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Því miður er það svo að börn segja ekki alltaf frá lendi þau í 
einelti eða verða fyrir áreiti t.d. í skóla. Eineltið uppgötvast því 
ekki strax nema foreldrar og starfsfólk skólans sé þeim mun 
eftirtektarsamara. En hvers vegna vilja börnin ekki segja frá? 
Fyrir því geta verið nokkrar ástæður. Barnið lítur á eineltið/
áreitið sem persónulegan ósigur, vill ekki særa foreldrana, 
óttast að afskipti fullorðinna geti leitt til þess að þjáningin 
verði enn óbærilegri, það hefur kannski reynt að segja  frá við 

litlar undirtektir og svo er það hrætt við að verða enn frekara 
skotmark þar sem vernd sé ekki að fá í skólanum. Barnið treystir 
einfaldlega ekki þeim fullorðnu.

Foreldrar verða að hafa vakandi auga fyrir ummerkjum eða 
breytingum hjá barninu. Þeir þekkja barnið best, t.d. þol- og 
sársaukamörk þess. Þegar einhverra eftirtalinna einkenna 
verður vart ættu viðvörunarbjöllur að klingja:

Er barnið mitt lagt í einelti?

Við úrvinnslu eineltis þarf að fylgja ákveðnu vinnuferli sem  
skólinn eða tómstundamiðstöðin/íþróttafélagið ákveða. 
Foreldrar eiga að kynna sér vinnubrögðin og taka þátt í ferlinu.

Ekkert barn á að komast upp með að níðast á öðrum. Hinir 
fullorðnu eiga að sjá til þess að börnin séu örugg. Börn 

tala almennt ekki um það heima hjá sér að þau leggi aðra í 
einelti. Mikilvægt er að foreldrar brýni fyrir börnunum að 
þau segi frá – foreldrum, einhverjum fullorðnum í skólanum, 
tómstundamiðstöðinni eða íþróttafélaginu.

1. Þegar barnið kemur heim úr skóla eða tómstunda- 
starfi með skítug, blaut eða rifin föt, skemmdar 
námsbækur eða segist hafa „týnt“ einhverju án 
þess að geta gert almennilega grein fyrir því sem 
gerðist

2. Barnið getur ekki gefið trúverðuga skýringu á 
mari, skeinum, sári eða skurðum sem það hefur 
hlotið.

3. Bekkjarfélagar/leikfélagar koma ekki lengur heim 
með barninu og það leikur sér minna með þeim 
eftir skóla.

4. Barnið langar ekki – og er jafnvel hrætt við – að 
fara í skólann og ber við vanlíðan af einhverju tagi.

5. Einkunnir verða lélegri og áhugi á skólanum dvínar.
6. Barnið velur sér undarlega leið heim úr skóla.
7. Barnið er niðurdregið, virðist óhamingjusamt eða 

er þunglynt.
8. Barnið fær reiðiköst og missir stjórn á sér.
9. Barnið er oft með magapínu, litla matarlyst eða 

höfuðverk.
10. Barnið sefur illa, fær martraðir og grætur jafnvel 

í svefni.
11. Barnið hnuplar eða biður um meiri peninga heima 

(til að blíðka þá sem leggja það í einelti).
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Takið einkennin 
alvarlega og leiðið ekki 

vanda barnsins hjá ykkur. 
Vandinn hverfur ekki

 af sjálfu sér. 

Ræðið við barnið ykkar
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Það er 
aldrei barninu 

að kenna sé það 
lagt í einelti. 

Gefið 
barninu 

ykkar 
tíma.

Barnið 
verður að 
geta treyst 

ykkur.












