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Já: 7     Nei: 35

1; 7; 17%

2; 35; 83%

HEFUR ÞÚ VERIÐ LÖGÐ/LAGÐUR Í EINELTI Í 
KRIKASKÓLA?



Já: 7          Nei: 35

1; 7; 17%

2; 35; 83%

HEFUR ÞÚ SÉÐ EINHVERN VERÐA FYRIR 
EINELTI?



Hvar eru börn helst lögð í einelti?

• Á útisvæði 30

• Á bókasafni 1

• Í tónlist 1

• Í einrúmi 2

• Í skólanum 6



Hvað er einelti?

Það er þegar einhverjir sameinast í hóp og stríða 
einhverjum einum.

Það er að meiða

Ef einhver væri að lemja mann í mánuð

Þegar margir safnast saman og stríða einhverjum 
einum

Það er svona eins og ef einn væri að hafa stríða 
einhverjum einum

Einelti er það þegar einhverjum er leiður

Þegar einhver stríðir sama aftur og aftur



framhald

Hóta-berja

Einelti er þegar einhver er að stríða einhverjum alltaf

Baktal, stríða og meiða

Stríða öðrum, baktal og meiða

Það er að fella mann niður og henda honum upp við vegg

Einelti er þegar krakkar sameinast í hóp og baktala, meiða, 
stríða og skilja útundan

Þegar margir koma saman og stríða einum oft

Einelti er eins og einhver er að skilja mann útundan á 
hverjum degi



framhald

Að leggja í einelti er að stríða eða skilja útundan í mánuð

Einelti er þegar maður er að stríða í mánuð eða meira

Kannski að leyfa einum aldrei að vera með

Þegar alltaf er að stríða manni

Þegar stór hópur kemur saman og stríðir einhverjum einum 
lengi

Einelti er mjög leiðinlegt. Það er ef einhverjir eru að stríða 
manni mjög lengi

Að leggja í einelti er að stríða einhverjum mjög lengi

Þegar það er strítt manni á hverjum degi



framhald

Að stríða einhverjum í ár eða mánuð

Að sami kallin er að stríða manni á hverjum degi

Þegar einhver leyfir manni ekki að vera með í leikjum

Þegar sami krakki er alltaf leiðinlegur við þig

Þegar einhver stríðir manni aftur og aftur í kannski mánuð

Að stríða öðrum

Þá er þegar einhver stríðir einhverjum í mánuð

Einelti er þegar maður er að stríða mánuð eða meira

Eins og að einhver hópur sé í fótbolta og þú spyrð hvort þú 
mátt vera með og þeir segja nei



Framhald

Einelti er að skilja útundan

Þegar maður er að stríða mjög mikið

Að skilja útundan, stríða, vera leiðinlegur (leg)

Ég man það ekki

Það er ef maður er að stríða manni í mánuð

Einelti er tildæmis þegar einhverjir eru saman og baktala, 
fella eða stríða í alla vega í mánuð

Það er þegar hópur eða jafnvel allir stríða manni mjög  
lengi

Það er ef einhverjum er strítt á ári

Þegar margir sameinast saman og stríða einum


