aðstæður eða börnum sem stofna heilsu sinni í hættu, viðeigandi aðstoð. Þá kveða 

lögin meðal annars á um að foreldrar og aðrir sem koma að uppeldi barna beri að 

sýna þeim virðingu og umhyggju (Barnaverndarlög nr.80/2002).    

1.3. Birtingarmynd eineltis 

Birtingarmyndir eineltis geta verið margvíslegar og getur eineltið verið bæði beint 

eða óbeint. Olweus hefur bent á að beint einelti sé sýnilegra þar sem það er 

líkamlegt (Olweus, 2006). Óbeint einelti er ekki eins sýnilegt en það einelti er oftast 

andlegt eða félagslegt (Roland og Vaaland, 2001). Ný tegund eineltis, sem fest 

hefur rætur í hinum nýja og tæknivædda heimi, er rafrænt einelti. Það form 

eineltis hefur verið að færast í aukana á síðustu árum (SAFT, e.d.). 

1.3.1. Líkamlegt einelti 

Líkamlegt einelti felur í sér líkamlegar meiðingar, til dæmis þegar sparkað er í 

viðkomandi, hann sleginn eða laminn, hrækt er á hann eða hann felldur svo dæmi 

séu nefnd. Yfirleitt er auðveldara að sannreyna líkamlegt einelti þar sem það er 

meira áberandi og sýnilegra en annað einelti og bera fórnarlömb jafnvel sýnileg 

merki þess (Olweus, 2006). 

1.3.2. Andlegt einelti 

Andlegt einelti er til dæmis; uppnefningar og baktal, að öllum brögðum sé beitt til 

að koma öðrum í vandræði, að gert sé grín að öðrum vegna hátternis, útlits eða að 

einstaklingi er síendurtekið send slæm særandi skilaboð um hann sjálfan (Roland 

og Vaaland, 2001). 

1.3.3. Útilokun  

Samkvæmt Erling Roland og Grete Sørensen Vaaland getur útilokun til að mynda 

falist í því; að telja fólki frá því að spjalla eða vingast við ákveðna einstaklinga, að 

neita að vinna með ákveðnum einstaklingum í skólanum, þegar ákveðnir 

einstaklingar fá ekki að taka þátt í leikjum eða er ekki boðið í afmæli eða önnur 

samkvæmi. Oftast fer þessi gerð eineltis fram í hópi og flokkast þannig undir 

hópeinelti. Algengt er að fórnarlömbin séu fyrrum meðlimir hópsins, sem hópurinn 

hefur ákveðið að hundsa og útiloka frá frekari þátttöku í hópnum (Roland og 

Vaaland, 2001).  
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1.3.4. Rafrænt einelti  

Með aukinni notkun internetsins og farsíma hefur rafrænt einelti aukist svo um 

munar, einnig á Íslandi (SAFT, e.d.). Þannig eru veraldarvefurinn og farsímar 

notaðir, til dæmis með smáskilaboðum, á bloggsíðum, Facebook eða MSN, til að 

koma niðrandi skilaboðum, móðgunum og hótunum á framfæri til fórnarlamba 

eineltis. Það sem gerir þessa tegund eineltis slæma er að fórnarlömbin eiga erfitt 

með að forðast það og eru þau til dæmis ekki örugg fyrir því inni á persónulegum 

svæðum, svo sem á heimili sínu (Umboðsmaður Barna, e.d.-a).    

1.4. Staða þolenda 

Þegar kemur að orsök eineltis eru það persónueinkenni sem eru talin skipta meira 

máli en ytri þættir eins og holdafar, klæðnaður og háralitur. Þannig þykir líklegra að 

börn sem eru feimin, óörugg, hlédræg og viðkvæm verði fórnarlömb eineltis eða 

þolendur. Líklegt þykir að þolendur séu undir meðallagi hvað varðar vinsældir, eigi 

fáa vini og þá helst yngri vini og þar af leiðandi upplifi þeir sig gjarnan eina og 

einmanna í skólanum. Strákar sem verða fyrir einelti eru líklegir til að vera undir 

meðallagi að líkamsstyrk en það virðist ekki hafa áhrif hvað varðar einelti meðal 

stúlkna. Algengt er að þolendur eineltis standi höllum fæti hvað varðar nám og 

félagslíf og er talið að þar sé um að ræða samspil orsaka og afleiðinga (Þórhildur 

Líndal, 2003).  

Þau börn sem lögð eru í einelti koma yfirleitt frá heimilum þar sem  

uppeldisskilyrði eru betri en hjá gerendunum. Ofverndun getur aukið líkurnar á að 

þau verði viðkvæm og óákveðin og eigi í erfiðleikum með að ráða við neikvætt 

áreiti. Þannig hefur ofverndun barna gjarnan verið nefnd sem áhættuþáttur fyrir 

þolendur eineltis. Á sama tíma hafa aðrar rannsóknir sýnt fram á að aukin nánd 

barna við foreldra minnki líkurnar á því að þau verði fyrir einelti. Fyrstu viðbrögð 

barnsins við áreiti frá geranda skipta miklu máli þegar kemur að því hvort áreitið 

muni endurtaka sig. Þannig er sá í meiri hættu fyrir einelti sem á erfitt með að setja 

mörk fyrir því hversu langt hann leyfir stríðninni að ganga (Svava Jónsdóttir, 2003; 

Van Hood, Raaijmakers, van Beek, Hale III og Aleca, 2008). 

Viðbrögð þolenda við eineltinu geta verið margvísleg en algengt er að 

þolendur bregðist eins við. Fyrstu viðbrögð eru gjarnan að þolandi grætur, finnur 
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fyrir vanmáttakennd, ótta og óréttlætis. Þegar eineltið ágerist eru meiri líkur á að 

þolandinn fari að sýna reiði og jafnvel taka æðisköst en slík viðbrögð geta orðið til  

að auka líkurnar á að eineltið haldi áfram. Einnig er líklegt að þolandi ákveði að láta 

lítið fara fyrir sér, læðast meðfram veggjum og  fjarlægjast aðra. Þá getur 

þolandinn tekið upp á því að leika hinn svokallaða „trúð“, þannig að hann gerir sig 

áberandi með kjánalátum sem er þá leið fyrir hann til að reyna sætta sig við 

eineltið. Önnur aðferð þolandans til að takast á við eineltið er að flýja allt og alla, 

taka lítinn sem engan þátt í félagslífi og vera í eigin heimi. Sem dæmi má nefna það 

að sökkva sér í bókalestur eða spila tölvuleiki stóran hluta sólarhringsins. Þannig 

kemst þolandinn á þann stað í huganum sem honum finnst hann vera öruggur á 

(Guðjón Ólafsson, 1996). 

1.4.1. Afleiðingar  þolenda  

Þeir einstaklingar sem hafa þurft að þola einelti bíða þess ef til vill aldrei bætur. 

Afleiðingar geta birst með ýmsum hætti svo sem persónulega, félagslega og 

námslega. Þær geta verið af ýmsum toga en algengt er að þolendur eineltis hafi 

lélega sjálfsmynd og sjálfstraust og einangrist félagslega. Þá geta þolendur eineltis 

fundið fyrir skömm og niðurlægingu, kennt sjálfum sér um eineltið og átt meðal 

annars þess vegna erfitt með að segja frá eineltinu (Þórhildur Líndal, 2003).  

 Afleiðingarnar geta verið alvarlegar og er hægt er að skipta þeim í 

skammtímaafleiðingar og langtímaafleiðingar. Skammtímaafleiðingar eineltis eru 

ýmis einkenni sem tengjast streitu svo sem; magaverkur, höfuðverkur, martraðir 

og jafnvel kvíðaköst. Langtímaafleiðingar eineltis eru til dæmis; brotin sjálfsmynd, 

lélegt sjálfstraust, óöryggi, neikvæðar hugmyndir um sjálfan sig og aðstæður sínar, 

einmannaleiki, léleg félagsfærni og félagsfælni (Olweus, 2006). 

  Börn sem lögð eru í einelti geta fundið fyrir depurð, vonleysi, áhugaleysi, 

þreytu, uppgjöf, einangrun og kvíða. Hugó Þórisson, sálfræðingur, segir að hætta 

sé á að félagsmynd barna sem lögð eru í einelti skaddist og sjálfsmyndin 

eyðileggist. Endalaust neikvætt áreiti verður til þess að þau verða ósátt og óörugg 

með sig. Þessi börn finna fyrir hræðslu við höfnun og smám saman fara þau að 

einangra sig félagslega í varnarskyni gegn þeim áföllum sem eineltinu fylgja (Hugó 

Þórisson, 2003).  
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[Þ]essum börnum líður vel á föstudögum en eru jafnvel á laugardegi 
farin að kvíða fyrir skólanum á mánudegi. Aðaltilgangur þeirra frá 
mánudegi til föstudags er að sleppa við niðurlæginguna og ofbeldið. 
Þessi börn hlakka mikið til jólanna út af fríinu. Þau eru hins vega farin 
að kvíða fyrir á milli jóla og nýárs að fara aftur í skólann. Það sama er 
að segja um sumarleyfið. (Hugó Þórisson, 2003, bls. 41-42).   

Æskuárin eru það tímabil sem er hvað mikilvægast við myndun sjálfsmyndarinnar. 

Börn skynja sjálf sig eins og þau telja að aðrir skynji sig. Hjá unglingum er 

jafningjahópur mjög mikilvægur félagsmótunaraðili. Þannig geta unglingar sem 

upplifa höfnun og útskúfun lent í miklum sálarháska (Þórhildur Líndal, 2003). 

Þolandi eineltis greinir frá lélegri og brenglaðri sjálfsmynd í kjölfar eineltis: „Maður 

fer að trúa ýmsu ef það er sagt nógu oft.“ (Helga Kolbeinsdóttir, 2003, bls. 91). 

Ennfremur greinir þolandinn frá því að í dag einkennist umgengni við stráka 

gjarnan af tortryggni og umgengni við stelpur af óöryggi (Helga Kolbeinsdóttir, 

2003).  

 Á unglingsárunum er umgengi við aðra einkar mikilvæg og ef ekki næst að 

uppfylla þær þarfir getur það haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. Unglingar og 

börn sem upplifa einelti, höfnun eða langvarandi einangrun virðast eiga í 

erfiðleikum með félagsfærni og eiga því á hættu að verða félagslega einangruð. 

Þeir unglingar sem upplifa félagslega einangrun eru í áhættuhóp vegna sjálfsvíga, 

þunglyndis og að hafa lágt sjálfstraust (Hugó Þórisson, 2003).  

Eineltið hefur haft mikil áhrif á mig. Enn þann dag í dag er ég ekki laus 
við andfélagslegar tilfinningar og skoðanir. ... Eineltið mótaði mig 
varanlega að ýmsu leyti. Það getur kannski nýst manni og orðið 
styrkur ef maður tekur þannig á því. Það þarf hins vegar ekki að gera 
það; þá situr maður uppi með vanlíðan og hefur til dæmis eilífa þörf 
fyrir að sanna sig – geta hvergi komið og verið bara á sínum eigin 
forsendum. (Davíð Þór Jónsson, 2003, bls. 70). 

Alvarlegasta afleiðing eineltis er sjálfsvíg. Samkvæmt Jónu Hrönn Bolladóttur, 

sóknarpresti, sýna rannsóknir að of mörg börn sem lögð eru í einelti eru í þeim 

hugleiðingum. Einnig bendir Jóna Hrönn á að stór hluti þolenda þrói með sér 

anorexíu og búlemíu. Jóna Hrönn bendir einnig á að mikill fjöldi þolenda hafi leiðst 

út í eiturlyfjaneyslu. Algengt er að þetta séu börn og unglingar sem kynnist því í 

fyrsta skipti að tilheyra hóp þegar þau kynnast félagsskap eiturlyfjaneyslunnar. 

Margir hafa jafnvel beðið eftir því alla ævi að tilheyra hópnum (Jóna Hrönn 

Bolladóttir, 2003). 
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1.4.2. Afleiðingar  fjölskyldunnar, út frá þolendum  

Einelti getur haft áhrif á fjölskyldulíf þolandans. Það á við hvort sem um er að ræða 

þann tíma sem eineltið stendur yfir eða eftir að því er lokið, jafnvel þegar 

þolandinn hefur stofnað eigin fjölskyldu. Foreldrum getur reynst erfitt að horfa upp 

á barn sitt lagt í einelti, sjá því líða illa og finnast þeir lítið sem ekkert geta gert. 

Líðan foreldra yfir því að barn þeirra sé lagt í einelti, getur lýst sér í tilfinningum á 

borð við; sorg, skömm, vanmáttarkennd og sjálfsásökun (Ross, 2003; Liðsmenn 

Jerico, e.d.-d). Faðir ungs drengs sem svipti sig lífi eftir að hafa verið þolandi 

eineltis, lýsti reynslu sinni á eftirfarandi hátt:  

Sonur minn svipti sig lífi, brotinn eftir áralangar misþyrmingar eineltis. 
Hann var aðeins tuttugu og eins árs gamall. Tilhugsunin ein, um að 
honum hafi liðið svo illa að hann taldi sig ekki eiga önnur úrræði, er 
mér óbærileg. Það var eins og ég upplifði dauða tilfinninga minna. Ég 
tapaði öllum áttum, allri gleði og öllum áhuga og vilja til lífsins. Í fyrsta 
skiptið á ævi minni fann ég fyrir algeru kjarkleysi. Ég miklaði allt fyrir 
mér; það sem áður var lítið mál fannst mér orðið óyfirstíganlegt. Það 
var eins og öll mín barátta við kerfið í gengum árin hefði verið til 
einskis. Staða mín varð í einni svipan algjörlega tilgangslaus. 
(Liðsmenn Jerico, e.d.-d).  

Þolendur eineltis geta átt erfitt með tilfinningatengsl og hugmyndir þeirra um börn 

og fjölskyldulíf því verið brengluð. Dæmi eru um að þolandi eineltis upplifi ótta- og 

vantrausts tilfinningar til barna almennt og geti því ekki hugsað sér að stofna  

fjölskyldu, þá sér í lagi að eignast börn (Helga Kolbeinsdóttir, 2003). 

1.4.3. Afleiðingar á samfélagið, út frá þolendum  

Afleiðingar eineltis geta einnig haft neikvæð samfélagsleg áhrif. 

Langtímaafleiðingar þolenda geta komið fram í auknum útgjöldum þjóðfélagsins, 

meðal annars vegna margvíslegra heilsufarsvandamála sem þolendur eineltis 

virðast oftar en ekki glíma við. Einnig getur einelti í æsku orðið þess valdandi að 

einstaklingur eigi, seinna á lífsleiðinni, við það mörg vandamál að stríða að hann 

verði ófær um að vera þátttakandi á vinnumarkaði, með tilheyrandi kostnaði eða 

tekjutapi fyrir samfélagið (Gitta Unn Ármannsdóttir og Jóhanna Sigurjónsdóttir, 

2004). 

1.5. Staða gerenda  

„Einstaklingar fæðast ekki gerendur, þeir verða til.“ (Ross, 2003, bls. 41) Þórhildur 

Líndal lýsir einkennum gerenda í bókinni Hið þögla stríð- einelti á Íslandi. Þar 
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tilgreinir hún meðal annars að algengt sé að gerendur byrji á því að leggja í einelti 

snemma á lífsleiðinni, jafnvel strax í leikskóla. Einnig segir hún þetta helst vera 

börn sem koma af heimilum þar sem skortur er á hlýju og öryggi og hafa því ekki 

fengið nógu skýr skilaboð frá nánasta umhverfi um muninn á réttu á röngu. 

Þórhildur bendir einnig á að meiri líkur séu á að gerendur komi af heimilum þar 

sem notast hafi verið við harðar uppeldisaðferðir til dæmis líkamlegar refsingar og 

reiði (Þórhildur Líndal, 2003).  

 Gerendur eru reiðir, bitrir, vonsviknir og sorgmæddir einstaklingar. 
Þeir fá útrás fyrir þessi vonbrigði og reiði með því að láta það bitna á 
öðrum. Þeir finna þá sem eru veikastir fyrir og sem hafa minnstu 
hæfileikana til að verja sig. Þeir liggja vel við höggi. Þegar gerandinn 
og þolandinn hittast í upphafi þá er það gerandinn sem á bágt. Hinn á 
sér einskis ills von. Hann er bara svo óheppinn að vera þarna. (Guðjón 
Ólafsson, 2003, bls.85). 

Olweus hefur bent á að gerendur hafi gjarnan jákvætt viðhorf til ofbeldis og eru 

árásargjarnir í samskipum, bæði við börn og fullorðna. Þá er talið að gerendur geti 

verið siðblindir og að erfitt geti reynst að hjálpa þeim því þá skortir svo margt sem 

þeir hafa ekki fengið í uppeldinu til dæmis hlýju, væntumþykju, traust og virðingu 

(Guðjón Ólafsson, 2003). Gerendur virðast ekki hafa náð að þroska hæfileikann til 

að setja sig í spor annarra og finna samkennd með öðrum og þannig virðast þeir 

eiga erfitt með að finna til sektarkenndar þrátt fyrir að þeir særi aðra einstaklinga 

(Þórhildur Líndal, 2003). 

 Meðal gerenda er kynjamunur einkennandi. Strákar leggja bæði stelpur og 

stráka í einelti en líklegra er að stelpur áreiti aðrar stelpur, sérstaklega þær sem eru 

í sama bekk og þær sjálfar. Líklegra er að stelpur sem leggja í einelti hafi áður átt í 

nánu sambandi við þolendurna heldur en strákar hafa átt við þolendur sína. Einnig 

er líklegra að strákar noti líkamlegt einelti en stelpur noti frekar andlegt einelti 

(Roland og Vaaland, 2001). 

1.5.1. Afleiðingar gerenda 

Það eru ekki einungis þolendurnir sem verða fyrir afleiðingum af eineltinu. 

Neikvæðar afleiðingar eineltis á gerendur verða sífellt augljósari er fram líða 

stundir (Svava Jónsdóttir, 2003). Hegðun þeirra hefur áhrif á skólagöngu, vinnu og 

samskipti við þeirra nánustu. Rannsóknir sýna einnig að á efri árum eru gerendur 

líklegri til að sýna andfélagslega hegðun og leiðast út í afbrot og glæpi (Guðrún 

Sigríður Jóhannesdóttir og Rún Kormáksdóttir, 1996; Þórhildur Líndal, 2003).  
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1.5.2. Afleiðingar á samfélagið, út frá gerendum 

Afleiðingar eineltis á gerendur geta einnig haft áhrif á samfélagið. Árásarhneigð 

gerenda er oftar en ekki viðvarandi og þar af leiðandi eru líkur á að ákveðið hlutfall 

gerenda muni standa frammi fyrir áfengis-/eiturlyfjavanda í framtíðinni eða komast 

í kast við lögin á annan hátt. Á þann hátt er vandamálið einnig kostnaðarsamt fyrir 

samfélagið og einnig ef alvarleikinn verður meiri þar sem dýrt er að vista 

einstaklinga á meðferðarheimilum eða í fangageymslum (Gitta Unn Ármannsdóttir 

og Jóhana Sigurjónsdóttir, 2004; Newman, Dawn, Horne og Bartolomucci, 2000).  

 
 

Mynd 1- Eineltishringurinn. Myndin hér fyrir ofan er af eineltishringnum sem er frá 
Olweusar verkefninu. Hringurinn sýnir viðbragðamynstur í eineltisaðstæðum og 
þau mörgu hlutverk sem þolendur, gerendur og aðrir í eineltisaðstæðum geta verið 
í (Olweusarverkefni gegn einelti, e.d.-a).   

1.6. Staða áhorfenda  

Hluverk áhorfenda geta verið mörg og misjöfn eins og mynd 1 af eineltishringnum 

hér fyrir ofan gefur til kynna. Hlutverkið sem talað var um hér að ofan, í kaflanum 

staða gerenda, er hlutverk þess geranda sem sjálfur á frumkvæði að eineltinu sem 

hann tekur þátt í (Roland og Vaaland, 2001). 
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Meðhlaupari er sá nefndur sem tekur þátt í eineltinu án þess þó að vera 

frumkvöðull að því. Óvirkur gerandi er sá kallaður sem styður eineltið án þess að 

vera virkur sem gerandi. Í sumum tilfellum hafa þessir óvirku gerendur sjálfir lent í 

einelti og finnst sá kostur að taka óbeint þátt í eineltinu betri heldur en áhættan að 

verða sjálfir fyrir því. Óvirkur stuðningsaðili er sá kallaður sem er samþykkur 

eineltinu en gerir þó ekkert til að styðja það sýnilega (Roland og Vaaland, 2001; 

Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.-a). 

Börn geta einnig verið áhorfendur eineltisins. Þau börn eru ekki virkir 

gerendur en gera í raun heldur ekkert til að hjálpa. Atferli þessa hóps virðist oftar 

en ekki byggjast á misskilningi þar sem áhorfendurnir halda að þolendurnir líti 

eineltið jákvæðari augum heldur en raun er og getur þessi misskilningur þar af 

leiðandi orðið til þess að áhorfendurnir komi þolendunum síður til hjálpar. Á þann 

hátt styðja áhorfendurnir eineltið, hvort sem það er gert óbeint eða beint. Á sama 

tíma er líklegt að bæði þolendurnir sem og gerendurnir misskilji áhorfendurna sem 

getur ýtt undir hegðun gerandans og aukið álagið á þolandann (Roland og Vaaland, 

2001; Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.-a). 

Hugsanlegur verndari er sá sem er á móti eineltinu og finnst hann skyldugur 

til að gera eitthvað þolandanum til hjálpar, en gerir það þó ekki. Að lokum höfum 

við það hlutverk sem nefnist verndarinn sem er sá einstaklingursem er á móti 

eineltinu og gerir hvað hann getur til að hjálpa þolandanum (Roland og Vaaland, 

2001; Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.-a). 

1.7. Ástæður eineltis 

Bent hefur verið á að ástæður fyrir einelti geta verið margar. Ein ástæðan geti verið 

að gerandi hafi sterka þörf fyrir að ráðskast með og hafa vald yfir öðrum 

einstaklingi. Einnig geti ástæður legið til þess að gerandinn finnur til afbrýðisemi og 

minnimáttarkenndar gagnvart þolandanum og notar þessa aðferð til að hafa betur 

á kostnað þolandans. Sumir fræðimenn vilja meina að einelti sé lærð hegðun, þar 

sem aðferðir og aðstæður í uppeldinu hafa orðið til að gerendum finnist hegðun 

sín eðlileg og jafnvel að þeir njóti þess að ráðast að öðrum með neikvæðum hætti. 

Enn ein ástæða eineltis getur verið það sem kallað er félagslegt smit. Þá er 
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aðalgerandinn vinsæll og aðrir taka þátt í eineltinu til að öðlast virðingu hans og 

athygli (Roland og Vaaland, 2001; Olweus, 2005).  
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2. Rannsóknir og forvarnir 

Rannsóknir á einelti í grunnskólum hafa aukist, hvort sem það er hér á landi eða 

erlendis. Þrátt fyrir fleiri rannsóknir almennt um einelti er ennþá langt í land hvað 

varðar rannsóknir á forvörnum og áætlunum gegn einelti (Farrington og Tfofi, 

2009). 

2.1. Rannsóknir um einelti 

Rannsakendur eru ekki alltaf sammála um skilgreiningar á einelti. Þó er mikilvægt 

að það komi fram hversu oft atferlið þarf að eiga sér stað til að það teljist vera 

einelti. Algengasta viðmiðið er að atferli teljist til eineltis ef að það á sér stað einu 

sinni eða oftar í viku og hafa rannsóknir á Íslandi tekið mið af því (Roland og 

Vaaland, 2001).  

Við rannsóknir á einelti eru notaðar þrjár aðferðir; fyrsta aðferðin byggist á 

spurningalistum, önnur aðferðin eru viðtöl og þriðja aðferðin er að vinna beint 

með einstaklingum. Mikilvægi rannsókna á einelti ættu ekki að koma neinum á 

óvart. Áhersla er lögð á að rannsóknir sem þessar gefi niðurstöður um hvar eineltið 

sé að finna og vekja þannig vitund um vandann og þar af leiðandi hvetja starfsfólk 

og stjórnendur skóla til samvinnu við foreldra um aðgerðir gegn einelti. Þá ættu  

áframhaldandi rannsóknir á aðgerðavinnu gegn einelti að geta skilað niðurstöðum 

um hvort aðgerðir sem eru í gangi skili árangri (Sharp og Smith, 2000).   

Árið 1997 og aftur árið 1998 skrifaði þáverandi umboðsmaður barna, 

Þórhildur Líndal, bréf til menntamálaráðherra þess efnis að menntamálaráðuneytið 

ætti að kanna eðli og umfang eineltis hér á landi. Úr varð að ráðuneytið fól 

Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála að setja af stað rannsókn á einelti í 

grunnskólum á Íslandi (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005). 

 Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að 7,7% nemenda í 5., 7. og 9. 

bekk væru lagðir í einelti. Einnig gáfu niðurstöður til kynna að eineltið væri frekar 

stöðugt yfir öll aldursstig en færi þó heldur minnkandi með hækkandi aldri,  sem 

bendir til svipaðrar niðurstöðu og norsk rannsókn sem sýndi að færri nemendur á 

framhaldsskólastigi verði fyrir einelti en börn á grunnskólastigi (Roland og Vaaland, 

2001; Ragnar F. Ólafsson, Ragnar P. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 1999).  
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  Samkvæmt eineltiskönnun sem gerð var árið 2009 á vegum Olweusar-

verkefnisins höfðu til að mynda 9,4% barna í 4. bekk orðið fyrir einelti einu sinni 

eða oftar í viku. Stelpur greindu frá því að í 45,1% tilfella hafi gerandinn verið 

bekkjarfélagi á meðan strákar sögðu það í 34,1% tilfella. Hjá stelpum var algengara 

að um einn geranda væri að ræða eða um í 26% tilfella en í 10,4% tilfella var um 

marga gerendur að ræða. Hjá strákum var hlutfallið svipað hvort um var að ræða 

einn eða marga gerendur. Þá sögðu 43% nemenda að eineltið hefði varað í eitt ár 

eða lengur (Þorlákur H. Helgason, 2010).    

  Sama könnun leiddi einnig í ljós að aðeins 23,3% nemenda sögðu kennara 

eða aðra fullorðna gera eitthvað til að stöðva eineltið. Þá sögðu 34,4% það næstum 

alltaf gert, 10,2% öðru hverju, 14,8% einstaka sinum og 17,6% sögðu næstum 

aldrei neitt gert til að stöðva eineltið (Þorlákur H. Helgason, 2010).  

Síðustu ár hefur námsritgerðum um einelti fjölgað á háskólastigi. Ef leitað 

er í gagnagrunni Gegnis að hugtakinu einelti koma fram 85 lokaritgerðir, bæði í 

grunnnámi sem og framhaldsnámi. Margar ritgerðanna eru þó um einelti á 

vinnustöðum og leikskólum. Fyrsta ritgerðin er frá árinu 1990, þegar Guðrún Vala 

Ólafsdóttir og Gunnhildur Grétarsdóttir skrifuðu B.Ed.-ritgerð við Kennaraháskóla 

Íslands með yfirskriftinni „Aðgát skal höfð í nærveru sálar“: einelti. Innan þessara 

niðurstaðna eru tíu meistara-ritgerðir frá mismunandi sviðum; ein í félagsfræði, 

tvær í kennarafræði, ein í uppeldis- og menntunarfræði, þrjár í viðskiptafræði, tvær 

í náms- og starfsráðgjöf og ein í sálfræði (Gegnir, e.d.; Guðrún Vala Ólafsdóttir og 

Gunnhildur Grétarsdóttir, 1990). 

Árið 2010 og í byrjun 2011 voru skrifaðar 12 lokaritgerðir um einelti við 

Háskóla Íslands. Þrjár ritgerðanna eru um einelti á vinnustað og þrjár þeirra fjalla 

um einelti í leikskólum. Hinar ritgerðarnar sex fjalla á einn eða annan hátt um 

einelti í grunnskólum (Andrea Stefánsdóttir og Sigrún Erla Ólafsdóttir, 2010; Arna 

Bender Erlendsdóttir, 2010; Birna Þorsteinsdóttir og Guðmunda Fríða Bj. 

Karlsdóttir, 2010; Ellen Dröfn Gunnarsdóttir, Jóna Kristbjörg Þórisdóttir Ohlsson, 

2010; Guðlaug Emma Hallbjörnsdóttir, 2010; Guðrún Svala Gísladóttir og Sæunn 

Hafdís Oddsdóttir, 2010; Guðrún María Þorsteinsdóttir, 2010; Hera Dís Karlsdóttir 

og Svava Hansdóttir, 2010; Júlíana Auðunsdóttir og Sólbjörg Reynisdóttir, 2010; 
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Kristjana Eysteinsdóttir og Sigurveig Birgisdóttir, 2011; Margrét Róbertsdóttir, 

2010; Vibeke Svala Kristinsdóttir, 2010). 

Árið 2009 voru þrjár námsritgerðir til BA/B.Ed-prófs skrifaðar; Lilja Björg 

Ingibergsdóttir skrifaði ritgerð í grunnskólakennarafræði um áhrif eineltis á 

sjálfsmynd barna, Stella Aradóttir skrifaði við Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á 

Akureyri ritgerð um einelti og helstu þætti í þróun þeirra mála á Íslandi og Heiða 

Kristín Harðardóttir og Kristrún Birgisdóttir skrifuðu í uppeldis og menntunarfræði 

ritgerð um rafrænt ofbeldi (Lilja Björg Ingibergsdóttir, 2010; Stella Aradóttir, 2009; 

Heiða Kristín Harðardóttir og Kristrún Birgisdóttir, 2009) 

Árið 2008 voru skrifaðar sex námsritgerðir um einelti. Þrjár af þeim eru um 

einelti á vinnustöðum en hinar bera yfirskriftina: 1. Áhrif eineltis á líðan unglinga, 

2. Álfdís eignast vini: námsefni um vináttu fyrir yngsta stig grunnskóla og 3. Betur 

má ef duga skal: markviss innleiðing Olweusaráætlunarinnar í Nesskóla 

Neskaupsstað og forvarnarefni gegn einelti (Vilhelmína S. Smáradóttir, 2008; Hildur 

Dröfn Þórðardóttir, 2008; Helga Bryndís Kristjánsdóttir, 2008; Elva Rut 

Antonsdóttir, 2008; Edda Garðarsdóttir, 2008; Ágústa Rakel Davíðsdóttir, 2008). 

Árið 2007 voru þrjár námsritgerðir skrifaðar um einelti en þær fjölluðu um 

innleiðingu Olweusaráætlunarinnar, einelti í skólum og einelti í leikskólum (Alda 

Ómarsdóttir, 2007; Áslaug Hreiðarsdóttir, 2007; Sigrún Thorarensen, 2007).  

Á árinu 2010 veitti Styrktarsjóður Margaret og Bent Scheving 

Thorsteinssonar styrk að upphæð 2,2 milljónum króna til rannsóknar á einelti gegn 

börnum á Íslandi. Áformað er að um heildstæða, þverfaglega rannsókn sé að ræða 

með það að markmiði að kannaðar verði allar laga- og siðferðislegar leiðir sem geta 

fyrirbyggt einelti og bætt fyrir afleiðingarnar sem það veldur (Háskóli Íslands, e.d.-

a). 

Markmið rannsóknarinnar er að greina þekkingu á tíðni eineltis, viðbrögð við 
því og lagaúrræði þegar um einelti er að ræða. Skoðuð verður skilgreining á 
einelti í lögum og stjórnvaldsfyrirmælum, innan sem utan skólakerfisins og í 
félagslegri þjónustu við börn. Þá verður rannsakað hvort viðbrögð við einelti 
séu samræmd af hálfu þeirra sem vinna með börnum. Rannsókninni er ætlað 
að efla sérfræðiþekkingu á einelti enn frekar og styrkja þannig félagsleg og 
lagaleg úrræði til að sporna við því. (Háskóli Íslands, e.d.-a).  

Rannsóknarverkefnið verður unnið af þremur meistaranemum, í 

félagsráðgjafardeild, lagadeild og menntavísindadeild. Þannig er unnið markvisst 

að því að rannsóknin sé þverfagleg og eineltið verði skoðað út frá mismunandi 



  

21 
 

sjónarhornum og að þverfagleg þekking verði samtvinnuð.  Vonir eru um að 

niðurstöður og þekkingin sem rannsóknin á að veita, geti bætt löggjöf á Íslandi og 

stuðlað að markvissari stjórnsýslu og bætt þannig þjónustu við börn á Íslandi 

(Háskóli Íslands, e.d.-a).  

Oft virðist það vera svo að auðveldast sé að stinga höfðinu í sandinn og 

viðurkenna ekki vandann en staðreyndin er sú að einelti getur átt sér stað í öllum 

skólum og skólastigum. Oft á tíðum er eineltið dulið og kennarar og aðrir 

starfsmenn skóla þess vegna átt í erfiðleikum með að greina það. Því geta 

rannsóknir á einelti verið bæði gagnlegar og nauðsynlegar til að svipta hulunni af 

vandamálinu og hjálpað til við að taka ákvarðanir í álitamálum sem mögulega geta 

komið upp við stefnumótun gegn einelti (Sharp og Smith, 2000).  

2.2. Rannsóknir á forvörnum 

Rannsóknir á forvörnum og áætlunum gegn einelti hafa verið að færast í aukana en 

eru þó enn af skornum skammti. Í gegnum tíðina hefur áhersla verið lögð á hvernig 

megi draga úr einelti í stað þess að leggja áherslu á það af hverju einelti eigi sér 

stað, af hverju einstaklingar leggi í einelti og af hverju einstaklingar eru lagðir í 

einelti (Farrington og Tfofi, 2009). 

Í skýrslu sem birt var á vegum The Campbell collaboration var skýrt frá 

niðurstöðum 44 kannana sem gerðar höfðu verið á því hvort áætlanir gegn einelti 

bæru árangur. Niðurstöðurnar voru reiknaðar saman í meðaltal og var niðurstaðan 

sú að áætlanir gegn einelti bæru árangur. Niðurstöðurnar sýndu að með 

heildstæða áætlun gegn einelti í skólum minnkaði einelti um 20-23% hjá gerendum 

og um 17-20% hjá þolendum (Farrington og Tfofi, 2009). 

 Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála gerði rannsókn á einelti á 

nemendum í 8.bekk í fjórum grunnskólum á landinu. Markmiðið var að rannsaka 

hvort fræðsla um einelti í grunnskólum skilaði árangri í forvörninni gegn einelti. 

Nemendur tveggja skóla höfðu fengið fræðslu um einelti á meðan nemendur hinna 

tveggja skólanna höfðu enga fræðslu fengið. Rannsóknin leiddi í ljós að fræðsla um 

einelti er mikilvæg en er alls ekki næg forvörn (Stella Aradóttir, 2009). 
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2.3. Þróun eineltismála á Íslandi 

Ákveðin þróun hefur átt sér stað í forvörnum og úrræðum er varða eineltismál í 

grunnskólum á Íslandi. Þrátt fyrir að ekki sé ýkja langt síðan umræðan um einelti 

opnaðist og enn styttra síðan farið var að vinna eitthvað í þeim málum, þá hefur 

samt sem áður miklu verið komið í verk (Þórhildur Líndal, 2003). 

Fyrsta skref þegar taka þarf á vandanum er að viðurkenna hann. Hér áður 

fyrr var einelti feimnismál. Mörgum þótti sem svo að barn sem lagt var í einelti 

væri merki um að eitthvað væri að hjá þolandanum sjálfum eða fjölskyldu hans. Í 

dag eru breyttir tímar hvað þetta varðar og er samfélagið smám saman að losna 

við þennan „tabú“ stimpil af málefninu (Þórhildur Líndal, 2003).   

Árið 1989 var samþykkt á Alþingi þingsályktunartillaga þess efnis að fela 

ætti félagsmálaráðherra og menntamálaráðherra að beita sér í átaki gegn einelti í 

grunnskólum á Íslandi. Þrátt fyrir ítrekaðar fyrirspurnir var þeirri ályktun ekki komið 

í gang og því lítið gert í baráttunni gegn einelti næstu árin (Guðjón Ólafsson, 1996).   

Það var svo árið 1994 að byrjað var að vinna að forvörnum gegn einelti á 

Íslandi. Þá voru það Foreldrasamtök grunnskólanna sem tóku sig saman og hófu 

átak gegn einelti með því að skora á skólastjórnendur að taka á vandanum. Einnig 

stóðu foreldrarnir í samtökunum fyrir því að útbúa ýmiskonar veggspjöld og 

bæklinga sem áttu að fræða og opna augu fólks fyrir eineltinu (Guðjón Ólafsson, 

1996). 

Lög um grunnskóla kveða á um velferð nemenda. Í lögum frá árinu 1995 

segir í 29. grein að stuðla eigi að andlegri velferð nemenda. Í lögum frá árinu 2008 

er mun oftar kveðið á um velferð nemenda og er þar til viðbótar við lögin frá 1995, 

lagt upp úr því að starfsfólk og félög innan skólans beri að stuðla að velferð 

nemenda (Stella Aradóttir, 2009). 

Aðalnámskrá grunnskóla, bæði frá árinu 1999 og 2006 leggur mikið upp úr 

velferð nemenda. Í námskránni er talað beint um það að sporna gegn einelti, að 

nemendur eigi að geta leitað til hvaða starfsmanns sem er innan skólans um eigin 

velferð og að skólum beri að koma sér upp heildstæðri áætlun gegn einelti (Stella 

Aradóttir, 2009).  



  

23 
 

3. Einelti í grunnskólum 

Rannsóknir sýna að algengast er að nemendur verði fyrir einelti á skólatíma, 

hvort sem um er að ræða innan veggja skólans eða utan hans. Þetta á helst við um 

staði þar sem eftirlit er minna en innan veggja kennslustofunnar til dæmis í 

frímínútum, í mötuneyti, í búningsklefum eða á göngum skólans (Sharp og Smith, 

2000).  

Fyrsta skrefið í baráttunni gegn einelti í skólum er að koma upp heildstæðri 

stefnu gegn einelti innan skólans ásamt því að hleypa af stokkunum aðferð til 

framkvæmdar og viðhalds á henni með það markmið að efla forvarnir og viðbrögð 

við eineltinu (Sharp og Smith, 2000).  

Þegar kemur að einelti í skólum þarf að huga að mörgum mikilvægum 

atriðum. Til að byrja með er mikilvægt að hafa í huga að þrátt fyrir að rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á einelti miði oftast við að um einelti sé að ræða eigi atvik 

sér stað einu sinni eða oftar í viku, þá ber kennurum og stjórnendum að taka 

alvarlega öll atvik, þó að þau komi sjaldnar fyrir. Þá er samvinna mikilvæg í þessum 

málum og á það við um alla, hvort sem um ræðir; nemendur, kennara, foreldra, 

skólastjórnendur sem og aðra stjórnendur (Roland og Vaaland, 2001). 

3.1. Aðalnámskrá og lög um grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla segir til um aðalnámskrá grunnskóla og að þar skuli kveðið 

á um „...uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í kennslu og kennsluskipan 

í samræmi við hlutverk grunnskólans...“. Þar er tekið skýrt fram hvernig bregðast 

eigi við ef upp kemur einelti í skóla:  

Áætlun um hvernig skuli brugðist við ef upp kemst um einelti í 
skólanum verður að vera til og öllum aðilum verður að vera ljóst hver 
vinnur með slík mál innan skóla og hvernig. Umræða um einelti þarf 
bæði að ná til starfsfólk skóla, foreldra og einnig til nemendanna sjálfra 
sem eru oftast þolendur og gerendur þegar einelti er annars vegar. Því 
er mikilvægt að settar séu ákveðnar reglur um samskipti og hegðun 
jafnt í skólanum sem utan hans. (Aðalnámskrá grunnskóla, almennur 
hluti, 2006, bls. 48).  

Ennfremur segir í 2. grein Laga um gunnskóla nr. 91 frá árinu 2008 að í samvinnu 

við heimili barnanna eigi grunnskólar að stuðla að farsælu skólastarfi, almennri 

velferð og öryggi nemenda. Í 13. grein segir svo að hver nemandi eigi að hafa 

umsjónarkennara sem fylgjast eigi náið með meðal annars líðan og velferð 



  

24 
 

nemenda og vera til staðar til ráðleggingar um persónuleg málefni (Lög um 

grunnskóla, nr. 91/2008). 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna, almennum hluta, segir um skyldur 

grunnskólanna hvað varðar menntun nemenda:  

„*Almenn menntun á að stuðla að] ...umburðarlyndi, virðingu fyrir 
náunganum og umhverfinu. Í grunnskólum ber að efla heilbrigða 
dómgreind, umburðarlyndi, virðingu, náungakærleik og verðmætamat. 
Fjölbreytni í kennsluháttum og heilbrigt félagslíf stuðlar m.a. að þessum 
markmiðum. Almenn menntun felur í sér að leggja, í samvinnu við 
heimilin, rækt við heilbrigði og hollar lífsvenjur, að efla siðferðisvitund 
og stuðla að ábyrgri umgengni við allt líf og umhverfi.“ (Aðalnámskrá 
grunnskólanna, 2006, bls. 8). 

Aðalnámskráin kveður einnig á um að nemendum eigi að vera mögulegt að leita til 

hvaða starfsmanns skólans sem er um einelti. Í aðalnámskránni er einnig tekið 

fram að eineltisáætlun grunnskóla eigi að vera aðgengileg og sýnileg öllum, þannig 

að á heimasíðu skólanna sé að finna viðbragðsáætlun gegn einelti án nokkurra 

vandkvæða ef fólk þarf á að halda (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005). 

3.2. Úrræði innan skólans 

Skólinn getur lagt sitt að mörkum til að styrkja nemendur sem verða fyrir einelti. 

Mikilvægt er að draga fram hæfileika og jákvæða eiginleika hjá einstaklingum og 

styrkja þannig sjálfsmynd þeirra. Algengt er að nemendur sem lagðir eru í einelti 

einangrist félagslega og er mikilvægt að aðstoða þá í að komast í samband við aðra 

nemendur. Ennfremur er mikilvægt að hafa augun opin fyrir því hvort einelti eigi 

sér stað innan skólanna og  vinna þá gegn því með skilvirkum áætlunum. 

Mikilvægt er að vekja nemendur til umhugsunar um afleiðingar eineltis þar 

sem rannsóknir sýna að einelti þrífst síður ef meirihluti bekkjarins er á móti því. Því   

er mikilvægt að skapa agað og jákvætt umhverfi innan bekkjarins þar sem 

nemendur, kennarar og foreldrar vinna saman sem ein heild, fræða nemendur um 

hvað einelti er og hversu alvarlegar afleiðingar þess eru. Einnig þurfa að vera skýrar 

reglur um hegðun innan veggja skólans og er mikilvægt að staðið sé í einu og öllu 

við þær reglur (Aldís Yngvadóttir, 2010; Guðjón Ólafsson, 1996).  

Vinahópar er ein möguleg leið sem skólar geta notað til að hjálpa 

nemendum að komast í kynni við aðra nemendur. Þá er nemendum í hverjum bekk 

raðað saman í hóp og reynt eftir fremsta megni að koma nemendum sem alla jafna 
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eru ekki mikið saman, saman. Nemendurnir eru yfirleitt frá þremur til fimm saman 

í hóp og hittast til skiptis heima hjá hverjum og einum yfir önnina og gera þá 

eitthvað skemmtilegt saman undir eftirliti fullorðins einstaklings (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2002).  

  Tengslakönnun er ein gerð af könnun sem er notuð til að kanna hvort 

einelti sé fyrir hendi innan bekkjarins. Með því að leggja þá könnun fyrir bekkinn 

má fá mynd af félagslegum tengslum innan þess hóps. Könnunin á meðal annars að 

gefa mynd inn í félagslega stöðu einstaklinga, þar á meðal vinsældir, höfnun og 

tryggð. Þannig er könnunin tæki til að greina hvaða einstaklingar standa utan við 

félagshópinn og verða mögulega fyrir einelti. Olweus hefur mælt með að kennarar 

noti þessa aðferð til að kanna hvort einelti eigi sér stað í þeirra nemendahóp 

(Olweus, 2005).   

  Fleiri matstæki eru til sem eiga að meta líðan nemenda og stöðu þeirra 

innan hvers skóla. í bókinni Saman í sátt – leiðir til að fást við einelti og 

samskiptavanda í skólum, er að finna könnun þar sem nemendum er gert að svara 

spurningalista með það að markmiði að fá heildarmynd af líðan nemenda í 

skólanum sem og tíðni og eðli eineltis (Roland og Vaaland, 2001) 

3.3. Forvarnir  

Forvarnarvinna í grunnskólum er afar mikilvæg og er markmið forvarna að draga úr 

eða koma í veg fyrir ákveðinn vanda. Til að árangur náist í forvarnarvinnu er 

mikilvægt að vandamálið sem tekist er á við sé vel skilgreint, afmarkað og byggt á 

traustum heimildum (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

 Í forvarnarvinnu gegn einelti í skólum er mikilvægt að vinna að þáttum eins 

og „skólabrag, bekkjaranda, félagsfærni, umburðarlyndi, vináttu og samkennd“ 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005; bls.92). Mikilvægt er þó að allir nemendur séu 

virkjaðir í forvarnarvinnunni þannig að verkefnið beinist ekki eingöngu að geranda 

og þolanda, heldur einnig öðrum nemendum. Þannig eru meiri líkur á að 

forvarnarvinnan skili árangri ef allir nemendur eru virkjaðir á einn eða annan hátt. 

Með þessa þætti að leiðarljósi ætti að vera hægt að skapa andrúmsloft í skólunum 

þar sem einelti þrífst ekki (Aldís Yngvadóttir, 2010; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005). 
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  Félags- og tilfinningaleg færni er mikilvæg í forvörnum gegn einelti. 

Samtökin The collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL), 

segja þá færni byggjast á fimm lykilflokkum. Þeir flokkar eru; sjálfsvitund, 

sjálfsstjórn, félagsvitund, samskiptafærni og að taka ábyrgar ákvarðanir. Þessir 

þættir eiga að geta skapað grunn að færni nemenda til að takast á við einelti. 

Námsgagnastofnun hefur gefið út, ásamt öðrum aðilum, ýmiskonar námsefni sem 

á að stuðla að þessum fimm lykilflokkum (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

3.3.1. Lífsleikni 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er kveðið á um að lífsleikni skuli gerð að skyldunámskeiði 

á grunnskóla- og framhaldsskólastigi. Áherslur í lífsleiknikennslu eru nátengdar 

forvörnum gegn einelti en áherslur lífsleikni eru meðal annars á samskipti, að vinna 

með öðrum og setja sig í spor annarra. Hugtakið lífsleikni getur vísað til náms þar 

sem áhersla er lögð á félags-, siðferðis- og tilfinningatengda þætti í skólastarfi og 

þannig ætti heildsteypt nálgun í lífsleikni að geta skapað hlýtt andrúmsloft, 

samstöðu og virðingu, bæði hjá nemendum sem og kennurum (Aldís Yngvadóttir, 

2010).  

3.4. Samstarf foreldra og skóla 

Samvinna foreldra og skóla skiptir miklu máli í baráttunni gegn einelti. Í 

Aðalnámskrá grunnskólanna, í kafla um hlutverk og markmið grunnskóla, segir um 

þessa samvinnu:  

… Hlutur grunnskólans felst einkum í því að sjá nemendum fyrir 
formlegri fræðslu og taka þátt í félagslegri mótun þeirra. Þetta 
sameiginlega verkefni heimila og skóla kallar á náin tengsl, gagnkvæmt 
traust, gagnkvæma upplýsingamiðlun, samábyrgð og samvinnu. 
(Aðalnámskrá grunnskólanna, 2006, bls. 8). 

Þar er einnig bent á öflugt foreldrastarf og að sterk samstaða milli foreldra og 

kennara sé í forgrunni besta forvörnin gegn óæskilegri hegðun innan skólans. 

Ennfremur er mikilvægt að foreldrar og forráðamenn fylgist vel með skólagöngu 

barna sinna; hvort þeim líði vel í skólanum, hvort þeim gangi vel og séu almennt að 

ná framförum (Aðalnámskrá grunnskólanna, 2006).   

Umsjónarkennari gegnir mikilvægu hlutverki í skólanum. Samkvæmt lögum 

um grunnskóla á skólastjóri að skipa umsjónarkennara fyrir hvern bekk. Hann hefur 

það hlutverk að standa vörð um samstarf milli heimila og skóla og ennfremur vera 
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ráðgefandi um persónuleg málefni við nemendur (Lög um grunnskóla, nr. 

91/2008).  

Foreldrar og kennarar eiga að vera fyrirmyndir fyrir börnin. Jákvætt viðhorf 

og samskipti á milli heimilis og skóla auka líkur á því að nemendur myndi jákvæð og 

góð samskipti sín á milli. Betri og jákvæðari bekkjarandi stuðlar svo að meiri 

vinnufrið sem er grundvallarréttindi nemenda og grunnur að nemendur nái tökum 

á náminu og nýti sér það sem best (Aðalnámskrá grunnskólanna, 2006). 

Olweusarverkefnið leggur mikið uppúr samstarfi við foreldra og er reynt 

eftir bestu getu að hafa samstarf við foreldra strax frá innleiðingu verkefnisins. 

Strax þegar skóli hefur tekið ákvörðun um að hann ætli að innleiða verkefnið er 

farið í það að kynna foreldrum starfið og þeir því hvattir til samstarfs. Ef einelti 

kemur upp í skólunum er haft samstarf við foreldra gerenda og þolenda og þeim 

ennfremur gefnar upplýsingar um hvernig unnið verði að lausn vandans (Olweus, 

2006). 

Þorlákur H. Helgason, verkefnisstjóri Olweusarverkefnisins á Íslandi, segir í 

grein sinni Hlustum á börnin, meðal annars eftirfarandi um hlutverk foreldra í 

baráttunni gegn einelti:  

Foreldrar eiga ... ekki að impra barnið á einhverju sem gæti bent til 
eineltis. Hlustið á barnið og hafið samband við skólann um leið og 
eitthvað bjátar á. Foreldrar eiga að gera þær kröfur að skólinn nái 
árangri en þeir geta líka hjálpað þar til. Árangurinn veltur á styrk hinna 
fullorðnu. (Þorlákur H. Helgason, 2009-b, bls.24). 

Fyrstu viðbrögð foreldra um að barn þeirra sé lagt í eða leggi í einelti geta verið 

tilfinningum þrungin. Algengt er að fyrstu viðbrögð foreldra séu afneitun, að þeir 

trúi því ekki að þeirra barn sé lagt í einelti, þess þá heldur að þeirra barn leggi í 

einelti. Þá er mikilvægt að foreldrar haldi ró sinni og missi ekki stjórn á sér. 

Mikilvægt er að ræða við barnið um orsakir og afleiðingar eineltis og gera þeim 

grein fyrir að þetta sé hegðun sem ekki muni líðast. Ef foreldrar viðurkenna ekki 

vandann og án samstarfs þeirra eru minni líkur á að vandinn leysist (Ross, 2003; 

Liðsmenn Jerico, e.d.-d). 

3.5. Eineltisáætlanir í skólum 

Kennarar þurfa að passa upp á það að vera fylgnir sér, ef þeir ætla að ná árangri í 

eineltismálum. Eins og áður sagði eru það ekki einungis kennarar sem bera ábyrgð 
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á því að taka á eineltinu heldur er samvinna allra aðila grundvöllurinn að árangri í 

þessum málum. Aðgerðaráætlanir skólanna gegn einelti er stór þáttur í baráttunni 

gegn eineltinu enda er það skylda allra skóla að vera með heilsteypta áætlun gegn 

einelti í skólunum (Þorbjörg Helga Hilmarsdóttir, 2003). 

  Ekki er til ein örugg leið til að fyrirbyggja einelti en rannsóknir benda til þess 

að heildstæð nálgun vandans sé árangursríkust í þeim efnum. Þannig ætti með 

heildarsýn á; skólareglur, viðurlög, þjálfun kennara og annarra starfsmanna 

skólans, námsefni og fræðslu nemenda, þjálfun í lausn ágreinings og 

einstaklingsbundinnar ráðgjafar, að vera hægt að vinna heilsteypt að baráttunni 

gegn einelti á sem árangursríkastan hátt (Aldís Yngvadóttir, 2010).  

3.5.1. Olweusaráætlunin 

Olweusaráætlunin er sú eineltisáætlun sem flestir skólar á Íslandi notast við. 

Áætlunin var mótuð af sænska sálfræðiprófessornum Dan Olweus. Olweus hefur 

helgað líf sitt rannsóknum á einelti barna og er hann talinn hafa markað tímamót 

þegar hann hóf fyrstu rannsókn sína á einelti árið 1970 en sú rannsókn er talin vera 

fyrst slíkra rannsókna í heiminum. Árið 1980 fór Olweus að móta heildstæða 

áætlun með það markmið að sporna gegn einelti og andfélagslegri hegðun og varð 

úr fyrrnefnd áætlun sem er nefnd eftir honum, Olweusaráætlunin (Olweus Bullying 

Prevention Program, 2002). 

Upphaf Olweusaráætluninnar hér á landi var árið 2002. Verkefnið er 

samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, 

Kennarasambands Íslands, Kennaraháskóla Íslands, samtaka Heimilis og skóla og 

Námsgagnastofnunnar. Framkvæmdarstjóri verkefnisins á Íslandi er Þorlákur H. 

Helgason. Hann hefur umsjón með sameiginlegri könnun sem er lögð fyrir 

nemendur þeirra grunnskóla sem hafa innleitt áætlunina og er ætlað að kanna 

árangur verkefnisins (Olweus, 2006). 

Markmið Olweusaráætlunarinnar er aðallega að koma í veg fyrir einelti og 

andfélagslega hegðun nemenda og skapa umhverfi sem öllum líður vel í. Olweus 

hefur lagt áætlunina upp með fjórum grundvallarreglum en þær eru: 1. nemendur 

verða að finna fyrir hlýju, einlægum áhuga og alúð í sinn garð frá þeim fullorðnu, 2. 

til staðar verða að vera fastar, skilgreindar og gildandi reglur er varða óæskilega 

hegðun nemenda, 3. bregðast á við brotum á reglum á þann hátt sem er ekki 
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niðurlægjandi eða sem felur ekki í sér líkamlegar refsingar og 4. fullorðna fólkið eru 

fyrirmyndir nemendanna og eiga að standa undir því (Olweus, 2006).  

Þorlákur H. Helgason, verkefnisstjóri Olweusarverkefnisins á Íslandi segir að 

þeir skólar sem ná hvað bestum árangri í eineltismálum séu þeir skólar sem kanna 

hvernig nemendum líður og veita hverjum og einum athygli. Rannsóknir á 

Olweusarverkefninu sýna að ákveðnar grunnreglur þurfi að vera í lagi til að skóli sé 

líklegur til árangurs (Þorlákur H. Helgason, 2009-b). Þær grunnreglur eru 

eftirfarandi: 

1. Starfsmenn eru á tánum. Þeir eru sívakandi yfir velferð nemenda. 
2. Allir starfsmenn skólans eru þátttakendur. Nemendur geta leitað til 
hvaða starfsmanns sem er. 
3. Starfsmenn eru sammála um að það þurfi að temja sér samræmd 
vinnubrögð. 
4. Olweusarverkefnið er sýnilegt. Skólinn er stoltur af því að vera í 
eineltisverkefninu. 
5. Starfsmenn halda við þekkingu og færni til dæmis með því að 
umræðuhópar hittast reglulega á skólaárinu. 
6. Eineltiskönnun er lögð fyrir á hverju ári. Niðurstöðurnar eru nýttar til 
dæmis til að efla eftirlitskerfið (á lóð, í stofum, á göngum, í búningsklefum, í 
skólabíl, á leið í og úr skóla og svo framvegis). 
7. Nýtt starfsfólk er frætt um eineltisáætlunina á námskeiðum í upphafi 
starfsferils. 
8. Kennurum er kennt að halda bekkjarfundi. Bekkjarfundir eru haldnir 
reglulega í hverjum bekk/hópi. Bekkjarreglur í anda verkefnisins eru virtar í 
hvívetna. 
9. Samskipti skóla og foreldra í tengslum við Olweusarverkefnið eru að 
frumkvæði og á ábyrgð skóla. 
10. Foreldrum er kynnt sérstaklega hvernig unnið er í eineltismálum. Gildir 
einu hvort „bara“ er um grun að ræða. 
11. Sérstakt skráningarkerfi veitir starfsfólki beinar upplýsingar um hvað er í 
gangi og tryggir frekar að brugðist sé við skilyrðislaust ef áreiti gefur tilefni til 
aðgerða. 
12. Eineltisreyni er umsjónarkennurum og öðru starfsfólki til halds og trausts.  
13. Nemendur taka þátt í ákvörðunum og eru virkir í eineltisáætluninni. 
(Þorlákur H. Helgason, 2009-b; bls.22).  

Þátttaka í verkefninu á Íslandi hefur farið vaxandi. Árið 2002 þegar verkefnið var 

fyrst innleitt hér á landi hófu 43 skólar innleiðingarkerfið en innleiðing tekur tvö ár 

fyrir hvern skóla. Árið 2004 voru 30 skólar sem innleiddu verkefnið og árið 2006 

voru þeir níu og þess á milli bættust þrír skólar við. Á árunum 2002-2008 voru 85 

grunnskólar þátttakendur að verkefninu og er það um helmingur 

grunnskólanemenda á Íslandi, eða um 55%. Í haustmánuði árið 2009 voru 65 

grunnskólar á landinu sem töldust virkir í verkefninu (Olweusarverkefni gegn 

einelti, e.d.-b; Þingskjal 303-149, 2008-2009).  
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Við mat á því hvort Olweusarverkefnið virki koma fram misjafnar 

niðurstöður milli ára. Í þeim 43 skólum sem höfðu hafið innleiðingarkerfið árið 

2002 sýndu niðurstöður kannana að eineltið dróst saman um 31% í 4.-7.bekk og 

39% í 8.-10.bekk á árunum 2002-2003. Niðurstöður á mati seinni ára gefa til kynna 

að einelti fari ekki minnkandi í þeim skólum sem taka þátt í verkefninu 

(Olweusarverkefni gegn einelti, e.d.-c; Olweusarverkefni gegn einelti, e.d.-d; 

Ragnar F. Ólafsson, 2008; Þingskjal 303-149, 2008-2009). 

 Frá því að Olweusarverkefnið kom fyrst til sögunnar hafa mörg önnur 

verkefni gegn einelti verið þróuð, bæði hérlendis sem og erlendis. Flest taka þau 

sér Olweusarverkefnið til fyrirmyndar (Farrington og Tfofi 2009). 

3.6. Handbækur um einelti 

Handbækur um einelti hafa verið gefnar út, bæði fyrir kennara, foreldra og 

nemendur. Handbók fyrir kennara og starfsfólk skóla sem hafa innleitt 

Olweusaráætlunina var þýdd og gefin út í útgáfu árið 2002. Handbókin stiklar á 

stóru um innleiðingu áætlunarinnar og hvernig vinna eigi með hana í skólum 

(Olweus, 2005). Handbók fyrir foreldra hefur einnig verið gefin út á vegum 

Olweusaráætlunarinnar. Handbókin inniheldur fræðslu um helstu atriði eineltis og 

ráðleggingar til foreldra um það hvernig bregðast eigi við einelti (Olweus, e.d.). 

Ásamt handbókum um Olweusaráætlunina hafa fleiri handbækur og 

kannanir verið gefnar út í baráttunni gegn einelti. Saman í sátt er handbók sem var 

gefin út árið 2001 og er ætluð kennurum og öðru starfsfólki skólanna. Handbókin 

fjallar um leiðir til að fást við einelti og samskiptavanda sem getur komið upp í 

skólum og í henni er að finna ýmis ráð um hvernig bregðast megi við ef upp kemur 

einelti sem og hvernig megi koma í veg fyrir einelti og aðra samskiptavanda í 

skólum. Bókin inniheldur tvennskonar spurningarlista fyrir nemendur, hvorum um 

sig ætlað að segja til um hvort vandi sé fyrir hendi (Roland og Vaaland, 2001). 
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4. Úrræði utan skóla 

Stofnanir og félög hafa verið stofnuð með það að markmiði að hjálpa þolendum 

eineltis og auka vitund og umræðu um málefnið í samfélaginu. „Það á enginn að 

þurfa standa einn í eineltisbaráttunni, í öllum þeim skelfilega sársauka, vanmáttar- 

og sektarkennd sem því fylgir.“ (Liðsmenn Jerico, e.d.-c). Þær stofnanir og félög 

vinna að því markmiði að hjálpa þolendum eineltis að ná sátt þannig að þeir geti 

unnið úr þeim neikvæðu tilfinningum sem geta fylgt eineltinu. Ennfremur er lagt 

mikið upp úr því að styrkja þolandann andlega og stuðla að betri sjálfsmynd. 

Mikilvægt er að þolendum sé komið í skilning um að það sem gerandinn segir um 

þau sé ekki það eina rétta og hafa samtök á borð við Regnbogabörn, 

Eineltissamtökin, Gleym mér ei og Jerico öll lagt sitt af mörkum í baráttunni gegn 

einelti (Jóna Hrönn Bolladóttir, 2003). 

Þýðingarmikið getur reynst þolendum að leita sér hjálpar þar sem að, eins 

og áður hefur verið greint frá, afleiðingar eineltisins geta verið alvarlegar. Fyrsta 

skrefið í átt að hjálp getur reynst erfitt og því getur liðið langur tími frá eineltinu 

þar til þolendur leita sér hjálpar, jafnvel er svo að einstaklingar leiti sér aldrei 

hjálpar og gjalda því afleiðinga eineltisins ævilangt. Þolandi eineltis lýsir reynslu 

sinni af Eineltissamtökunum eftirfarandi: „Kvíðatilfinningin hvarf og sjálfstraustið 

jókst eftir að ég fór að fara á fundi hjá Eineltissamtökunum ... Mér hefði ekki þurft 

að líða svona illa í mörg ár. Ég hefði getað byggt mig upp miklu fyrr.“ (Birna Pála 

Rúnarsdóttir, 2003, bls.57). 

4.1. Regnbogabörn 

Árið 2002 stofnaði Stefán Karl Stefánsson, leikari, samtök áhugafólks um einelti 

sem vinna undir heitinu Regnbogabörn. Samtökin hafa Samning Sameinuðu 

þjóðanna og persónuverndarlögin að leiðarljósi. Hlutverk samtakanna er að opna 

augu almennings fyrir einelti, auka umræðuna og ennfremur berjast gegn því 

þannig að börnum verði kleift að lifa án þess að eiga það að hættu að verða fyrir 

neikvæðu áreiti og ofbeldi (Stefán Karl Stefánsson, 2007). 

 Starfsemin beinist að ýmiss konar forvörnum gegn einelti. Samtökin gefa út 

fræðsluefni, halda kynningar í skólum og á vinnustöðum og sjá um umræðu og 

fræðslu er varða forvarnir og úrræði gegn einelti. Hér áður fyrr gáfu samtökin út 



  

32 
 

tímarit tvisvar á hverju ári en nú hafa þau þess í stað lagt meiri vinnu í að halda úti 

góðri og gagnvirkri heimsíðu sem á að veita almenningi almenna fræðslu um 

samtökin og einelti (Regnbogabörn, e.d.).   

4.2. Eineltissamtökin  

Eineltissamtökin eru tólf spora sjálfshjálparsamtök sem voru stofnuð eftir að tvær 

ungar konur sem báðar höfðu verið þolendur eineltis skrifuðu greinar í 

Morgunblaðið um reynslu sína. Þær komust í framhaldi af því í samband við hvor 

aðra og bættust fleiri þolendur eineltis í hópinn, alls fimm manns, sem ákváðu að 

stofna Eineltissamtökin (Svava Jónsdóttir, 2003).  

Hópurinn er opinn öllum 18 ára og eldri, ástæðan fyrir því að ekki er ætlast 

til að börn sæki í félagið er að algengt er að upp komi erfið mál sem eru ekki við 

hæfi barna. Félagið heitir hlutleysis, þagnarskyldu og nafnleyndar, enda um að 

ræða sameiginlegt hagsmunamál að geta tjáð sig hindrunarlaust. Samtökin leggja 

út frá því markmiði að byggja upp sjálfstraust þolandanna og leiðbeina þeim í að 

takast á við þá erfiðu lífsreynslu sem einelti er og vinna út úr því á sem bestan 

mögulegan hátt (Sjúkraliðafélag Íslands, 2005).  

4.3. Gleym mér ei 

Árið 1999 var félagið Gleym mér ei stofnað. Félagið er sjálfshjálparhópur fyrir 

þolendur eineltis með það að markmiði að veita hvert öðru stuðning, deila reynslu 

sinni og styrkja og byggja hvert annað upp og koma þannig í veg fyrir félagslega 

einangrun þolanda. Verndari hópsins er Jóna Hrönn Bolladóttir sóknarprestur og 

eru samtökin öllum opin (Jóna Hrönn Bolladóttir, 2003).  

4.4. Liðsmenn Jerico 

Önnur samtök sem stofnuð hafa verið í baráttunni gegn einelti eru Liðsmenn 

Jerico, en þau samtök voru stofnuð árið 2008 og eru landssamtök foreldra 

eineltisbarna og uppkominna þolenda. Um er að ræða frjáls félagasamtök sem 

starfa óháð stjórnmálaflokkum og trúfélögum. Samtökin hafa það að markmiði að 

miðla þekkingu og fræðslu um þær afleiðingar sem einelti getur haft í för með sér 

sem og vera athvarf fyrir þolendur eineltis og aðstandendur þeirra (Liðsmenn 

Jerico, e.d.-a). 
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4.5. SAFT 

SAFT, Samfélag, fjölskylda og tækni er átak sem vinnur að vitundarvakningu um 

örugga og jákvæða netnotkun barna og unglinga á Íslandi. Átakið er rekið á vegum 

Heimilis og skóla.  

Verkefnið er unnið innan aðgerðaáætlunar Evrópusambandsins um aukið 
öryggi á Netinu (e. SIAP– Safer Internet Action Plan). SAFT er í nánu samstarfi 
við önnur lönd í Evrópu sem eru aðilar að SIAP. Hver þjóð vinnur í sínu landi og 
á sínum forsendum en samstarf þjóðanna felst fyrst og fremst í að deila 
þekkingu og aðferðafræði þannig að til verði sameiginlegur brunnur fróðleiks 
og þekkingar um hvernig best er að vinna að öruggri og jákvæðri notkun barna 
og unglinga á Netinu og þeim miðlum sem því tengjast. (Sjöfn Þórðardóttir, 
2007). 

Á heimasíðu SAFT er að finna fræðsluefni fyrir foreldra um hvernig best sé að 

stuðla að og fylgjast með öruggri netnotkun. Ráð sem eru gefin á síðunni eru til 

dæmis að ræða netnotkun við börnin og um þau vandamál sem mögulega geta 

komið upp við netnotkun og að byggja upp traust á milli barna og foreldra þannig 

að þau séu óhrædd við að leita til foreldra sinna komi eitthvað upp á (SAFT, e.d.). 

SAFT leggur áherslu á fimm netorð og ráðleggja foreldrum að hafa þau til 

hliðsjónar þegar þeir kenna börnum sínum að umgangast netið en þau eru 

eftirfarandi:  

1. Allt sem þú gerir á Netinu endurspeglast hver þú ert. 
2. Komdu fram við aðra eins og þú vilt láta koma fram við þig. 
3. Ekki taka þátt í neinu sem þú veist ekki hvað er. 
4. Mundu að efni sem þú setur á Netið er öllum opið, alltaf. 
5. Þú berð ábyrgð á því sem þú segir og gerir á Netinu. (Sjöfn Þórðardóttir, 
2007, bls.17). 

Árið 2009-2010 stóð SAFT í samvinnu við Heimili og Skóla fyrir átaki sem bar 

yfirskriftina Stoppum einelti strax. Þá gáfu félögin út bækling um einelti sem heitir 

Ráð til foreldra. Bæklingnum er ætlað að auka þekkingu foreldra á einelti og líðan 

barna þeirra og ennfremur fræða þá um hvað þeir geti gert til að bregðast við 

einelti lendi þeirra barn í því, hvort sem um ræðir sem þolandi eða gerandi (heimili 

og skóli, e.d.).  

4.6. Hjálparsími Rauða Krossins 

Hjálparsími Rauða Krossins 1717 er landsverkefni milli allra deilda rauða krossins. 

Hjálparsíminn er opinn allan sólarhringinn og er gjaldfrjálst númer. Hlutverk hans 

er að vera til staðar fyrir þá einstaklinga sem þurfa að ræða sín mál í trúnaði við 

hlutlausan aðila. Starfsmenn og sjálfboðaliðar fá sérstaka þjálfun á námskeiðum á 
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vegum Rauða Krossins og er mikið lagt upp úr því að veita upplýsingar um 

samfélagslegt úrræði og þá þjónustu sem einstaklingum stendur til boða varðandi 

vandmál sín. Haukur Árni Hjartarson, umsjónarmaður hjálparsímans, upplýsti að 

hjálparsíminn fengi af og til hringingar er vörðuðu einelti og að starfsmenn og 

sjálfboðaliðar væru þjálfaðir í að leita í handbók eftir úrræðum sem til staðar væru 

til að leiðbeina þeim sem hringja inn. Samkvæmt Hauki voru 103 símtöl til 

hjálparsímans árið 2010 sem vörðuðu eingöngu einelti (munnleg heimild, Haukur 

Árni Hjartarson 5.apríl 2011; Rauði Kross Íslands, Reykjavíkurdeild, e.d.) 
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5. Félagsráðgjöf 

Nafnið félagsráðgjöf gefur til kynna í stuttu máli um hvað starfið snýst, að veita 

ráðgjöf. Margir þræðir í samfélaginu leiða til félagsráðgjafans og eru enn fleiri 

ástæður fyrir því að einstaklingar leita til félagsráðgjafa. Starfið er lögverndað og 

felst til að mynda í því að; veita aðstoð við að fá greitt úr erfiðleikum sínum, veita 

upplýsingar um réttindi og tryggja að þeim sé mætt af samfélaginu, veita stuðning í 

erfiðleikum og útskýra flækjur sem vefjast fyrir skjólstæðingum (Áslaug Ólafsdóttir, 

Ella Kristín Karlsdóttir, Guðrún H. Sederholm, 1997). 

  Árið 1982 var fyrst farið að útskrifa löggilta félagsráðgjafa frá Háskóla 

Íslands. Fyrir þann tíma höfðu fáir félagsráðgjafar verið starfandi á Íslandi, og þá 

höfðu þeir stundað nám erlendis. Í dag eru 549 félagsráðgjafar með starfsréttindi 

skráðir á vef Félagsráðgjafafélags Íslands. Innan félagsráðgjafarinnar eru nokkur 

sérfræði og er skólafélagsráðgjöf eitt þeirra (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.; 

Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009).  

5.1. Hugmyndarfræði félagsráðgjafar 

Félagsráðgjafar vinna með ýmsa hugmyndafræði og verður hér gerð stuttlega grein 

fyrir hugmyndafræðunum, heildarsýn og valdeflingu sem félagsráðgjafar nota 

gjarnan í vinnu sinni með skjólstæðingum, jafnt á einstaklings- og samfélagsstigi. 

5.1.1. Heildarsýn 

Heildarsýn er ein hugmyndafræða sem félagsráðgjafar nota í vinnu sinni. Hún 

byggir á því að litið er á heildarmyndina með því að kynna sér allar aðstæður þess 

einstaklings eða fjölskyldu sem til hans leitar. Þannig reynir félagsráðgjafi að fá 

skilning og búa til heildarmynd af hinum ólíku aðstæðum sem geta verið til staðar 

hverju sinni. Myndina reynir hann svo að hafa sem greinilegasta og gengur úr 

skugga um að myndin sé einstaklingum skiljanleg og hann sjái heildarsýnina á 

aðstæður sínar sjálfur (Áslaug Ólafsdóttir, Ella Kristín Karlsdóttir, Guðrún H. 

Sederholm, 1997). 

5.1.2. Valdefling 

Valdefling er ein af þeim hugmyndafræðum sem félagsráðgjafar nota í vinnu sinni, 

hvort sem um ræðir með einstaklingum, hópum eða samfélaginu. Valdefling byggir 

á því að efla skjólstæðinga í að ná meira valdi og stjórn á eigin aðstæðum. 
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Markmiðið er því að þjálfa skjólstæðinginn í að finna lausnir á eigin vandamálum 

sjálfur. Þannig byggir valdefling á stuðningi í formi félagslegra samskipta sem eiga 

að ýta undir sjálfsákvörðunarrétt (Neville, 2004; Thomas og Pierson, 1995).  

5.2. Félagsráðgjafar í grunnskóla 

Þegar Grunnskólalögin voru sett árið 1974 var ákvæði í þeim þess eðlis að gert var 

ráð fyrir starfandi félagsráðgjafa í hverjum skóla. Árið 1989 var sú ákvörðun tekin 

að fella það lagaákvæði niður þar sem að erfitt hafði reynst að fá félagsráðgjafa í 

störfin. Enn í dag er ekki í lögum gert ráð fyrir starfandi félagsráðgjafa í skólum 

(Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009). 

Skólafélagsráðgjafar mynda þverfaglegt teymi í skólum í samvinnu við aðrar 

starfstéttir. Þar má nefna sem dæmi hjúkrunarfræðinga, sálfræðinga, náms- og 

starfsráðgjafa og sérkennara. Aðeins eru tveir félagsráðgjafar sem hlotið hafa 

sérfræðileyfi á fræðslu- og skólasviði en þess ber að geta að félagsráðgjafar sem 

starfa í skólum hafa ekki sérfræðileyfi á fræðslu- og skólasviði þó þeir séu löggiltir 

félagsráðgjafar (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009). 

Áherslur skólafélagsráðgjafa ná yfir allt í lífi barna sem hefur neikvæð áhrif 

á menntun og lífsgæði þeirra. Markmið skólafélagsráðgjafar er að veita nemendum 

þá þjónustu sem þeir þurfa, þróa alls kyns úrræði fyrir nemendur með samvinnu 

við heimili og annað umhverfi nemenda. Þá er meðal verkefna skólafélagsráðgjafar 

að greina andrúmsloft innan skólanna og í framhaldi styrkja jákvætt andrúmsloft 

og draga úr neikvæðu. Einnig er það í verkahring skólafélagsráðgjafar að veita 

kennurum og starfsfólki skólans handleiðslu og vera trúnaðarmenn nemenda 

(Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009).  

Lykilatriði í starfi skólafélagsráðgjafa er að hvetja til umburðarlyndis og 

vinna bug á togstreitu sem getur myndast milli barna og þróa með þeim skilning á 

uppbyggilegum og góðum samskiptum. Þá er afar mikilvægt að skólafélagsráðgjafi 

þekki til áhættuhópa barna fyrir hinum ýmsu erfiðleikum sem upp geta komið hjá 

þeim. Þá getur snemmbær íhlutun skipt sköpum sem og góð forvörn í starfinu þar 

sem að líklegast er að vandamál barna og unglinga verði alvarlegri ef ekki er 

brugðist við strax í upphafi (Guðrún Elva Arinbjarnardóttir, 2009).  
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5.3. Fræðsla og þjálfun í námi félagsráðgjafa 

Öflug fræðsla og upplýsingar um afleiðingar eineltis eru mikilvæg forvörn í 

baráttunni gegn einelti. Með bættum aðgerðum gegn einelti; aukinni fræðslu og 

upplýsingum, sterkri og góðri skólastjórn, aukinni umræðu og viðurkenningu á 

vandanum á að vera hægt að ná skrefum fram á við í baráttunni gegn einelti 

(Jerico, e.d.-c).  

Aukin fræðsla um einelti í menntun er mikilvæg. Ef skoðuð er kennsluskrá 

Háskóla Íslands um nám í grunnskólakennarafræði og markmiðslýsingar innan 

þeirra námskeiða má sjá að það eru ekki margir skylduáfangar sem veita fræðslu 

um einelti. Þó eru áfangar sem eru einungis valáfangar sem nýst gætu í baráttunni 

gegn einelti. Það eru áfangar á borð við; Stuðningur við jákvæða hegðun, Áföll í 

nemendahópnum, Lífsleikni- sjálfsskoðun og sjálfsskilningur, Agi samskipti og 

stjórnun í bekkjarkennslu, Barnið þitt er nemandi minn- um samstarf við foreldra 

og lífsleikni- jafnrétti  (Háskóli Íslands, e.d.-b).  

  Ef skoðuð er kennslukrá og markmiðslýsingar við grunnnám í félagsráðgjöf 

er enga fræðslu að fá um þetta málefni. Aftur á móti eru áfangar sem geta veitt 

fræðslu um vandamál sem mögulega geta verið afleiðingar eineltis, svo sem 

áfangarnir Áfengis og vímuefnamál og Afbrotafræði sem veita fræðslu um áfengis- 

og vímuefnamál og fræðslu um afbrot og afbrotahegðun. Sú fræðsla getur nýst í  

vinnu með fyrrnefnd vandamál en eins og áður hefur verið greint frá er algengt að 

þolendur og gerendur eineltis leiðist á þá braut (Háskóli Íslands, e.d.-c).  

Árið 2008-2009 var fyrst farið að bjóða upp á diplómanám í 

skólafélagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Þannig áttu félagsráðgjafar með 

starfsréttindi að fá tækifæri til að sérmennta sig til sérfræðiréttinda í félagsráðgjöf í 

skólum og mæta þannig þeirri þörf sem er fyrir sérhæfða þekkingu í skólum 

(Háskóli Íslands, e.d.-d). Ekki eru margir félagsráðgjafar sem starfa innan veggja 

skólanna á Íslandi og eru þeir yfirleitt ráðnir í stöður náms- og starfsráðgjafa og er 

það mikið hagsmunamál að þessi tvö starfsvið séu aðgreind (Guðrún Elva 

Arinbjarnardóttir, 2009). 
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Umræða 

Hér að framan hefur verið fjallað um einelti og upp úr stendur hversu alvarlegt það 

er. Eineltið snertir ekki einungis gerendur og þolendur heldur getur það skaðað 

fjölskyldu þeirra og smitað út frá sér til nærumhverfis þeirra sem og þjóðfélagsins 

alls. Algengt er að þolendur eineltis missi vald á félagsfærni, verði félagsfælnir og 

eigi þar af leiðandi erfitt með að takast á við lífið og tilveruna. Þá fylgir einelti oft á 

tíðum álag á alla fjölskylduna þar sem um er að ræða gífurlega vanlíðan 

einstaklinga sem lagðir eru í einelti og jafnvel þeirra sem leggja í einelti.  

Augljós ávinningur er í baráttunni gegn einelti. Fyrir utan þann ávinning sem 

einstaklingurinn hlýtur í þeirri baráttu er samfélagslegur ávinningur einnig augljós. 

Það er heppilegra og margfalt kostnaðarminna fyrir þjóðfélagið að koma í veg fyrir 

þær langtíma afleiðingar sem geta fylgt einelti með því að greiða úr vandanum 

strax áður en hann magnast og veldur margfalt meiri skaða en ella. Rannsóknir sína 

að gerendur eineltis séu líklegri til að leiðast út í fíkniefni og afbrot sem og að 

þolendur eineltis geta átt erfitt með að takast á við lífið og þurfa þar af leiðandi að 

leita sér sérfræðiaðstoðar með tilheyrandi kostnaði fyrir samfélagið.  

Það hvernig brugðist er við eineltinu skiptir miklu máli um hvernig málin 

þróast hjá hverjum og einum einstaklingi, hvort sem um ræðir viðbrögð þolenda, 

gerenda, foreldra eða viðbrögð skólans. Lög um grunnskóla á Íslandi segja til um að 

hver skóli eigi að vera með heildstæða áætlun gegn einelti og hefur þróun átt sér 

stað í forvörnum gegn einelti í grunnskólum á Íslandi. Rannsóknir sýna þó fram á að 

vandinn er enn til staðar og að gjarnan finnist nemendum ekki nógu mikið gert til 

að stöðva eineltið. Rannsóknir sýna að greinilegur munur er á milli skóla hvað 

varðar þessi mál en sum skólahverfi hafa augljóslega meiri félagsleg vandamál en 

önnur en það virðist þó ekki skýra þann mun sem er á milli skólanna hvað þessi mál 

varðar. Ein skýring á mismuninum milli skóla, sem rannsóknir hafa leitt í ljós, snýr 

að kennurum og skólastjórnendum innan skólanna og hvernig þeir taka á 

hegðunar- og agavandamálum (Roland og Vaaland, 2001).  

Í skýrslu Ingvars Sigurgeirssonar og Ingibjargar Kaldalóns er greint frá 

rannsókn sem gerð var á árunum 2005-2006 á hegðunarvanda 

grunnskólanemenda í Reykjavík. Skýrslan er byggð á niðurstöðum úr viðtölum og 

spurningalista sem lagður var fyrir úrtak starfsfólks í öllum almennum grunnskólum 
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Reykjavíkur.  Í skýrslunni kemur fram að mikill munur er á hegðunarvanda milli 

kynjanna en strákar eru mun líklegri, eða fjórir á móti hverri stúlku, til að eiga við 

hegðunarvanda. Einnig kemur fram í skýrslunni að það sé mat viðmælanda í 

rannsókninni að á undanförnum árum hafi hegðun barna farið versnandi (Ingvar 

Sigurgeirsson og Ingibjörg Kaldalón, 2006) 

Þess ber þó að geta að rannsóknir hafa ekki sýnt að þetta eigi sérstaklega 

við um einelti, en vitað er um samsvörun milli hegðunarvandamála og eineltis og 

því er hægt að gefa sér að þetta eigi einnig við um einelti. Í ljósi þessa má draga þá 

ályktun að sterk skólastjórn og gott aðhald kennara minnki líkurnar á einelti í 

skólanum (Roland og Vaaland, 2001).  

 Vitundarvakning hefur orðið í samfélaginu um þessi málefni og eru 

hjálparstofnanir fyrir þolendur og aðstandendur eineltis merki um það. Mikilvægi 

þeirra stofnana er mikið og eins og áður hefur verið greint frá er mikilvægt að 

þolendur hafi stað og fólk sem það geti leitað til og viti að það standi ekki eitt í 

þessari baráttu. Ennfremur ber svo að líta á þá staðreynd að þessar stofnanir 

standa margar hverjar sjálfar fyrir vitundarvakningu um málefnið. 

 Þegar fjallað hefur verið léttilega um félagsráðgjöf og hvað það starf felur í 

sér er hægt að leiða hugann að þeirri hugmynd hvort forvarnir gegn einelti eigi ekki 

stærri vettvang innan þeirra starfstéttar. Sama sem engin fræðsla er í grunnnámi í 

félagsráðgjöf um einelti. Erlendar rannsóknir hafa greint frá því að félagsráðgjöfum 

finnist þeir eiga erfitt með að ráða við rafrænt einelti sem styður þá hugmynd 

höfundar um of litla fræðslu í grunnnámi til félagsráðgjafar. Þess ber þó að geta að 

rafrænt einelti er oft á tíðum mun erfiðara viðureignar en aðrar gerðir eineltis.  

Þá er vert að leiða hugann að því að félagsráðgjafar eru menntaðir og 

faglærðir til að vinna með persónuleg og samfélagsleg vandamál einstaklinga og 

hópa og fellur einelti innan þess ramma. Félagsráðgjafar eru nær daglega að 

aðstoða einstaklinga, á einn eða annan hátt, sem oftar en ekki eru að glíma við 

erfiðleika sem meðal annars má rekja til eineltis. Það er því mat höfundar að 

félagsráðgjafar ættu að skipa stærri sess í baráttunni gegn einelti en raun ber vitni. 

Aftur á móti virðist aðkoma félagsráðgjafa fyrst og fremst vera í öðrum úrræðum, 

það er seinna meir í ferlinu og þegar afleiðingar eineltis koma í ljós.  
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Eftir rannsóknarvinnu við þessa ritgerð er höfundur þeirrar skoðunar að 

ávinningur væri í því að félagsráðgjafar myndu í auknu mæli vinna að forvörnum 

gegn einelti; fræða og byggja einstaklingana upp til að reyna að koma í veg fyrir 

eineltið, standa að fræðsluefni fyrir börn og unglinga um hversu alvarlegt málefnið 

er, sem og veita foreldrum, kennurum og öðru starfsfólki skólanna stuðning og 

fræðslu um málefnið. Hugmyndafræði félagsráðgjafar; heildarsýn og valdefling 

gætu nýst í baráttunni gegn einelti. Heildarsýn er nauðsynleg til að sjá vandann út 

frá öllum mögulegum sjónarhornum og í eineltismálum þar sem gjarnan margir 

einstaklingar úr misjöfnum áttum koma að og telur höfundur að heildarsýn sé 

hentug hugmyndafræði. Valdefling telur höfundur að geti nýst í vinnu með 

þolendum sem og gerendum, aukið vald og lýðræði til þeirra og fengið þá til að 

taka í auknu mæli þátt í baráttunni.  

Þegar öllu er á botninn hvolft virðast félagsráðgjafar vera að vinna að miklu 

leiti með vandamál, bæði einstaklings- og samfélagsleg sem má í einhverjum 

tilfellum rekja til afleiðinga eineltis, án þess þó að þeir fái almenna fræðslu um 

einelti í grunnnámi sínu.  
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Lokaorð  

Í upphafi þessa verkefnis var lagt upp með þá spurningu hvað einelti væri og 

hvernig félagsráðgjöf og starf félagsráðgjafa gæti komið meira að málum í 

baráttunni gegn einelti? Leitað var svara við þeirri spurningu og þrátt fyrir að engar 

beinar heimildir séu til sem svara því hvernig félagsráðgjafar geti hjálpað, er það 

mat höfundar eftir rannsóknarvinnu að mikilvægt sé að auka hlutverk 

félagsráðgjafa í baráttunni gegn einelti, enda er einelti alvarlegt háttarlag sem 

hefur oftar en ekki alvarlegar afleiðingar í för með sér. 

Félagsráðgjafar fá í grunnnámi sínu fræðslu um ýmis vandamál sem 

einstaklingar eru að kljást við og hvernig megi ráðleggja og nálgast þau málefni á 

lausnamiðaðan hátt. Þetta geta verið vandamál bæði á einstaklings– og 

samfélagsstigi og hefur verið sýnt fram á í þessu verkefni að oftar en ekki megi 

rekja þau vandamál til afleiðinga eineltis. Þó virðist vera sem svo að engin eða 

mjög takmörkuð fræðsla sé í námi til félagsráðgjafar um forvarnir, ráðgjöf eða 

aðgerðir gegn einelti. 

Reynt er að vinna í því að hafa skólaumhverfið sem öruggast og tryggja 

þannig velferð nemenda, eins og lög um grunnskóla og Aðalnámskrá sýna. Með 

samvinnu foreldra og skólans, sérstakri ábyrgð umsjónakennara, ráðgjöf og öflugu 

forvarnarstarfi ætti að vera hægt að sporna við einelti í grunnskólum.   

Öll viljum við geta lifað í öruggu umhverfi sem við þurfum ekki að kvíða fyrir 

að bjóða afkomendum okkar í. Við viljum geta lifað í umhverfi þar sem við erum 

örugg og það að umgangast aðra og að mennta okkur sé ekki kvöl. Mikilvægt er að 

vita að ef vandamál koma upp að þá séu til áreiðanleg úrræði og ráðgjöf sem hægt 

er að leita til. Höfundur bindur því vonir við að í framtíðinni muni nám í 

félagsráðgjöf innihalda meiri fræðslu um málefnið. Þannig að í framhaldi að því 

muni aðkoma félagsráðgjafa að einelti í grunnskólum ekki aðeins vera á sviði 

úrræða, heldur einnig stefnumótunar og forvarna. 

Það er von höfundar að verkefnið stuðli að aukinni umræðu um málefnið og 

veki athygli á nauðsyn þess að innleiða markvissa fræðslu um forvarnir, ráðgjöf og 

úrræði gegn einelti í grunnnámi í félagsráðgjöf. 
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