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1. Inngangur 

Samskipti barna geta verið flókin og margvísleg. Börn geta verið grimm í samskiptum sín á 

milli þar sem þau hafa ekki hömlur sem fullorðið fólk er búið að temja sér. Börn segja allt og 

hlifa engum. Þau eiga erfitt með að setja sig í spor annarra og gera sér ekki alltaf grein fyrir 

þeirri vanlíðan sem skapast við það að vera sá sem alltaf er strítt og/eða vera lagður í einelti.

 Þessi ritgerð fjallar um einelti í íþróttum og hvað hægt sé að gera til að koma í veg 

fyrir það og nefndar verða nokkrar aðferðir til að reyna að koma í veg fyrir einelti í 

grunnskólum og íþróttum. Einelti verður alltaf til í einhverri mynd og hefur áhrif á 

einstaklinginn á niðurlægjandi hátt hvort sem það byrjar með saklausri stríðni eða verður að 

langvarandi einelti þá eru sársaukamörk barna mismunandi. Ef allir hlutaðeigandi aðilar vinna 

saman að því að reyna að sporna við einelti um leið og það kemur uppá yfirborðið þá á að 

vera hægt að lágmarka það. Getur það haft áhrif til batnaðar fyrir fjölda einstaklinga í 

framtíðinni og  orðið til þess að þetta hafi ekki eins afdrifarík áhrif á líf einstaklinganna sem 

lenda í einelti.          

 Ritgerðin skiptist í sjö meginkafla þar sem fjallað verður um hvað einelti sé, 

viðfangsefni og rökstuðningur, hvert birtingarform þess sé, hverjar afleiðingarnar af eineltinu 

séu, hver úrræðin séu, hver markmið íþróttakennslu séu, hvernig eineltið birtist í íþróttum, 

hver ábyrgð kennara sé og hvert hlutverk foreldra sé. Síðustu kaflar munu vera tileinkaðir 

umræðu og lokaorðum, auk heimildaskrá. 
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2. Viðfangsefni og rökstuðningur 

Ég ákvað að skrifa um einelti þar sem ég þekki það af eigin raun. Þetta er efni sem höfundur 

hefur mikinn áhuga á.og telur að forvarnir gegn einelti sé eitthvað sem verði að taka upp í 

öllum skólum. Ég veit til þess að verkefni eins og Olweus áætlunin hafa farið af stað og hafa 

gengið ágætlega í einhvern tíma, en það þarf stöðugt að vera að þróa og fylgja því eftir, 

kennarar og annað starfsfólk sem vinnur með forvarnirnar þarf að gefa af sér í það ef það á að 

ganga. Olweusáætlunin ætti að eiga heima í öllum skólum landsins þar með talið leikskólum, 

framhaldskólum og allsstaðar þar sem íþróttastarf fer fram. Eineltið byrjar oft á leikskólaaldri 

og viðgengst oft á tíðum langt fram á aldur þar til manneskjan nær að vinna úr sínum málum 

og aðstæðum sem aðilinn er orðinn fastur. Í raun held ég að eineltið verði alltaf til staðar því 

þetta virðist vera manninum eðlislægt, að vilja stjórna og vera æðri öðrum, og láta taka eftir 

sér með neikvæðri athygli. 

 

3. Einelti  

Einelti er langvarandi ofbeldishegðun, í því felst valdaójafnvægi þar sem þolandi verður fyrir 

síendurteknum andlegum og líkamlegum þjáningum. Eineltið getur birst í stríðni og útskúfun 

sem eru algengustu andlegu árásirnar. Einnig getur það verið líkamlegt ofbeldi svo sem 

barsmíðar og hrindingar. Einstaklingar jafnt sem hópar eru valdar af ofbeldinu. Fórnarlömb 

eineltis skortir oft kjark og þor til að koma í veg fyrir það. Þau eru oft óttafull, varkár, halda 

sig til baka, eiga oft erfitt með að eignast vini og geta verið með klunnalegar hreyfingar t.d í 

íþróttum þar sem þau geta átt í vandræðum með samhæfingu. Fórnarlömbin skera sig oft úr 

hópnum með t.d með því að vera of feitir eða of grannir, klætt sig öðruvísi og haft skrýtinn 

talsmáta (Byrne, 1994).         

 Gerendur búa stundum við erfiðar heimilisaðstæður, t.d þar sem foreldrar hafa skilið. 

Það getur haft áhrif á hegðun og líðan einstaklingsins til hins verra. (Hazler, 1996). 

 Stephenson og Smith (1988) gerðu rannsókn í Bretlandi sem sýndi fram á að gerendur 

eineltis reyndust vera líkamlega sterkir, með lágt sjálfsmat, áttu erfitt með að læra og leið illa í 

skóla. Eineltið á sér oft stað þar það er ekki fyrir augum annarra þ.e kennara eða annarra 

fullorðinna sem að börnunum koma. Það kemur þó fyrir að eineltið gerist þegar kennari er á 

staðnum og verður ekki vitni að því. Skólar eru stundum hannaðir þannig að það getur verið 

erfitt að fylgjast með eineltinu sökum þess að þar leynast oft staðir þar sem eineltið getur átt 

sér stað, staðir eins og salerni, kjallarar, búningsklefar og fleiri þess háttar staðir (Tattum, 
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1993).            

 Afleiðingar eineltis geta haft víðtæk áhrif á fórnarlömb þess. Áhugaleysi gagnvart 

skólanum getur farið að gera vart við sig sem getur haft keðjuverkndi áhrif á einkunnir og 

skólasókn. Einnig kemur upp vanlíðan sem getur verið af mörgum toga. Börnin geta orðið 

þunglynd, óhamingjusöm, niðurdregin og uppstökk af lítilli ástæðu (Þorlákur Helgasson, 

2009). 

3.1 Birtingarform eineltis 

Flestir komast í kynni við einelti á lífsleiðinni. Einelti getur sprottið upp af hinum ýmsu 

ástæðum og ber okkur skylda til þess að líta á það sem alvarlega staðreynd og bregðast þannig 

við. Einelti fer fram á mismunandi hátt. Sýnilegt einelti eru t.d barsmíðar, útilokun, 

uppnefningar og fleira þar sem gerandi gengur beint til verks. Einnig er til rafrænt einelti þar 

sem gerandinn kemur ekki fram undir nafni heldur sendir niðrandi skilaboð með 

textaskilaboðum í gegnum síma, notar jafnvel samskiptasíður eða tölvupósta sem eru beindir 

að þolandanum sem getur ekki varist sendingum frá geranda (Þorlákur Helgason, 2009). 

 Dulið einelti lýsir sér oft þannig að þolandinn fær ekki að vera með, er útskúfaður úr 

hópnum, ekkert sagt við hann né er honum boðið með í afmæli eða aðra viðburði. Þolandi 

getur jafnvel farið að kenna sjálfum sér um ef eineltið stendur lengi yfir (Þorlákur Helgason, 

2009).             

 Það viðgengst oft bæði andlegt og líkamlegt einelti, en andlega ofbeldið getur oft verið 

erfiðara viðureignar vegna þess að það er meira dulið. Þegar einelti varir lengi getur það haft 

slæmar sálrænar afleiðingar (Byrne, 1994).       

 Einelti er ofbeldi sem viðgengst víðsvegar en stór hluti þess fer fram í tengslum við 

skólastarf og á sér oftast stað á milli barna og unglinga (Þorlákur Helgason, 2009). Það þarf 

að finna svör við eftirfarandi spurningum: hverjar eru helstu ástæður fyrir því að börn eru lögð 

í einelti? Hverjar eru afleiðingarnar? Hvað snýr að skólanum í þeim efnum og hvert er 

hlutverk foreldra þegar um einelti er að ræða?       

 Börn á grunnskólaaldri eru að mótast og þroskast. Þetta getur reynst erfitt og 

viðkvæmt tímabil þar sem þau eru í sífellu að bera sig saman hvort við annað. Það eru alltaf 

ákveðnar kröfur eða viðmið sem börnin leitast við að fara eftir sín á milli. Þetta gengur allt út 

á að falla inní hópinn, eða skera sig ekki úr (Kristín Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 15. 

mars 2011).          

 Ástæður eru margar og erfitt er að tilgreina hvað það er sem veldur því að einn er 
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tekinn fyrir frekar en annar. Það þarf ekki mikið til, t.d smávægilegir útlitsgallar eins og 

útstæð eyru eða frábrugðinn klæðnaður getur verið upphafið af einelti. Rannsóknir hafa þó 

leitt í ljós nokkur sameiginleg einkenni meðal barna sem frekar lenda í einelti en önnur börn. 

Það sem einkennir þau er óöryggi, viðkvæmni, rólyndi, varkárni og /eða hæverska. Einnig þau 

sem eiga hlýtt og náið samband við foreldra sína eða eru jafnvel ofvernduð af þeim. 

Ofverndun getur leitt til þess að þau eiga erfiðara með að taka stríðni og eru viðkvæmari fyrir 

henni. Þessi börn kunna ekki að svara fyrir sig og taka ekki á móti né verja sig þegar á reynir 

(Guðjón Ólafsson, 1996). Að vera lengi að eignast vini og vera lélegur í íþróttum getur verið 

ástæða fyrir einelti. Börn verða frekar útundan og verða oftar fyrir aðkasti vegna félagslegs 

misþroska og þau geta verið viðkvæm fyrir líkama sínum og þá sérstaklega á 

kynþroskaskeiðinu. Þeir sem oft verða fyrir aðkasti missa smám saman sjálfsstraust og 

sjálfsálit sitt og verða þar með einstaklingar sem auðvelt og skemmtilegt er að niðurlægja og 

stríða (Kristín Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2011). 

 3.2 Afleiðingar eineltis 

Afleiðingar eineltis geta orðið alvarlegar þar sem börn eru missterk. Sumir þola meira en aðrir 

en enginn þolir hins vegar það langvarandi álag sem einelti getur valdið til lengdar. Einelti 

sem varir lengi hefur þær afleiðingar að börn fara að kvíða því að fara í skólann á hverjum 

degi. Þau þroskast ekki eðlilega, eiga stundum erfitt með félagsleg samskipti, geta orðið 

taugaveikluð, einmana, döpur, þunglynd og ósátt við sjálf sig. Þau fara að týna til ástæður til 

að komast hjá því að fara í skólann eða leikfimi og veigra sér við því að fara út að leika sér. 

Þau grípa líka til þess ráðs að reyna að hverfa í hópinn og láta sem minnst á sér bera, jafnvel 

reyna þau að forðast að vera þar sem hinir eru. Þeir einstaklingar sem hafa orðið að þola 

langvarandi einelti í æsku bíða þess oft aldrei bætur (Besag, 1991).    

 Fórnarlamb eineltis á yfirleitt mjög erfitt með að segja frá eineltinu, sú tilfinning er 

eins og að upplifa aftur skömmina og niðurlæginguna sem fylgir því. Hugleiðingar um 

sjálfsmorð geta farið að gera vart við sig og verstu tilfellin eru um að börn hafi tekið sitt eigið 

líf (Besag, 1991). Börn taka stundum til þess ráðs að kaupa sér vernd með því að borga á 

einhvern hátt gerendum til að fá frið. Kvíðinn og hræðslan geta valdið því að að þau fara að 

eiga við hegðunarvandamál að stríða þ.e.a.s fara að gera hluti sem þau telja að afli sér 

vinsælda. Einelti hefur gengið það nærri börnum að þau flýja raunveruleikann, lifa í öðrum 

heimi eða jafnvel svipta sig lífi. Þau leita sér allra leiða til að losna undan kvölinni sem 

eineltið veldur þeim (Guðjón ólafsson, 1996).      



  Vor 2011 

11 

  Þorbjörg Sólbjartsdóttir 

 Líkamleg einkenni sem oft koma fram hjá þeim börnum sem verða fyrir einelti eru 

m.a. svefntruflanir, væta rúmið, uppköst, höfuðverkur og lystarleysi. Því er nauðsynlegt að 

vera vakandi yfir ummerkjum og uppræta einelti á byrjunarstigi og hefja forvarnir gegn því 

við upphaf skólagöngunnar (Þorlákur Helgason, 2009).      

 Hugo Þórisson sálfræðingur talar um að skjólstæðingar sínir eigi það sameiginlegt að 

upplifa depurð, vonleysi, svartsýni, þreytu, áhugaleysi og einangrun. Börn sem lögð eru í 

einelti upplifa jafnframt kvíðatilfinningu við því að þurfa að mæta í skólann. Þau hlakkar til 

skólafría því þá fá þau „frí“ frá eineltinu. Börnin mótast oft af því sem þau þurfa að upplifa og 

fara jafnvel að líta á sjálf sig sem vitlaus og heimsk (Saga Jónsdóttir, 2003). 

4. Einelti í íþróttum 

Einelti getur brotist fram á ýmsan hátt en í íþróttum er það oft meira sýnilegt vegna þess að 

áberandi munur er á getu barnanna. Einelti hefur viðgengist í fjölda ára en með breyttum 

reglum þá hefur tekist að breyta þróuninni. Skólar eins og t.d Borgaskóli eru farnir að vinna 

eftir Olweusáætluninni sem virkar fyrir íþróttakennsluna líka. Það er mikilvægt að vinna 

fyrirbyggjandi starf í íþróttakennslu jafnt sem í bóklegri kennslu og styrkja sjálfstraust 

nemendanna (Kristín Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2011).  

 Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskólanna er hlutverk íþróttakennslu í skólum að ná 

tilsettum markmiðum sem sett eru fram samkvæmt lögum um grunnskóla. Lokamarkmið eru 

að stuðla að þroska, efla heilsufar og afkastagetu hvers nemanda. Íþróttir hafa bæði jákvæð 

áhrif á andlega og félagslega líðan barnanna sem og það styrkir sjálfsmynd þeirra og vellíðan. 

Það er mikilvægt fyrir barnið að fá jákvæða upplifun í íþróttum og við það aukast líkurnar á 

því að barnið fyllist vinnugleði og líði vel í skólanum (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999). 

  Eineltið byrjar oft snemma og er að móta fyrir því í leikskóla. Það brýst út á þeim sem 

eru slakir og með einhver vandkvæði Þeir slökustu eru mjög oft hafðir útundan með því að 

vera valdir síðastir þeir eru oft settir í þær stöður sem hinir vilja ekki vera í eins og t.d að vera 

í marki, þeim er kennt um ef illa gengur eða ef liðið tapar. Ekki er gefið á þá slöku, þeir hafðir 

sem varamenn og fá lítið að taka þátt, ekki hrósað eins og hinum, jafnvel látnir finna fyrir því 

hversu slakir þeir eru. Talað um hversu óheppinn þeir séu að hafa hann/hana í liðinu, hlegið 

og eða gert grín að barninu að það geti ekki gert neitt rétt eða hlaupi, kasti eða sparki asnalega 

(Byrne, 1994).           Þetta 

fær börnin oft til að halda sig frá íþróttum og vilja þá frekar vera í öðrum tómstundum og 

forðast félagsleg samskipti. Þessar birtingarmyndir koma bæði hjá leikskólabörnum og 
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grunnskólabörnum, og auðvelt að sjá út hverjir verða fórnarlömb og gerendur (Besag, 1989).

           Á markvissan hátt 

er hægt að hafa haft áhrif á þetta með því að taka á vandamálinu og snúa þróuninni við, m.a 

með breyttri hópaskiptingu, fræðslu og umfjöllun.Það þarf að efla börnin og það er mjög 

jákvætt að koma inn reglum sem hafa reynst vel og felast þær í að bera virðingu fyrir hvoru 

öðru og sýna góða umgengni. Kennarar þurfa líka að koma til móts við nemendur með því að 

taka á vandanum (Kristín Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2011).  

            

4.1 Einelti í búnings- og sturtuklefum 

         Einelti á auðvelt með að þrífast í búningsklefum þar sem minna eftirlit er heldur en í 

íþróttasalnum. Ekki eru alltaf sturtuverðir til að fylgjast með börnunum og þar eru þau óvarin 

fyrir árásum frá gerendum eineltis. Dæmi eru um það að sturtuferðir geta reynst þeim sem eru 

t.d of feitir mjög erfiðar. Þar er berskjöldunin mikil og börnin geta lítið varið sig eineltinu. Þar 

eru líka kjörnar aðstæður fyrir gerendurna að fela föt, bleyta þau eða gera eitthvað annað á 

þeirra hlut. Sum börn eru líka mjög feimin og þora beinlínis ekki að vera nakin fyrir framan 

önnur börn þá sérstaklega á kynþroskaskeiðinu (Hazler, 1996).    

 Kristín Guðmundsdóttir talar um að það eigi að vera valfrjálst að fara í sturtu til að 

fyrirbyggja einelti. Reynslan hefur sýnt að þau börn sem ekki þori í sturtu vegna hræðslu við 

að verða fyrir stríðni njóti sín betur í íþróttum ef þau fá að sleppa því. Í skólasundi þá eru 

yfirleitt sturtuverðir í búningsklefum og eftirlit gott (Kristín Guðmundsdóttir, munnleg 

heimild, 15. mars 2011). 

4.2 Einelti á skipulögðum æfingum og í frjálsum leik 

         Það er ekki sjálfgefið að öll börn geti framkvæmt æfingar og leiki í íþróttum eins og t.d að 

hoppa yfir hestinn og því verða þau oft auðveld skotmörk vegna vangetu sinnar. Þá er 

hlutverk íþróttakennarans mikilvægt til að koma í veg fyrir það.með því passa upp á að hafa 

leiki og æfingar sem henta öllum hópnum og að allir séu virkir. Þau fara oft sínar eigin leiðir í 

að reyna að framkvæma æfingarnar og telur Kristín að það sé í góðu lagi þar sem þau eru þá 

að taka þátt. Einnig verður hún vör við að börn dragi sig til hlés ef þau treysta sér engan 

veginn í að framkvæma æfingar eða vera með í leikjum. Þau gera það af ótta við að aðrir sjái 

til þeirra og geri grín að þeim. Þau reyna eftir mestu getu að forðast að vekja á sér athygli til 

að verða ekki fyrir einelti. Kristín fer þær leiðir að nota aðferðir til að velja saman í lið eftir lit 
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á fötum, nota spilastokk og aðrar álíka fyrirbyggjandi aðferðir til að koma í veg fyrir að 

enginn verði útundan (Kristín Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2011). 

           Þegar börnin eru í frjálsum leik þá eru þau oft á opnu svæði. Frímínútur eru stundir þar 

sem börnin eru oft án eftirlits eða fáir kennarar/leiðbeinendur til að fylgjast með þeim. Það 

skiptir máli að börnin fái að leika sér óhult og óhindruð á skólalóðinni en þar viðgengst oft 

einelti (Tattum, 1993).         

  Börn sem lenda í einelti reyna oft að sleppa við að fara í frímínútur en neyðast samt til 

þess. Þau líta á skólalóðina sem ógnun þar sem auðvelt er að stíða þeim vegna þess að eftirliti 

er ábótavant. Börnin lenda oft í þeim aðstæðum að verið er að leika sér í leikjum sem getur 

ekki tekið þátt vegna vanmáttar. Átaksverkefni á vegum Regnbogabarna sem heitir Skólavinir 

tók til starfa árið 2003. Verkefnið hefur verið keyrt af stað í nokkrum skólum og reynst vel og 

þá sérstaklega í frímínútum þar sem að skólafélagar hjálpa til við gæslu á skólalóðinni og eru í 

sérmerktum fatnaði (Saga Jónsdóttir, 2003). 

 4.3  Einelti eftir íþróttatíma 

         Það getur verið eftir íþróttatíma ef t.d liðakeppni er í gangi og liðið tapar þá getur sá               

sem klúðraði marki eða stóð sig ekki nógu vel orðið fyrir aðkasti, það flokkast ef til ekki undir 

langvarandi einelti en getur engu að síður haft áhrif á aðilann sem fyrir því verður og 

einstaklingurinn misst sjálfstraust og hræðist að gera mistök til að verða ekki að athlægi eða fá 

neikvæða athygli (Kristín Guðmundsdóttir, munnleg heimild, 15. mars 2011). 

4.4 Kynbundið einelti í íþróttum 

          Strákar eru líklegri eineltisgerendur en stelpur. Þeir beita oftar líkamlegu ofbeldi og kúgun en 

stúlkurnar þær beita oftar útilokun sem getur staðið yfir í langan tíma og baktali (Besag, 

1991). Strákar eru oft lagðir í einelti af strákum en stelpur lenda í því frá bæði strákum og 

stelpum (Byrne, 1994).          

 

 5. Úrræði 

 5.1 Almenn úrræði gegn einelti í skólum 

         Skólar eiga að vera staðir þar sem öllum líður vel. Til að það gangi upp þarf að huga að 

mörgu. Stærð skóla skiptir ekki meginmáli hvað varðar tíðni eineltis, heldur er það afstaða 

skólastjórnenda og starfsfólks gagnvart einelti sem skiptir mestu máli. Í þeim skólum þar sem 

samskiptareglur og eineltisáætlanir eru skýrar og unnið er að því að leysa öll vandamál um 
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leið og þau koma upp er minna um einelti (Þorlákur Helgasson, 2009).  

 Samkvæmt rannsóknum er einelti vandamál sem gerist í öllum grunnskólum, því 

verður að tryggja að starfsfólk skólanna sé meðvitað um hverju ber að gefa auga og kunni að 

bregðast rétt við, og að koma af stað starfshópi kennara sem eru til stuðnings fyrir þau börn 

sem eiga erfitt uppdráttar innan skólans. Til dæmis mætti bæta gæslu í búningsklefum, 

sturtum, frímínútum og matartímum. Allir skólar ættu að hafa neyðarsíma fyrir þá sem líður 

illa í skólanum og foreldra þeirra. Sá aðili sem svarar símanum þarf að vera hlutlaus þ.e.a.s 

ekki kennari eða starfsmaður sem umbengst nemendur daglega. Þeir sem notuðu þessa 

þjónustu þurfa að geta treyst því að símtalið fari fram í trúnaði (Guðjón Ólafsson, 1996). 

 5.2 Hver er ábyrgð kennara? 

         Ábyrgð kennara felst meðal annars í því að taka á einelti og/eða koma í veg fyrir það. 

Bekkjarstarfið og íþróttakennslan ætti að byggja á samvinnu fremur en samkeppni. Ákveðin 

afstaða kennara ásamt starfsfólki skólans gegn einelti hefur mikið að segja um hvernig 

samskiptin þróast meðal barnanna. Starfsfólkið eru mikilvægar fyrirmyndir. Kennarar og 

starfsmenn skólans ættu að temja sér hlýju, virðingu og festu gagnvart nemendum.

 Vinnuaðferðir sem kennari velur sér ættu að byggjast meðal annars á því að auka 

skilning nemenda á tilfinningum og líðan annarra, einnig að beita aðferðum til að auka 

sjálfstraust og virðingu meðal barnanna. Upplýsa þarf börnin um hversu alvarlegt mál einelti 

er og hvaða afleiðingar það hefur í för með sér. Kennari þarf að koma því til skila hversu 

alvarlegt hegðunarbrot einelti er og að það megi ekki undir neinum kringumstæðum halda 

slíkum málum leyndum (Guðjón Ólafsson, 1996).      

 Þeir sem velja sér þann starfsvettvang að vinna með börnum gera sér kannski ekki 

grein fyrir því þurfa að þeir þurfa að vera meðvitaðir um þá ábyrgð sem þeir bera og alla þá 

þætti sem stuðla að jákvæðum samskiptum meðal þeirra. Það þarf að ná til þeirra sem vinur 

og vera góð fyrirmynd sem börnin bera virðingu fyrir (Byrne, 1994). 

5.3 Hvert er hlutverk foreldra 

        Samskipti milli foreldra og barna leika stórt hlutverk í eineltismálum. Margs konar tilfinningar 

koma upp hjá þeim foreldrum sem eiga börn sem lenda í einelti. Þeim finnst þau oft hafa 

brugðist í uppeldinu og mikil reiði brýst út gagnvart þeim börnum sem eru gerendur og taka 

þau stundum þá ákvörðun að láta barnið skipta um skóla (Þorlákur Helgasson, 2009). 

 Ef barn leitar til foreldris vegna eineltis er nauðsynlegt að láta strax kanna það, 

maargir foreldrar telja að það sé ekki rétta leiðin að skipta sér af, vegna ótta við að eineltið 
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ágerist. Þeir þurfa að átta sig á hversu mikilvægur stuðningur þeirra við barnið er og horfast í 

augu við það að þetta er vandamál sem leysist ekki af sjálfu sér. Það fyrsta sem foreldrar þurfa 

að gera er að hafa samband við bekkjarkennara eða þjálfara, hefja samvinnu og fá þannig 

frekari upplýsingar um stöðu barnsins (Þorlákur Helgasson 2009).    

 Það er mjög mikilvægt að foreldrar ræði við barnið sitt ef það vaknar upp grunur um 

einelti og leyfa því að segja frá án athugasemda því oft reynist erfitt fyrir barnið að segja frá. 

Þau veigra sér við að segja frá eineltinu því þau hræðast oft afleiðingarnar sem geta komið í 

kjölfar þess. Foreldrar og kennarar þurfa að taka á málinu með ró og staðfestu og hafa trú á 

barninu af því að er ekki barninu að kenna að það sé lagt í einelti. Það þarf að tryggja að 

barnið verði ekki fyrir aðkasti vegna þess að hafa sagt frá eineltinu. Það má ekki ofvernda 

barnið, heldur þarf að ræða við það  og vinna á vandanum (Þorlákur Helgasson, 2009). 

 Það má aldrei gefa barninu færi á að einangra sig heldur verður að hvetja það til að 

vera með öðrum börnum og reyna að skapa þannig aðstæður að hin börnin fari að veita 

viðkomandi barni athygli. Nauðsynlegt er að foreldri sýni barni sínu fullan stuðning og ekki 

skammast sín fyrir að barnið sitt lendi í einelti gott er að skrifa niður atvik og tala strax við 

kennara eða skólastjóra (Byrne, 1994).       

 Foreldrar barna sem eru eineltisgerendur þurfa engu að síður stuðning frá skólanum 

vegna þeirrar neikvæðu upplifunar sem þau verða fyrir. Mikilvægt er að finna ástæðuna fyrir 

því hvers vegna barn þeirra leggur í einelti og að börnin geri sér grein fyrir alvarleika málsins 

og biðjist afsökunar á athæfi sínu (Byrne, 1994). Oft er það ekki síður erfitt að vera foreldri 

þess barns sem er gerandinn. Þeir geta átt í erfiðleikum með að horfast í augu við þá staðreynd 

að það sé þeirra barn sem er valdur að eineltinu. Þeir foreldrar þurfa ekki minna á stuðningi að 

halda frá skólanum og hjálp við að koma barninu sínu í skilning um hvaða afleiðingar einelti 

hefur í för með sér. Í sumum tilfellum geta foreldrar brugðist hart við og vilja ekki trúa neinu 

slæmu upp á börnin sín Því er eitt af lykilatriðunum til að uppræta og fyrirbyggja einelti, að 

eiga góða samvinnu og fræðslu fyrir alla þá sem að því koma hvort sem það eru kennarar, 

foreldrar eða börnin (Byrne, 1994). 

 5.4 Samtök gegn einelti 

Það er mikilvægt að börn og almenningur geti leiktað sér hjálpar lendi það í einelti. Einelti 

þrífst ekki eingöngu í skólakerfinu heldur viðgengst það allsstaðar í umhverfinu. Það eru til 

samtök sem vinna gegn einelti, tilgangur þeirra er að fræða og upplýsa hlutaðeigandi aðila um 

hvað einelti sé og ráð til að koma í veg fyrir það og aðstoða þá einstaklinga sem fyrir því 
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verða. Brýn þörf er á samtökum af þessu tagi þar sem einelti hefur verið falið leyndarmál um 

áratugi. Fólk sem lendir í því vill síður koma fram og segja frá því af skömm. Eineltissamtök 

eru áberandi fyrir börn þar sem unnið er eftir forvarnaráætlunum í skólum, en fullorðið fólk 

getur einnig leitað sér hjálpar í gegnum þau. 

 5.4.1 Regnbogabörn 

         Regnbogabörn eru áhugasamtök sem vinna gegn einelti. Markmið samtakanna er að gera 

börnum kleift að lifa án eineltis frá jafningjum sínum. Upphafsmaður samtakanna er Stefán 

Karl Stefánsson leikari og er hann jafnframt stjórnarformaður Regnbogabarna. Hann upplifði 

sjálfur einelti í æsku  og hefur verið ötull við að miðla af reynslu sinni í skólum landsins. 

Hann hefur meðal annars ferðast um landið og haldið fyrirlestra um einelti og deilt 

reynslusögu sinni í grunnskólum landsins með góðum árangri og hefur hann verið vinsæll 

fyrirlesari. Samtökin gefa einnig út fræðsluefni um einelti og hafa þau heimsótt vinnustaði 

með innleiðingu gegn einelti (Regnbogabörn, e.d.) 

 5.4.2 Olweusaráætlunin 

         Olweusaráætlunin er kennd við upphafsmann hennar Dan Olweus. Hann hefur verið virkur í 

eineltisfræðunum í fjóra áratugi og er ennþá að störfum þrátt fyrir að vera orðin áttræður að 

aldri. Olweusaráætlunin er nýtt í 65 leik, grunn og framhaldsskólum á íslandi. Áætlunin 

verður 10 ára á þessu ári en hún var innleidd í skólakerfið 2002. Olweusáætlunin virkar bæði 

fyrir bóklega kennslu jafnt sem íþróttakennslu. Þorlákur Helgasson er framkvæmdastjóri 

hennar, á heimasíðu Olweus gegn einelti er að finna alls konar fróðleik um einelti sem hægt er 

að sækja sér. Hún byggist upp á fáum en góðum lykilmeginreglum þær hafa verið staðfestar í 

vísingdalegum rannsóknum á þróun og breytingum á árásartengdu atferli. Reglurnar eru 

eftirfarandi: Hlýlegur og jákvæður áhugi og alúð hinna fullorðu, ákveðnir rammar vegna 

óviðunandi atferlis, Stefnufastri beitingu neikvæðra afleiðinga (refsinga) sem hvorki eru 

líkamlegar né óvinveittar brjóti nemandi gegn þeim reglum sem ákveðnar hafa verið, 

fullorðnum í skóla (og á heimili) sem virka sem yfirboðarar við vissar aðstæður (Olweus, 

e.d.). 

5.4.3 Rauði krossinn 

         Á síðu Rauða krossins er hægt að finna hagnýtar upplýsingar um einelti og þar má finna efni 

sem getur gagnast eineltisþolendum og einnig er starfræktur þar hjálparsímiinn, 1717 sem er 

opinn allan sólarhringinn og veitir ráðleggingar og vísar áfram til viðeigandi aðila. Rauði 
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krossinn hefur einnig gefið út bækling sem heitir Ef bara ég hefði vitað hann fjallar um einelti 

(Rauði krossinn, e.d.). 

5.4.4 Liðsmenn Jericos 

         Liðsmenn Jericos eru samtök gegn einelti. Á vefsíðunni þeirra er hægt að nálgast ógrynni af 

efni sem tengist einelti. Upphafsmaður þeirra er Ingibjörg Baldursdóttir, en sonur hennar féll 

fyrir eigin hendi vegna langvarandi eineltis, og hefur hún unnið frábært forvarnarstarf í þágu 

samtakanna (Jerico, e.d.). 
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6. Umræður 

        Ég þekki það af eigin raun hvernig er að vera fórnarlamb eineltis. Ég upplifði það bæði í 

íþróttakennslunni sem og í kennslustofunni, frá bæði nemendum og kennurum. Eineltið 

byrjaði fljótlega eftir að ég hóf skólagöngu mína og stóð til c.a 14 ára aldurs. Skólaárin voru 

mér mjög erfið og kvalafull og fékk ég litla aðstoð frá skólanum, bæði vegna þess að ég vildi 

ekki gera meira úr málinu og eiga það á hættu að verða þá jafnframt fyrir meira aðkasti og 

einnig vegna þess að ég vissi að ekkert yrði að gert. Eins og ég tók fram í ritgerðinni þá er það 

algengt að börn vilji ekki segja frá vandanum vegna hræðslu við að hann ágerist og versni. 

Kennarar og starfsfólk skólans sá og gerði sér grein fyrir þessum vanda mínum en þó var 

ekkert gert til að hjálpa mér. Sem betur fer eru tímarnir aðrir í dag og hægt að leita sér hjálpar, 

ég tel að ef að það hefðu verið forvarnir eins og Olweusáætlunin þá hefði eineltið ekki gengið 

svona lengi. Ég lenti í atviki þar sem ég fékk  snert af heilahristing af völdum bekkjarbróður 

míns og og það var ekkert gert nema að senda mig til skólahjúkrunarfræðings og móður minni 

var ekki gert viðvart. Ef svona atvik mundi gerast á okkar tímum þá væri ferlið allt annað og 

tekið yrði harðar á málinu. 

         Ég upplifði mig svikna af skólakerfinu og fór fljótlega að sætta mig við aðstæður þó erfitt 

væri. Á tímapunkti var ég farin að kenna sjálfri mér um, og reyndi jafnframt að finna ástæður 

fyrir því af hverju ég væri að lenda í þessu en ekki einhver annar. Það er líka algengt að börn 

fari að reyna að finna hinar ýmsu ástæður fyrir eineltinu og tók ég það fram í ritgerðinni hér 

að ofan. Eineltið hafði áhrif á mig sem námsmann og ég hafði engan metnað þar sem mér 

kveið fyrir því að mæta í skólann og tók upp á því að skrópa, fara fyrr úr tímum eða jafnvel 

fela mig inn á klósetti eftir kennslustund. Það snerist allt um að sleppa undan eineltinu. Ég 

hafði lítið sjálfstraust og taldi mig ekki nógu góða í neinu. Ég hafði brennandi áhuga á 

fótbolta og byrjaði að æfa, en eineltið og útskúfunin var svo mikil að ég hætti mjög fljótlega 

og hef ég alltaf séð eftir þeirri ákvörðun. Þó taldi ég mig hafa hæfileika til að verða ágætur 

leikmaður. Á þessum árum var orðið einelti ekki notað heldur hefði þetta flokkast undir 

stríðni og persónulegar árásir. Ég var ekki mikið frábrugðin hinum krökkunum en var feimin 

og hlédræg, aðstæður leiddu til þess að ég læddist meira með veggjum heldur en að hafa mig 

frammi. Ég tók þó þátt í leikritum og reyndi að sanna mig og enn þann dag í dag skil ég ekki 

hvernig ég þorði það miðað við aðstæður, og eins erfitt og það reyndist mér, en er mjög fegin 
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því í dag því sú reynsla hefur hjálpað mér að virkja áhugamál mín. Það að lenda einelti mótaði 

mig að þeirri manneskju sem ég vil ekki vera, það er erfitt að horfa til baka á litla stelpu sem 

gerði engum neitt illt en þurfti að lenda í svona útskúfun og illsku. Það er erfitt að rifja upp 

atvik sem ég hélt að væru gleymd en eru öll þarna ennþá ljóslifandi fyrir hugsjónum mínum 

Að öllum þessum árum liðnum hefur aðeins ein manneskja staðið upp og beðist afsökunar á 

framferði sínu í minn garð og hafði það mikil áhrif á líðan mína, því eins og ég vitna í 

ritgerðina þá upplifði ég stundum eins og eineltið væri mér sjálfri að kenna. Einhvern veginn 

hefur mér reynst best að reyna bara að fyrirgefa eða öllu heldur halda með sjálfri mér að þau 

sjái eftir þessu og veit ég að þetta hefur gert mig að þeirri manneskju sem ég er í dag. 

Manneskju með mikla reynslu af einelti sem er næm á að sjá fyrir og greina þegar einelti á sér 

stað. Þó ég hafi þessa lífsreynslu á bakinu þá passa ég mig að vera skynsöm í mínu starfi og 

bera hag allra barna fyrir brjósti því börn eru bara börn og það er í okkar fullorðna fólksins 

verkahring að kenna þeim rétt og rangt. Mín hugsjón er að geta unnið gott forvarnarstarf gegn 

einelti og sjá og greina þar sem það fyrirfinnst og reyna að stuðla að því að þessi ömurlega 

hegðun og atferli verði aflögð eða upprætt eins og mögulegt er. 
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 7. Lokaorð 

Það eru fleiri sem líða fyrir einelti í grunnskólum heldur en flesta grunar og er það víðtækt 

vandamál sem snertir marga. Einelti hefur ekki bara slæmar afleiðingar í för með sér fyrir 

fórnarlambið sjálft, heldur einnig alla þá sem tengjast skólastarfinu og samfélaginu öllu. 

Börnum á að líða vel í skóla, íþróttum og öðru frístundastarfi. Þeir aðilar sem koma að 

menntun og uppeldi barnanna gegna mikilvægu hlutverki í að börnin búi við það öryggi sem 

þau eiga rétt á í umhverfinu. Það eru margar skólastofnanir með aðgerðaráætlanir gegn einelti 

og er það liður til að skapa nemendum umgjörð við hæfi.      

 Því tel ég æskilegt að starfsfólk grunnskóla fái viðeigandi þjálfun og fræðslu í því 

hvernig taka eigi á einelti ef það kemur upp Ef að skólinn tekur ekki málum barnanna 

alvarlega þá er hægt að snúa sér til fræðsluyfirvalda, s.s skólaskrifstofu, fræðslufulltrúa eða 

sambærilegra aðila. Einelti var ekki viðurkennt vandamál fyrr en við lok síðustu aldar, en 

fram að þeim tíma var það ekki mikið opinbert í þjóðfélaginu   Því er nauðsynlegt að leita 

lausna sem fyrst á þessu vandamáli og vinna að samstarfi meðal barna gegn einelti, og tel ég 

mikilvægt að fá  börnin í það samstarf því einmitt þau eru bæði ábyrg fyrir eineltinu og 

fórnarlömb þess.           

 Það hefur sem betur verið mikil vitundarvakning í þjóðfélaginu og er unnið markvisst í 

mörgum skólum gegn einelti og hefur það hjálpað fórnarlömbum þess. Margir líta á þetta sem 

skömm og þora ekki að koma fram en með jákvæðri umfjöllun þá tel ég að þetta geti hjálpað 

mjög mikið Er einelti vandamál sem verður alltaf til staðar meðal barna í grunnskóla eða 

getum við með samvinnu, góðri fræðslu og forvarnarstarfi minnkað líkurnar á að svo verði?

 Ég vona svo sannarlega að það verði hægt að uppræta það, en það þarf að vera 

samvinna á meðal allra aðila sem koma að hagsmunum barnanna og þau þurfa að geta treyst 

og leitað til þeirra aðila sem sinna þeim á skólatíma. 
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