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Útdráttur 

Ritgerð þessi er lögð fram til B.Ed-prófs við kennaradeild Háskólans á Akureyri. Í 

ritgerðinni er fjallað um einelti í íslenskum grunnskólum og skoðuð hvaða úrræði 

kennarar hafa til þess að sporna gegn því. Þá er einnig gerð grein fyrir eineltisstefnu 

Dan Olweus en hún hefur skilað góðum árangri í grunnskólastarfi, bæði í 

forvarnarskyni og við úrlausnir eineltismála. Þá er til að mynda notaður 

eineltishringur þar sem nemendur geta staðsett sig með tilliti til þess hvort þeir séu 

gerendur eða þolendur. Áhugi höfundar á þessu málefni vaknaði í kjölfar mikillar 

umræðu í þjóðfélaginu um einelti. Einnig vegna reynslu höfundar af einelti innan 

fjölskyldunnar og hversu lítið var gert í þeim málum af hálfu skólayfirvalda á þeim 

tíma sem það stóð yfir. Auk þess vaknaði sú spurning hvort kennaranemar fengju 

fræðslu um einelti og leiðsögn um viðeigandi viðbrögð á meðan námi þeirra 

stendur.  

Í fræðilegum hluta ritgerðarinnar er fjallað um einelti þar sem gerð er grein 

fyrir því hvað liggur að baki hugtakinu einelti og hvert sé hlutverk kennara og 

nemenda, auk þess sem rætt er um hlutverk annarra starfsmanna skólans. Viðtöl 

voru tekin við grunnskólakennara og þolanda eineltis og unnið úr þeim samkvæmt 

eigindlegri aðferðafræði. Í ritgerðinni verður gerð tilraun til að svara þeirri 

spurningu hvort kennarar telji sig hafa næga þekkingu á einelti og hvaða hugmyndir 

þeir hafa um einelti. Við greiningu viðtalanna kom í ljós að viðmælendur höfundar 

töldu sig ekki hafa fengið næga kennslu og upplýsingar um viðbrögð við einelti 

meðan á námi þeirra stóð. Þolandinn sem talað var við telur sömuleiðis að kennarar 

hafi ekki næga þekkingu til þess að aðstoða þá þegar þeir lenda í einelti. 

Niðurstöður eru svo ræddar í tengslum við fræðilegan hluta ritgerðarinnar. 

Summary 
This B.Ed. essay is written as a final exam in the Department of Teacher Education 

at the University of Akureyri. The essay deals with personal bullying in elementary 

schools and the solutions teachers use to work against bullying. The essay also 

discusses the Olweus bullying plan, but it is widely used in elementary schools and 

has shown good results. The circle of bullying is also introduced but it is a part of 

the Olweus plan where students can see if they are performers of sufferers of 

bullying. The essay subsequently addresses the effect personal bullying has on the 

sufferers. Moreover the essay deals with the role of parents and teachers. Interest in 

this subject arose following recent discussion in our society about bullying. Also 

because of bullying experienced by a close family member and the lack of response 

by the school authorities at the time. Moreover a question arose concerning the lack 

of information student teachers receive during their studies about bullying and how 

to react to it. 

 The method of analysis is described in the essay but a qualitative study was 

carried out by interviewing teachers and a sufferer of bullying. The aim of this 

project was to study bullying and find out if student teachers are sufficiently 

prepared for dealing with personal bullying. The essay contains the following 

research question: Do teachers have enough knowledge about bullying and what 

ideas do they have about bullying? By analyzing the interviews it was discovered 

that the persons interviewed thought that they were not sufficiently informed about 

bullying in schools. The sufferer interviewed also felt that his teachers did not have 

enough knowledge to help him.  
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1. Inngangur 

Á síðustu árum hafa umræður um einelti verið áberandi í samfélaginu en hugtakið 

er þó tiltölulega nýtt af nálinni. Heyrst hefur að fólk á miðjum aldri, sem rifjar upp 

minningar úr grunnskóla, reki ekki minni til þess að hugtakið einelti hafi verið til. 

Lítil sem engin umræða var í samfélaginu þá og má telja líklegt að margir þeirra 

sem urðu fyrir einelti hafi ekki átt í nein hús að vernda til þess að segja frá 

aðstæðum sínum. Börn sem verða fyrir einelti glíma lengi við afleiðingar þess og 

því er nauðsynlegt að koma í veg fyrir einelti í skólum með því að bregðast við 

þegar þess verður vart. Nokkrar eineltisáætlanir hafa komið fram í skólum með 

töluverðum árangri en við eigum þó langt í land með að uppræta einelti að öllu 

leyti. 

Mikilvægt er að fjalla um hugtakið einelti þannig að sameiginlegur 

skilningur sé um merkingu þess og inntak. Til þess að vinna með nemendum gegn 

einelti á skipulegan hátt telur höfundur að kennarar, nemendur, foreldrar og aðrir 

sem vinna með þeim verði að leggja sama skilning í hugtakið einelti.  

Höfundur efaðist aldrei um hvaða efni yrði fyrir valinu þegar kom að 

skrifum á lokaritgerð þessari en hann vildi skoða það hvernig kennarar eru undir 

það búnir að takast á við einelti. Kveikjan að þessu vali var sú að höfundur þurfti 

sjálfur að ganga í gegnum að barnið hans var lagt í einelti og upplifði hversu fá 

úrræði grunnskólinn bauð upp á til að bregðast við því. Í því ljósi er athyglisvert að 

í B.Ed.-hluta kennaranáms við Háskólann á Akureyri hefur lítið sem ekkert verið 

talað um einelti og hvernig ætti að bregðast við því þegar á starfsvettvang er komið. 

Hins vegar er í námskrá M.Ed.-hluta kennaranámsins námskeið sem á að fjalla um 

agastefnur í skólum.  

Í ritgerðinni ætlar höfundur að fjalla um hugtakið einelti, hver helstu 

einkenni þolenda eineltis eru og hvar einelti á sér helst stað. Eineltisstefna Dan 

Olweus verður skoðuð og sagt lítillega frá henni. Einnig verður fjallað um hlutverk 

grunnskóla og hvert hlutverk bæði kennara og foreldra er þegar kemur að einelti. 

 Lagt var af stað með tvær rannsóknarspurningar sem eru eftirfarandi: 

1. Hvaða hugmyndir hafa grunnskólakennarar um einelti? 

2. Telja þeir sig hafa næga þekkingu til að bregðast við einelti ef það kemur 

upp í bekkjum þeirra? 
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Markmiðið með rannsóknarspurningunum var að skoða hvernig grunnskólakennarar 

eru búnir undir að taka á einelti sem kemur upp í bekknum hjá þeim eða í skólanum; 

hvort þeir hefðu fengið þjálfun eða kennslu í þeim efnum meðan á námi þeirra stóð. 

Gerð var viðtalsrannsókn þar sem tekin voru viðtöl við tvo grunnskólakennara og 

einn fyrrum grunnskólanemanda sem er þolandi eineltis. 
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2. Einelti  

Í þessum kafla verður hugtakið einelti skoðað nánar og fjallað um helstu einkenni 

þolenda eineltis. Því næst verður fjallað um hvar einelti getur átt sér stað. 

2.1 Hvað er einelti? 

Samkvæmt skilgreiningu Olweus (2005, bls. 28) má lýsa hugtakinu einelti á þann 

veg að það sé neikvæður ofbeldiskenndur verknaður ef einhver veldur öðrum 

einstaklingi viljandi óþægindum eða tjóni. Það á við um líkamlega eða andlega 

snertingu og þegar einstaklingurinn sem verður fyrir þessum verknaði á erfitt með 

að verja sig og verður varnarlaus gagnvart þeim sem eru að angra hann. Í Íslenskri 

orðabók A-L (2005, bls. 263) er einelti hins vegar skilgreint sem stöðugar ofsóknir 

gagnvart einhverjum og langvinn áreitni, eins og ofbeldi eða stríðni, sem barn 

verður fyrir frá félögum sínum. 

Samkvæmt Sjöfn Sigurgeirsdóttur, Vöndu Sigurgeirsdóttur, Hjördísi 

Árnadóttur, Halldóri S. Guðmundssyni, Daníel Reynissyni og Hrefnu Friðriksdóttur 

(2011, bls. 13) er einelti ofbeldi sem á sér stað yfir ákveðið tímabil og gæti haft 

alvarlegar afleiðingar fyrir þolanda. Tilgangurinn er að meiða, stuðla að vanlíðan og 

niðurlægja þolanda þess. Einelti er frábrugðið stríðni, rifrildi eða slagsmálum því 

einelti kemur fram í þrálátu og síendurteknu ofbeldi. 

Einelti getur einnig verið óbeint ekki síður en beint. Óbeint einelti getur lýst 

sér í því að einhver er skilinn útundan, honum neitað um aðgang að samfélagi 

jafningja eða að viðkomandi er hundsaður. Beint einelti er þá talið vera líkamleg 

píning eða árás (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 13). 

Einelti er ofbeldi sem verður langvarandi, hvort sem það er líkamlegt eða 

andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á einstaklingi sem getur ekki varið sig (Sharp 

og Smith, 2000, bls. 11). Misbeiting á valdi er einelti þar sem gerandi vill ráða yfir 

þolandanum og beitir með því hótunum. Talið er að einelti hafi ýmsar 

birtingamyndir, svo sem líkamlegt ofbeldi sem er þá barsmíðar, hrindingar og 

spörk. Það getur einnig verið munnlegt en þá er þolandi uppnefndur og niðrandi 

athugasemdum beint að honum (Sharp og Smith, 2000, bls. 11). 

2.2 Einkenni þolenda og áhrif eineltis 

Í skýrslunni Börn vilja ræða um einelti við foreldra (1998, bls. 10) kemur fram að 

einstaklingar sem þolað hafa einelti frá æsku bíða þess oft ekki bætur. Ennfremur á 

fórnarlambið oftast erfitt með að segja frá því vegna þess að það upplifir 



5 

 

niðurlæginguna og skömmina sem fylgir eineltinu. Sjálfsvígshugsanir geta fylgt í 

kjölfarið og eru til dæmi um að þolandi eineltis hafi svipt sig lífi. Ekki er ólíklegt að 

þolandi fari að kenna sér um það sem er að gerast og mótast sjálfsmynd hans oft af 

því hvernig hann telur að aðrir skynji hann. 

Vivian O‘Donnel (1995, bls. 73) telur að það sé ekki rétt að segja þolendum 

eineltis að þrauka og vera sterkir því þá reyna þeir að ganga sjálfir í málin til þess 

að laga eineltið en með misgóðum árangri. Möguleiki er á því að þeir skammist sín 

fyrir að vera ekki nógu sterkir og segja þar af leiðandi engum frá. Þess vegna er 

mikilvægt að kenna þeim að vera sterkir og geta svarað fyrir sig í hvaða aðstæðum 

sem þeir lenda í. 

Þegar einstaklingar eru lagðir í einelti geta þeir orðið óhamingjusamir, 

niðurdregnir og miður sín. Viðbrögð þeirra einkennast af sálarkvöl og ótta og 

líkamleg einkenni geta komið fram, eins og magaverkur, höfuðverkur og einnig 

átraskanir. Þolendur geta misst áhuga á skólanum og fara þá að standa sig verr í 

námi. Auk þess geta þeir misst trú á sjálfum sér og fara líta á sig sem heimska og 

óaðlaðandi einstaklinga. Þeir gætu farið að hugsa um að þeir beri ábyrgð á því að 

þeir séu lagðir í einelti vegna þess að það hljóti eitthvað að vera að þeim fyrst þeir 

lenda í því að vera lagðir einelti (Olweus, 2005, bls. 27). Á heimasíðu 

Regnbogabarna er sagt að þolendur eineltis verði viðkvæmari og brotni gjarnan 

niður; þeir vilji helst vera heima og fyllist kvíða og áhyggjum (Regnbogabörn, e.d.).  

Vivette O‘Donnel (1995, bls. 123) telur ekki að allir þolendur eineltis sýni af 

sér breytta hegðun heldur reyna þeir að finna einhvern sem þeir geta talað við og 

þeir treysta og er það oftast einhver sem elskar þá, eins og til dæmis foreldrar þeirra. 

Guðjón Ólafsson (1996, bls. 21–22) telur að þolendur eigi oft hvað nánast samband 

við móður sína og gæti þá kennara fundist móðirin vera að nálgast það að ofvernda 

barnið. Ennfremur er einkennandi fyrir þolendur eineltis að þeir stríða ekki öðrum 

og eru oftast mótfallnir ofbeldi. Þolendur eineltis reyna frekar að forðast gerendurna 

en í sumum tilfellum hafa þolendurnir sýnt af sér hegðun sem er ögrandi í garð 

annarra (Roland og Vaaland, 2001, bls. 12).  

2.3 Hvar á einelti sér stað? 

Samkvæmt Olweus (2005, bls. 6) er algengast að nemendur séu lagðir í einelti í 

skólanum, einkum í frímínútum, og eineltið á sér helst stað á göngum skólans eða á 

afskekktum stöðum á skólalóðinni. Einelti getur einnig átt sér stað í skólastofunni ef 
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kennarinn er ekki á varðbergi (Sharp og Smith, 2000, bls. 13). Samkvæmt 

Farrington og Ttofi (2009, bls. 9) getur einelti einnig átt sér stað á leiðinni til og frá 

skóla. Líkur á einelti gætu minnkað ef nemendur hafa öruggt svæði í frímínútunum 

þar sem þeir geta leitað til gæsluaðila sem eru sýnilegir en heimilið virðist vera eini 

staðurinn þar sem þolendum eineltis líður vel (Sharp og Smith, 2000, bls. 13, 88–

91). 

Samkvæmt rannsókn, sem gerð var af Fekkes, Pijpers, og Verloove-

Vanhorick (2004, bls. 86–87) og fjallar um hvar einelti fer helst fram í skólum, á 

einelti sér helst stað á leikvellinum eða í kennslustofunni en einnig fer það fram á 

göngum skólans og í íþróttum. Rannsókn þessi náði yfir 442 börn og þau töldu sig 

lögð í einelti reglulega; 76,9% sögðust verða fyrir eineltinu á leikvellinum, 40,5% í 

kennslustofunni, 23,5% á gangi skólans, 19% í íþróttum, 7,5% í mötuneyti skólans, 

3,6% á snyrtingu í skólanum og 29% annars staðar í skólanum. 

2.4 Samantekt 

Ljóst er að einelti er neikvæður og ofbeldisfullur verknaður þar sem einstaklingi er 

valdið miklum óþægindum sem geta verið bæði líkamleg og andleg. Þolandi eineltis 

getur orðið varnarlaus gagnvart þeim sem leggja hann í einelti. Jafnframt getur hann 

átt erfitt með sjálfsmynd sína og getur þá farið að kenna sjálfum sér um eineltið, auk 

þess sem hann getur misst áhuga á skólanum og í framhaldi af því farið að standa 

sig verr í náminu. Algengustu staðirnir þar sem nemendur leggja aðra í einelti eru á 

göngum skólans eða á afskekktum stöðum í kringum skólann og eineltið fer helst 

fram í frímínútum. 
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3. Eineltisstefna Dan Olweus 

Í þessum kafla verður fjallað um eineltisstefnu Dan Olweus; hvað felst í henni og 

hver markmið hennar eru. Einnig verður hlutverk grunnskóla og kennara í 

eineltismálum tekið til athugunar. Skoðaðar verða bekkjar- og skólareglur og 

fyrirbyggjandi aðferðir gegn einelti. 

Grundvallarreglur í eineltisstefnu Olweusar (2005, bls. 12–13) eru: 

 Ákveðnir rammar sem vinna gegn óviðunandi hegðun  

 Þeir sem fullorðnir eru, hvort sem er í skóla eða á heimili, verða að koma 

fram af myndugleika sem yfirboðarar  

 Neikvæðar refsingar, sem hvorki eru líkamlegar né niðurlægjandi, liggja við 

brotum á reglum  

 Einlægur áhugi, alúð og hlýja þeirra sem fullorðnir eru 

Auk þessara reglna kemur kennari fram sem fullorðinn einstaklingur sem ber 

ábyrgð á stöðu barnsins í heild, þ.e. ekki einungis námslega heldur líka hvað varðar 

félagatengsl þess. Það má líkja eineltisáætluninni við endurskipulag á félagslegu 

umhverfi. Með innleiðingu hennar gætu tækifærin orðið færri til þess að leggja aðra 

í einelti. 

Aðgerðaráætlanir Olweusar eru: 

 Almennar forsendur með þátttöku og vitund fullorðinna 

 Aðgerðir í hverjum skóla með námsdegi um einelti og bættri gæslu í 

frímínútum, uppeldisfræðilegir umræðuhópar, könnun með spurningalista og 

stofnun stýrihóps í skólanum 

 Aðgerðir í hverjum bekk með því að búa til bekkjarreglur um einelti, fundur 

með foreldrum í viðkomandi bekk og fastir bekkjarfundir með kennurum og 

nemendum 

 Aðgerðir vegna einstaklinga með því að taka viðtöl við foreldra nemenda 

sem málið varðar, að beita ímyndunaraflinu, þ.e. kennarar og foreldrar, og 

alvarleg viðtöl við þolendur og gerendur eineltis (Olweus, 2005, bls. 12–13). 
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Eineltishringurinn í Olweusáætluninni (2005, bls. 25) er einfaldur í notkun, 

gagnlegur og varpar skýru ljósi á hlutverk einstaklinga. Viðhorf nemenda gagnvart 

einelti geta verið misjöfn, allt frá því að vera jákvæð til þess að þeir taki skýra 

afstöðu gegn því. Jákvætt viðhorf getur þýtt að nemandi leggur annan nemanda í 

einelti eða getur hjálpað geranda að herja á þolanda. Neikvætt viðhorf gæti þá verið 

þegar nemandi er á móti eineltinu og reynir að aðstoða þolanda á einhvern hátt. 

Afskiptaleysi eða áhugaleysi þýðir að viðkomandi tekur ekki afstöðu eða skiptir sér 

ekki af á nokkurn hátt. Þegar kemur að forvarnastarfi gegn einelti er mikils virði að 

reyna að fá alla nemendur til að taka afstöðu gegn því (Olweus, 2002, bls. 25). 

 

  Þolandinn er hvítur og er sá sem verður fyrir eineltinu 

  Gerandinn er rauður, hann á frumkvæði að eineltinu og tekur þátt í því 

  Meðhlauparinn er appelsínugulur. Hann er virkur þátttakandi en á ekki 

frumkvæðið að eineltinu 

  Stuðningsaðilinn er dökkgulur og hann styður eineltið en er samt ekki 

virkur þátttakandi 

  Óvirki stuðningsaðilinn er ljósgulur og hann samþykkir eineltið en sýnilega 

styður hann það ekki 
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  Hlutlausi áhorfandinn er grár. Hann sér hvað er að gerast en skiptir sér ekki 

af því 

  Hugsanlegi verndarinn er ljósgrænn en hann er á móti eineltinu og finnst að 

hann/hún eigi að hjálpa þolandanum en gerir það samt ekki 

  Verndarinn er dökkgrænn og er á móti eineltinu og reynir að hjálpa eða 

hjálpar þolandanum 

Eineltishringurinn er í Olweusáætluninni talinn gagnlegt greiningartæki því hvert 

viðbragð er sérstaklega táknað og innst er þolandinn. Hægt er að styðjast við 

eineltishringinn í alls konar samhengi, eins og þegar bækur eru til umfjöllunar eða 

þegar atriði úr kvikmynd er sýnt og fleira. Ef eineltishringnum er beitt kerfisbundið 

fá nemendur dýpri skilning á ólíkum hlutverkum og viðbrögðum sem hægt er að 

finna í eineltistilfellum (Olweus, 2005, bls. 33). 

3.1 Hlutverk grunnskóla 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008, 2. gr.) kemur fram að starfshættir grunnskóla 

eigi að mótast af kærleika og umburðarlyndi en einnig þjálfa hæfni nemenda til 

samstarfs við aðra nemendur skólans. Grunnskóli á einnig að stuðla að góðu 

samstarfi við heimilin með það markmið að leiðarljósi að tryggja nemendum öryggi 

og almenna velferð. Auk þess kemur fram í Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins (1040/2011, 7. gr.) að allir skólar skulu hafa heildstæða stefnu 

fyrir skólann til þess að bregðast við og fyrirbyggja andlegt, líkamlegt og félagslegt 

ofbeldi. Skólarnir eiga að setja sér aðgerðaráætlun gegn einelti með viðbragsáætlun 

sem er virk til að takast á við einelti í skólanum.  

Samkvæmt fræðimönnunum Sonia Sharp og Peter K. Smith (2000, bls. 24) 

eiga skólar að hafa heildstæða stefnu gegn einelti og hún á að mynda ramma utan 

um forvarnir og íhlutun skóla í eineltismálum. Þau telja að að móta verði stefnuna í 

samræmi við lög og reglugerðir. Einnig verður að móta hana samkvæmt stefnu 

hvers skóla í agamálum. Heildstæð stefna gegn einelti þýðir að skýr viðhorf og 

markmið verða að stýra vinnu skólans þegar kemur að eineltismálum. Með því 

skuldbindur skólinn sig til þess að takast á við vandann á ábyrgan hátt. Stefna 

skólans er þá orðin sú að einelti fær ekki að þrífast í skólanum og það sé 

óviðunandi. Allt starfsfólk skólans verður að vera samstillt til að ná fram 

nauðsynlegum breytingum á viðhorfum og hegðun innan skólans. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla: Almennum hluta (2011, bls. 8 og 22) kemur fram að starfshættir 



10 

 

grunnskólans eigi að einkennast af jafnrétti og umburðarlyndi. Einnig eigi að mynda 

þau skilyrði fyrir nemendur að þeir geti notið bernsku sinnar og ýta undir 

félagsfærni og sjálfstraust þeirra.  

Erling Roland og Grete Sørensen Vaaland (2001, bls. 6–7) telja að mun á 

félagslegum vandamálum milli skóla megi skýra með mismunandi innra ástandi í 

kennarahóp en auk þess segja þau að misjafnt sé hvernig skólastjórnendur taki á 

málum sem þessum. Ef samstarfserfiðleikar á milli skólastjórnar og kennara 

myndast í skólum getur það leitt til hindrunar á faglegri þróun. Skólastjórn og 

samvinna kennara skiptir afar miklu máli þegar kemur að reglum og framkomu 

nemenda í frímínútum. Talið er að ef skóli einkennist almennt af hlýlegum 

samskiptum milli nemenda, kennara, skólastjórnenda og alls starfsfólksins séu meiri 

möguleikar á að nemendum sem eru viðkvæmir farnist betur. Einnig eykur þetta 

líkur á að stöðugleiki ríki í kennarahópnum í skólanum og bætir félagsleg skilyrði 

nemenda. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennum hluta (2011, bls. 48) kemur fram að 

nemendur eiga að bera ábyrgð á eigin gjörðum sem og sjálfum sér, en einnig að 

vera samábyrgir fyrir öðrum í samfélaginu sem þeir eru hluti af. Nemendur eiga að 

gera sér grein fyrir að þeir hafi skyldum að gegna hvað varðar hegðun og framkomu 

sína í skólanum. 

3.2 Hlutverk kennara  

Í upphafi skóladagsins er mikilvægt samkvæmt Olweus (2005, bls. 10−11) að byrja 

á því að ná athygli allra nemendanna. Hann telur að góður kennari sé sá sem fylgist 

vel með og er meðvitaður um það sem er að gerast í bekknum hjá sér. Nemendur 

hafa sagt að kennarar séu með augu í hnakkanum. Erfitt getur verið fyrir kennara að 

ná yfirsýn yfir bekkinn ef hann heldur sig að mestu fyrir aftan kennaraborðið; hann 

verður að vera mikið á ferðinni í skólastofunni á meðan kennslustundinni stendur. 

Með því er hægt að fylgjast vel með því sem er að gerast í skólastofunni og bregðast 

þá fljótt við þeim aðstæðum sem myndast. 

Erling Roland og Grete Sørensen Vaaland (2001, bls. 28) telja að kennara sé 

fengið það vald í starfi sínu að geta sýnt jákvætt viðmót til að koma til móts við 

ólíka einstaklinga í bekk. Þau telja einnig að í bekk þar sem reglur eru skýrar og 

jákvæð viðmið í námi og hegðun gilda skapist gott andrúmsloft sem geti komið í 

veg fyrir einelti. 
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 Ef kennarinn veit hvað er að gerast í lífi barnsins eru meiri líkur á því að 

hann geti stutt barnið og komið til móts við þarfir þess í þeim málum sem koma 

upp, hvort sem það er í skólanum eða heima (Helga Margrét Guðmundsdóttir, 2005, 

bls. 10). Ef kennari hefur góð samskipti við foreldra má búast við því að það verði 

til bóta fyrir samskipti nemenda og kennara og geti haft jákvæð áhrif á hegðun 

nemendanna í bekknum (Dan Olweus, 2005, bls. 11).  

Fagmennska kennara á sér stoð í sérfræðilegri starfsmenntun, viðhorfum, 

siðferði og þekkingu starfsins. Hún snýst um nemendur, velferð þeirra og menntun. 

Góð kennsla og markviss samskipti hjálpa til við nám og auka hæfni barna og 

ungmenna. Kennari leiðbeinir börnum og ungmennum í námi og vinnu að því að 

tileinka sér heilbrigða lífshætti ásamt því að skapa góðan skólabrag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 8). Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008, gr. 

91) kemur fram að starfsfólk grunnskóla ætti að þróa starf sitt af fagmennsku, 

samviskusemi og alúð. Einnig ætti það að gæta nærgætni, kurteisi og lipurðar í allri 

framkomu gagnvart börnum og foreldrum þeirra sem og samstarfsfólki sínu. 

3.3 Kennarinn og fyrirbyggjandi aðgerðir 

Þegar talað er um bekkjarreglur er átt við bæði skráðar og óskráðar reglur um hvaða 

hegðun er æskileg. Í mörgum aðgerðum sem eru skipulagðar gegn einelti eru 

formlegar reglur áberandi og nauðsynlegar. Ef reglur eru ekki í takt við daglegt líf í 

skólanum geta þær misst marks að mati Erling Roland og Grete Sørensen Vaaland 

(2001, bls. 29).  

Dan Olweus (2005, bls. 46–51) telur að til þess að hjálpa til við að bæta 

bekkjarandann sé mikilvægt að hafa nokkrar en einfaldar reglur sem varða einelti. 

Nauðsynlegt sé að setja reglurnar fram á skilmerkilegan hátt þannig að smám saman 

skapist sameiginlegur skilningur á því hvernig túlka megi þær, til dæmis hvað 

varðar það hvað telst óviðunandi og óæskileg framkoma og viðunandi og æskileg 

framkoma nemenda við aðra. Samkvæmt Olweus eiga fjórar bekkjarreglur að vera 

hluti af skólareglum. Þær eru:  

1. Við leggjum ekki í einelti. 

2. Við reynum að aðstoða þá nemendur sem verða fyrir einelti. 

3. Við eigum líka að vera með nemendum sem auðveldlega (lenda í að) verða 

einir.  

4. Ef við vitum að einhver nemandi er lagður í einelti eigum við að segja 

umsjónarkennaranum (eða öðrum starfsmanni) frá því og líka fólkinu 

heima (Dan Olweus, 2005, bls. 46–47).  
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Mikilvægt er að nemendur séu hafðir með í ráðum þegar verið er að setja niður 

skólareglur. Í Aðalnámskrá grunnskóla: Almennum hluta (2011, bls. 48–49) kemur 

fram að taka á tillit til sjónarmiða nemenda og fá á móti þeirra stuðning við 

reglurnar sem settar eru. Einnig verður að vita hvaða sjónarmið foreldrar hafa ef 

skólareglur eru brotnar vegna ákvæða sem koma á inn. Með þessu er verið að vinna 

að góðum starfsanda og stuðla að jákvæðum skólabrag. Samkvæmt kenningum 

Sharp og Smith (2000, bls. 34) er sérstaklega mikilvægt að hafa nemendur með í 

ráðum vegna þess að félagaþrýstingur er áhrifaríkt afl þegar kemur að einelti. Sífellt 

þarf að leggja áherslu á hversu miklu nemendur geta áorkað í baráttunni gegn einelti 

og er hlutur hins óvirka áhorfanda ekki síst nauðsynlegur. 

Samkvæmt Guðjóni Ólafssyni (1996, bls. 34) er oft erfitt að fá aðstoð til að 

vinna í málefnum nemanda sem lendir í einelti. Því geti verið skiljanlegt að 

kennarar hafi vikið þessum málum frá sér og treysti sér ekki til þess að vinna í 

þeim. Þótt þessi lýsing sé ekki góð, enda dálítið frá því hún er skrifuð, er margt gott 

gert í skólastarfinu gagnvart eineltinu. Kennarar gegna miklu ábyrgðarstarfi 

samkvæmt Sjöfn Kristjánsdóttur og Vöndu Sigurgeirsdóttir (2011, bls. 90), en þær 

telja að nauðsynlegt sé að sjá til þess að þeir séu tilbúnir að takast á við alvarleg mál 

eins og einelti. Undirbúningur kennara virðist ekki vera sem skyldi en þær telja að 

kennarar þurfi að fá meiri fræðslu um einelti en þeir hafa fengið hingað til.  

Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir skoðuðu formlega menntun 

kennara og hvað gæti helst komið í veg fyrir að tekið sé á einelti með góðum 

árangri. Einnig hvort kennurum finnist menntun þeirra búa þá undir að takast á við 

einelti. Rannsókn þeirra var megindleg og sendu þær spurningalista til 659 kennara 

í 20 grunnskólum um allt land. Svarhlutfallið var 79,4% og kom í ljós að 97,1% 

kennaranna sem tóku þátt í rannsókninni vildu að þjálfun og sérhæfð kennsla um 

einelti væri hluti af kennaranáminu. Einungis 25% voru ánægð með þá fræðslu sem 

þau höfðu fengið í námi sínu.  

Skoðuð var námskrá 5 ára kennaranáms við Háskólann á Akureyri og þar er 

að finna námskeið sem kallast SKN0210 eða Skólaþróun - kennarinn og nemandinn 

í starfi. Í lýsingu á námskeiðinu segir: 

Meginviðfangsefni námskeiðsins varða hlutverk og þátttöku kennara og 

nemenda í þróun skólastarfs. Fjallað er um skólann sem stofnun og um 

hlutverk, réttindi og skyldur ýmissa hópa í skólasamfélaginu. Í því sambandi 

er rætt um breytingaferli og eðli breytinga og nokkur þeirra skilyrða sem 
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líkleg eru til að stuðla að árangri skólaþróunar. Sérstök áhersla er lögð á 

sjálfsmat skóla og kennara og leiðir til að efla fagmennsku og starfsþróun 

kennara. Sjónum er einnig beint að hlutverki og skyldum umsjónarkennara 

og mikilvægi samstarfs þeirra við aðra sem tengjast námi og velferð 

nemenda. Fjallað er um agastefnur skóla og hlutverk umsjónarkennara í því 

að festa þær í sessi. Enn fremur er fjallað um samstarf skóla og heimila, 

réttindi barna og barnavernd. Skoðaðir verða þeir möguleikar sem 

upplýsingatækni gefur kennurum og nemendum í starfi og rætt um áhrif 

upplýsingatækni á skólastarf (Háskólinn á Akureyri, 2012).  

Samkvæmt Guðjón Ólafssyni (1996, bls. 26) er hægt er að leggja spurningalista 

fyrir nemendur til að reyna að fyrirbyggja einelti en með þeim er verið að athuga 

líðan og samskipti nemenda. Spurningarnar ganga út á að athuga hvort viðkomandi 

er tekinn fyrir eða honum strítt og einnig hvort hann geti verið gerandi sjálfur. Auk 

þess er hægt að koma á reglubundinni fræðslu um einelti fyrir kennara og foreldra.  

Eric Roland og Grete Sørensen Vaaland (2001, bls. 25–26) álíta að 

frímínútur séu kjörinn tími fyrir einelti eða andfélagslega hegðun og talið er að hún 

byrji oftast þar. Þau telja einnig að kennari geti með nærveru sinni hindrað að einelti 

þrífist á skólalóðinni. Forgangsverkefni skóla ættu því að vera aðgerðir gagnvart 

einelti á skólalóðinni þótt aldrei verði alveg hægt að koma í veg fyrir einelti eða 

andfélagslega hegðun. Hægt er að fylgjast með gerendum og þolendum með því að 

fá upplýsingar frá viðeigandi aðilum, sem eru þá umsjónarkennarar eða deildarstjóri 

skólans. Gæsluaðilar í frímínútum ættu að vera vakandi fyrir þeim sem eru mikið 

einir og reyna að aðstoða þá til að komast í hópinn, til dæmis með því að hvetja þá 

til að taka þátt í leikjum með öðrum nemendum. Einnig ætti að nota hvert tækifæri 

sem gefst til þess að benda nemendum á að einelti líðist ekki í skólanum eða á 

skólalóðinni því enginn nemandi ætti að geta sagt sér til málsbóta að hann vissi ekki 

um reglur skólans (Sharp og Smith, 2000, bls. 89–92). 

Vinahópar hafa gefið góða raun en þar fá eldri nemendur hlutverk og ábyrgð 

í frímínútum þar sem þeir taka að sér nemendur í yngri bekkjum. Auk þess er hægt 

að mynda vinahópa í bekknum þar sem honum er skipt upp í fimm manna hópa og 

þeir hittast svo einu sinni í mánuði. Til þess að koma í veg fyrir meting ætti þó að 

vera búið að ákveða fyrir hvert skipti hvað skuli gera, til dæmis að fara í sund, horfa 

á myndband eða fara í útileiki, svo eitthvað sé nefnt (Roland og Sørensen Vaaland, 

2001, bls. 25–26). Auk þess er mikilvægt samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla: 
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Almennum hluta (2011, bls. 48–49) að nemandi geri sér grein fyrir því að hann ber 

ábyrgð í skólanum á því hvernig skólabragurinn verður og að hann beri þá ábyrgð 

með öðrum í skólanum.  

3.4 Samantekt  

Eineltisáætlun Olweus má líkja við þegar verið er að endurskipuleggja félagslegt 

umhverfi. Eineltishringur sem notaður er í Olweusáætluninni er talinn vera 

einfaldur í notkun og kemur hann að góðum notum þegar nemendur staðsetja sig 

þegar kemur að eineltinu; hvort þeir séu gerendur eða þolendur. Hvað varðar 

hlutverk grunnskóla í eineltismálum er það ríkjandi að nauðsynlegt sé að vera með 

heildstæða stefnu gegn einelti. Greinilegt er að starfsfólk skólanna verður að vera 

samstillt þegar kemur að því að uppræta einelti. Kennarar verða líka að vera á 

varðbergi í skólastofunni gagnvart eineltinu. Bekkjarreglur eru taldar nauðsynlegar 

til þess að skapa gott andrúmsloft en með því er frekar mögulegt að koma í veg fyrir 

einelti. Möguleiki er á því að hafa bæði skráðar og óskráðar reglur í bekknum. 

Kennarar eru taldir gegna mikilvægu ábyrgðarstarfi og er mikilvægt að þeir séu í 

stakk búnir til þess að takast á við alvarleg málefni eins og einelti er. Ljóst þykir að 

ef kennarar eru meira sýnilegir í frímínútum geti það minnkað einelti á skólalóðinni.  
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4. Samstarf heimils og skóla  

Í þessum kafla verður farið í samstarf heimilis og skóla og hver ábyrgð foreldra er 

þegar kemur að skólagöngu barna þeirra.  

Í heimi barna eru foreldrarnir taldir lykilaðilar; tengiliðir við ókunnar 

aðstæður og uppspretta öryggis. Þegar börn byrja grunnskólagöngu sína eru 

foreldrar nauðsynlegir tengiliðir á milli barns og grunnskóla. Samstarf skólans og 

foreldranna er hagur beggja aðila, foreldrar fá meira öryggi í uppeldishlutverki sínu 

og betri skilning á væntingum þeim sem skólinn hefur til barnanna. Gott samstarf 

heimilis við skólann felst í því að fjölskylda nemandans er viðurkennd sem samherji 

skólans (Sigurborg Sturludóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2008). Samkvæmt 

Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins (1040/2011, 7. gr.) á að 

vera virk eineltisáætlun í skólanum og beinist hún einnig að foreldrum þar sem 

markmiðið er að þeir verði virkir í samstarfi við skólann um að vinna gegn einelti. 

Auk þess á að vera til staðar samningur milli skólans og heimila um heimilin vinni 

eftir atvikum með starfsfólki skólans við úrvinnslu eineltismála.  

Þegar upp kemst um einelti skipta forvarnarvinna og samskipti milli kennara 

og foreldra afar miklu máli samkvæmt Sjöfn Kristjánsdóttur og Vöndu 

Sigurgeirsdóttur (2011, bls. 92). Nauðsynlegt er að heimili og skóli vinni saman að 

lausn mála.  

Ef samskipti milli skóla og heimilis eru góð eru meiri líkur á að foreldrar 

hafi samband við skólann þegar þeim finnst þeir þurfa þess. Með því að vera 

fyrirmynd barnsins hvað varðar samskipti við skólann styrkja foreldrarnir 

félagsfærni barnanna  og hjálpa þeim að byggja upp traust til þeirra sem standa 

þeim næst, eins og til dæmis skólans og starfsmanna hans (Helga Margrét 

Guðmundsdóttir 2005, bls. 10). Það kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennum hluta (2011, bls. 51) að nauðsynlegt sé að starfsfólk skólanna, foreldrar 

og nemendur vinni vel saman við að móta samfélagið og umgengnishætti sem 

einkenna eiga samskipti innan skólans sem utan hans. Talið er mikilvægt að 

kennarar séu vel undirbúnir þegar kemur að foreldraviðtölum ef efnið er einelti. 

Foreldrar geta verið viðkvæmir þegar kemur að eineltismálum og því alls ekki sama 

hvernig kennarar taka á þeim (Sjöfn Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2011, bls. 93).  

 



16 

 

4.1 Foreldraábyrgð  

Ef foreldra grunar að verið sé að leggja barn þeirra í einelti og skólinn hefur ekki 

talað við þá telur Olweus (2006, bls. 15) að nauðsynlegt sé að hafa samband við 

umsjónarkennara barnsins til þess að stöðva eineltið og eiga um það samstarf við 

skólann. Í Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins (1040/2011, 5. 

gr.) kemur fram að foreldrar barns eru skyldugir til þess að vinna með skólanum ef 

misbrestur verður á hegðun barns þeirra eða framkomu í skólanum. 

Ekki er auðvelt fyrir foreldra að komast að því þegar verið er að leggja barn 

þeirra í einelti. Þeir trúa því að þetta hætti fljótlega og verða síðan dofnir fyrir 

eineltinu. Barnið sýnir frekar af sér breytta hegðun heldur en að segja frá að verið sé 

að leggja það í einelti (Regnbogabörn, e.d.). Talið er mikilvægt að ræða við barnið á 

rólegum stað þar sem því finnst það ekki vera í yfirheyrslu og gott er að hafa 

tilbúnar spurningar eins og: Hvað gerðir þú í skólanum í dag? Með hverjum varstu í 

frímínútunum? Hlakkar þú til að fara í skólann? Nauðsynlegt er að barninu sé sagt 

hversu ánægðir foreldrarnir eru með það þegar það segir frá þegar það lendir í 

erfiðleikum í skólanum. Mikilvægt er að trúa börnunum og taka þau alvarlega þegar 

þau segja frá eineltinu (Regnbogabörn, e.d.). Fyrsta skref foreldra þegar kemur að 

einelti er að efla jákvætt samstarf við skólann. Foreldrar þolanda mega ekki 

samkvæmt Olweus (2006, bls. 21) líta á eineltið sem þátt í þroskamynstri þolanda. 

Því mega þeir ekki gefast upp og sætta sig hljóðalaust við að umsjónarkennari og 

skóli taki ekki alvarlega á eineltinu.  

Guðjón Ólafsson (1996, bls. 47) telur mikilvægt að foreldrar gerenda og 

þolenda hittist á fundi þar sem farið er yfir stöðuna og þeim bent á hvernig þeir geti 

beitt sér fyrir betri hegðun og líðan barna sinna. Mikilvægt er að minna foreldrana á 

hlutverk þeirra í að móta siðferðisviðmót barna sinna. Guðjón telur einnig að börnin 

þurfi að finna frá foreldrum sínum eins og kennurum að ofbeldi eins og einelti sé 

ekki liðið. Í Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins (1040/2011, 

5. gr.) kemur fram að foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna, hegðun þeirra og 

framkomu gagnvart samnemendum og eiga þeir að bregðast við afleiðingum 

hegðunar þeirra í skólanum. Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti (2011, bls. 

23) telur að skýr ábyrgð, skyldur og réttindi barna og foreldra hjálpi til við að auka 

velferð nemenda. Vegna þess er nauðsynlegt að leggja áherslu á þátttöku foreldra í 

skólastarfinu. Samkvæmt Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins 

(1040/2011, 5. gr.) eiga foreldrar að greina skólanum frá því sem hefur áhrif á 
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ástundun og námsframvindu barna þeirra, eins og vanlíðan eða áföllum sem gætu 

haft áhrif á skólagöngu þeirra.  

4.2 Samantekt  

Samstarf heimilis og skóla er hagur allra aðila sem koma að eineltismálum nemenda 

sem og forvarnarvinnu gegn eineltinu. Með góðu samstarfi er verið að byggja upp 

traust nemendanna til skólans og starfsmanna hans. Ekki getur verið auðvelt fyrir 

foreldra að komast að því þegar verið er að leggja barn þeirra í einelti og því er 

mikilvægt að börn finni það frá foreldrum sínum sem og kennara að það ofbeldi 

sem einelti er sé ekki liðið.  
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5. Rannsókn 

Gerð var viðtalsathugun sem byggðist á viðtölum við tvo grunnskólakennara og 

nemanda sem hefur nýlokið grunnskóla og var þolandi eineltis. Byggðist athugunin 

á reynslu og upplifun viðmælendanna. Markmiðið með viðtölunum var að fá 

sjónarhorn á reynslu kennaranna og upplýsingar um hvort þeir hefðu fengið 

einhverja menntun eða þjálfun í að takast á við einelti í skólastofunni hjá sér. Einnig 

langaði rannsakanda að fá sjónarhorn nemanda sem lent hefur í þessum aðstæðum 

og upplifun hans á því hvernig kennarinn brást við á meðan eineltinu stóð. Þess 

vegna var tekið viðtal við einn nemanda sem lenti í einelti á grunnskólagöngu sinni.  

5.1 Aðferðafræði 

Stuðst er við eigindlegar aðferðir með viðtölum en athyglin beinist fyrst og fremst 

að gerð og eðli félagslegra aðstæðna og hvernig tilfinningar einstaklingar upplifa í 

því sambandi. Við þessa tegund rannsókna er reynt að skilja og kynnast huglægum 

sjónarmiðum eða geranda við tilteknar aðstæður sem eru skilgreindar (Björn 

Bergsson, 2002, bls. 39; Hermann Óskarsson, 2000, bls. 46).  

5.2 Viðtöl 

Viðtöl eru ein leið til gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum en þau fela í sér að 

gagna er aflað með beinum orðaskiptum á milli viðmælanda og rannsakanda og geta 

þau endurspeglað flókið og margvíslegt samspil hegðunar, hugsana, tilfinninga og 

skynjana. Hægt er að afla fjölbreyttra gagna með viðtölum og eiga þau vel við þegar 

verið er að skoða reynslu fólks af samskiptum. Þegar ákveðið er að nota viðtöl til að 

safna gögnum byggist það helst á því að viðtal sé öflugasta aðferðin til þess að 

svara þeirri rannsóknarspurningu sem sett var fram. Rannsóknargögnum úr 

eigindlegu viðtali er svo breytt í texta sem er vélritaður við gagnaúrvinnslu (Helga 

Jónsdóttir, 2003, bls. 67–68). 

Í viðtali myndast víxlverkun á milli spyrjanda og þess sem er spurður. Þegar 

viðtölin eru skipulögð fyrirfram notast spyrillinn við viðtalsskema sem hann hefur 

útbúið. Spyrjandi reynir að vera eins hlutlaus og mögulegt er til þess að áhrif hans 

komi ekki fram í svörum (Hermann Óskarsson, 2000, bls. 82). Því hentaði þessi 

aðferðafræði vel til þess að ná fram svari við rannsóknarspurningum mínum sem 

eru:  

1. Hvaða hugmyndir hafa grunnskólakennarar um einelti?  
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2. Telja þeir sig hafa næga þekkingu til að bregðast við einelti ef það kemur 

upp í bekkjum þeirra? 

5.3 Val þátttakenda  

Í athuguninni tóku þátt tveir kennarar og nemandi sem hefur nýlokið grunnskóla og 

var þolandi eineltis. Kennararnir vinna báðir sem umsjónarkennarar í grunnskóla en 

í skóla þeirra er Olweusaráætluninni fylgt gagnvart einelti og 

Uppbyggingarstefnunni. Kennararnir voru valdir vegna reynslu þeirra af kennslu. 

Annar þeirra hefur starfað lengi við kennslu en hinn kennarinn var að kenna þeim 

aldri sem grunnskólanemandinn var á þegar hann lenti í eineltinu. Nemandinn var 

valinn vegna sögu hans um einelti í grunnskóla. Ekki tók langan tíma að finna 

viðmælendur og tóku þeir þátt í athuguninni með opnum huga og jákvæðni.  

5.4 Framkvæmd  

Viðtölin við kennarana fóru fram í skólunum þar sem þeir starfa en viðtalið við 

fyrrum grunnskólanemandann fór fram í heimahúsi. Öll viðtölin voru tekin upp á 

diktafón með samþykki viðmælendanna. Þeir fengu allir spurningalista í hendur 

áður en viðtalið hófst og var þeim bent á að þeir gætu bætt við umræðuefnið ef þeir 

vildu koma einhverju á framfæri sem ekki var nefnt. Lengd viðtalanna var um það 

bil 30 mínútur. Viðmælendur veittu allir munnlegt samþykki fyrir þátttöku sinni í 

athuguninni. Einnig var viðmælendum bent á að fyllsta trúnaðar yrði gætt með 

persónulegar upplýsingar um þá.  

5.5 Greining viðtala  

Þegar kom að greiningu viðtalanna var notast við aðferð sem kallast IPA 

(Interpretative phenomenological analysis) en þegar búið er að afrita viðtölin fer 

fram greiningarvinna í þrepum. Viðtölin eru lesin yfir nokkrum sinnum með það að 

markmiði að finna ný atriði sem gætu hafa farið framhjá athuganda. Engar sérstakar 

reglur eru um hvernig framkvæmdin fer fram en gott er að skipta textanum niður í 

stuttar hnitmiðaðar setningar sem hægt er að finna þemu úr. Hvert þema verður að 

vera í samræmi við það sem viðmælandi sagði í viðtalinu. Því næst er hægt að byrja 

á því að skrifa niðurstöður úr athuguninni (Osborn og Smith, 2003, bls. 66–76). 

Höfundur fylgdi þessari aðferð og fann út fimm þemu sem voru sameiginleg hjá 

öllum viðmælendunum. Þemun eru eftirfarandi: 

Að koma auga á einelti  
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Undirbúningur kennara  

Úrræði í bekkjarstarfi  

Samvinna kennara og nemenda 

Forvarnir 
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6. Niðurstöður  

Í þessum kafla verður fjallað um upplifun og frásagnir þeirra sem tóku þátt í 

athuguninni en efni hennar er sem fyrr segir hvort grunnskólakennurum finnist þeir 

undirbúnir ef upp kemur einelti í skólastofunni hjá þeim. Kaflanum er skipt í fimm 

undirkafla sem tengjast þemunum sem komu fram í athuguninni. Tekið var viðtal 

við tvo grunnskólakennara en í skóla þeirra er Olweusaráætluninni fylgt gagnvart 

einelti og Uppbyggingarstefnunni sem fjallar um innri og ytri umbun þar sem 

nemendum er kenndur sjálfsagi. Fjallað verður um bekkjarreglur og hvort 

kennararnir hafi fengið næga kennslu í hvernig best sé að bregðast við einelti. 

Einnig verður greint frá því hvort þeir fylgist með því hvað sé að gerast í lífi 

nemendanna fyrir utan skólann sem og því hvernig þeir ná athygli nemenda í byrjun 

skóladags. Að lokum verður fjallað um hvernig kennari bregst við ósætti í bekknum 

og hvað hann gerir ef grunur er um einelti. Auk þess verður tekin fyrir upplifun 

nemanda sem var þolandi eineltis. Til þess að lesandi geti betur áttað sig á upplifun 

og frásögnum viðmælendanna er orðum þeirra fléttað inn í niðurstöðurnar.  

6.1 Að koma auga á einelti  

Viðmælendur segja að erfitt geti verið að koma auga á einelti því það geti verið vel 

falið, bæði vegna þolanda sem skammast sín fyrir eineltið og vegna geranda sem 

ekki vill láta ná sér við þessa iðju. Viðmælendurnir telja að yngri börn séu duglegri 

að segja frá en þau sem eldri eru. Þegar upp kemur grunur um einelti segja báðir 

kennararnir að fylgst sé betur með þeim einstaklingi sem í hlut á og er talað við alla 

starfsmenn skólans og þeir látnir vita svo hægt sé að fylgjast með nemandanum. 

... það er reynt að fylgjast með nemandanum en það er niðurskurður í þessu 

eins og á mörgum stöðum, það þyrfti að vera fleira fólk en þegar eitthvað 

sérstakt er þá er sett manneskja með nemandanum til þess að fylgjast með 

honum. Einstaklingur sem er að lenda í þessu fær ekki að vera einn.  

Einnig bendir annar kennarinn á að það hafi gengið svo langt að myndir hafi verið 

prentaðar af þolanda eineltis:  

... það hefur gengið svo langt að prentaðar hafa verið myndir af þolanda 

eineltis og þeim dreift til allra starfsmanna skólans og þeir þurfa í rauninni 

að skrá nafnið sitt að þau séu búin að sjá myndina og lesa um þennan 

nemanda svo það eru allir sem bera ábyrgð á því að hjálpa þolandanum 

gegn eineltinu. 

Annar kennarinn nefnir að:  
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... um leið og mig grunar eitthvað hérna inni þá höldum við fund með þeim 

sem það eru og eru tveir skólaliðar á ganginum hjá mér sem eru látnir vita 

að fylgjast með nemandanum og það er allt skráð niður og sett á mentor 

svo það sé allt tímasett á réttum stað og réttum tíma og hver sagði hvað, 

það hefur komið upp mál þar sem engin gögn voru til um það og það má 

ekki koma fyrir.  

Auk þess töldu báðir kennararnir að með því að gera tengslakannanir kæmust þeir 

frekar að því hver stendur út úr í bekknum og gætu þá gripið fyrr inn í málin:  

... athugað er af hverju þessi var ekki valinn í hópinn og ef þetta er miklu 

stærra þá fer maður í að skoða vel ef það er eitthvað sem mann grunar og 

gerð er þá könnun innan bekkjarins sem er nafnlaus um hvort það sé 

eitthvað sem þá grunar í sambandi við einelti, ef upp koma margar 

setningar um sama aðilann þá er það sorterað nákvæmlega og þá erum við 

komin með nokkra mögulega gerendur og þolendur.  

Ennfremur segja þeir að gert sé úrtak úr bekknum, en stundum er allur árgangurinn 

tekinn:  

... og tökum við þá einstaklingsviðtöl og eru þar spurningar eins og hefur 

þú heyrt þetta eða vilt þú bæta við þetta sem við höfum heyrt og þá geta 

þeir komið með sína skoðun en þetta eru viðtöl sem eru maður á mann. Oft 

eru það deildarstjórar eða námsráðgjafar sem hjálpa til við þessi viðtöl til 

að fá skýrari mynd. Þegar það er komið þá erum við komin með nöfn og 

atburði sem passa þá við dagbækur skólans og er þá farið í að kalla til 

foreldrana.  

Annar kennarinn taldi að hann myndi fyrst og fremst nota bekkjarfundi til þess að 

reyna koma auga á einelti en það væri góð leið til þess að fá nemendur til þess að tjá 

sig: 

... besta vopnið sem þú hefur í höndunum eru bekkjarfundir þar sem 

nemendur setjast öll í hring á gólfið og þá ertu komin með hópinn á móti 

hvert öðru þannig að þau hafa ekkert fyrir framan sig sjá bara andlitin á 

bekkjarfélögunum og hafa ekkert, venjulega er bara einn bekkjarfundur á 

viku en ef það er eitthvað sérstakt þá eru þeir fleiri.  

Báðir kennararnir voru sammála um að í kennaranáminu þyrfti að fjalla meira um 

einelti og hvernig á að koma auga á það:  

... það er misjafnt hvaða eineltisáætlanir eru í skólum en sniðugt væri að kynna allar 

áætlanir í náminu þannig að þú hefðir þær og hefðir þá eitthvað í höndunum. Auk 

þess eru þetta afar snúin og erfið mál að eiga við.  

Fyrrum grunnskólanemandinn segir að kennarinn hans hafi komið auga á að verið 

væri að leggja hann í einelti og að hann hafi reynt að hjálpa honum:  

... hann reyndi að hjálpa mér en var bara einn af starfsfólki skólans og þess 

vegna gekk það ekki nógu vel hjá honum. Settar voru reglur í bekknum en 
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þær tengdust ekkert einelti en ég sá samt eineltishring Olweusar í 

skólastofunni en hann var einu sinni kynntur fyrir bekknum og fannst 

flestum í bekknum þetta hallærislegt, það voru einn og einn nemandi sem 

reyndi að hjálpa mér en það var ekki oft.  

Jafnframt nefnir hann að fleiri hafi reynt að hjálpa:  

... Mamma reyndi að hjálpa mér líka en gekk ekkert því skólastjórinn vildi 

ekki leyfa henni að tala við neinn því þetta var eitthvað sérstakt ferli í 

skólanum sem þurfti að fara eftir en við fengum aldrei að sjá þetta ferli. 

Kennarinn reyndi að hjálpa mér með því að tala við strákana sem voru að 

leggja mig í einelti en mér fannst eins og hann mætti ekkert gera eins og 

tala við foreldra þeirra því skólastjórinn bannaði það.  

6.2 Undirbúningur kennara  

Kennararnir voru sammála um að þeir hefðu ekki fengið mikinn undirbúning í námi 

sínu fyrir einelti í grunnskólum og sögðust þeir ekki hafa fengið kennslu í 

viðbrögðum við einelti þrátt fyrir að mikið sé um einelti og það sé áberandi í 

umræðunni. 

Annar kennaranna rifjar upp:  

... þó einelti hafi verið mikið í umræðunni var ekkert um það í námsefninu 

hvernig ætti taka á því og hvernig ætti að bregðast við því. Ég man eftir að 

það voru einhverjir örfyrirlestrar þar sem foreldrar komu og sögðu frá sinni 

reynslu á því hvað börnin þeirra hafi lent í svo var bara rætt um það. Ég 

man ekki eftir því að það hafi verið gert verkefni úr þessum fyrirlestri. 

Þetta var aðallega bara í umræðunni ekkert sérstakt sem við fengum í 

hendurnar enda misjafnt hvaða áætlanir skólar eru með.  

6.3 Úrræði í bekkjarstarfi  

Kennararnir voru báðir meðvitaðir um að mikilvægt væri að byrja daginn á því að 

bjóða nemendum góðan daginn og láta þá finna að þeir væru tilbúnir í nýjan dag 

með þeim. 

Annar kennarinn sagðist vera með lestrarstund þegar hann kenndi fyrst á 

morgnana:  

„Þegar ég byrja með þau en það er ekki alla dagana þá finnst þeim voða gott 

að  byrja svona rólega“. 

Aftur á móti hafði hinn kennarinn tekið nokkra leikþætti með sínum nemendum um 

það hvernig ætti að koma inn í stofuna og hvernig ekki:  

... ef þú ert ótrúlega fúll og ferð að stússa í þínu þá nærðu ekki tengslum 

við nemendur en ef þú kemur inn og ert opin fyrir samskiptum við 

nemendurna þá nærðu strax tengslum við þá og þá er auðveldara að leysa 

úr þeim vandamálum sem upp gætu komið. 
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Fyrrum grunnskólanemandinn nefndi að kennarinn hans hefði alltaf boðið 

nemendunum sínum góðan daginn en ef einhver var með fíflalæti var sá hinn sami 

skammaður. 

Ef kennararnir verða varir við ósætti í bekknum hjá sér leysir annar þeirra 

það þannig að vera með friðarborð þar sem nemendur setjast við og finna lausn á 

þeim málum sem er verið að reyna að laga: 

... við erum með friðarborð og það er úr Uppbyggingarstefnunni og við 

reynum að fá þau til þess að finna lausn og þetta er eins og allt annað, 

hentar sumum en sumir geta fundið lausn og skrifað er niður hvaða lausn 

þau geta farið eftir, það þarf að þjálfa þau svolítið í þessu og þegar þau eru 

orðin þjálfuð þá þarf maður ekki að vera með þeim þau fara bara og leysa 

þessi mál sem hentar vel því að maður kemst ekki alltaf frá. Ef þeim tekst 

ekki að finna sjálf lausn á þessum málum þá fær maður bara aðstoð hjá 

deildarstjóra eða eitthvað svoleiðis. Það er yfirleitt bara fínt og gengur vel 

upp.  

Hjá hinum kennaranum er fyrsta ráðið hinsvegar að halda bekkjarfund og telur hann 

það vera besta vopnið sem hann hefur. Bekkjarfundur er venjulega einu sinni í viku 

hjá þessum kennara þar sem farið er í gegnum þau mál sem brenna á nemendum. Ef 

ekkert er á dagskrá hjá þeim leggur kennarinn inn málefni sem þeir fjalla um. 

Kennarinn var spurður hvað hann notaði til þess að ekki myndu allir tala í einu. 

Svar hans var:  

... við byrjum á því að finna umræðuefni og þá er ég með grjót og spyr 

yfirleitt hvort einhver sé tilbúin að byrja þannig að það er ekki endilega sá 

sem er við hliðina á mér sem byrjar svo gengur þetta bara í nokkra hringi, 

endar svo þar sem hann byrjaði. Það er komin mikil tilfinning í grjótið sem 

ég nota því nemendurnir eru misstressaðir og liggur mismikið á hjarta og 

því eru þeir búnir að nudda grjótið og það er orðið slétt yfirborðið á því.  

Hins vegar taldi fyrrum grunnskólanemandinn að ekki hefðu verið nein sérstök 

úrræði því ef slagsmál urðu í skólastofunni voru þeir sem áttu hlut að máli 

skammaðir og ekkert meira gert með það.  

6.4 Samvinna kennara og nemenda  

Þegar kemur að samvinnu kennara og nemenda segjast kennararnir báðir vera með 

bekkjarsáttmála þar sem þeir vinna með nemendum að fimm gildum sem á svo að 

fara eftir allt skólaárið. Þetta byrjar stórt hjá þeim en svo er þetta dregið niður í 

þessi fimm gildi:  

... þau vinna þetta saman og fyrst eru þetta 20 setningar svo minnkum við 

þetta þangað til að aðeins fimm gildi eru komin svo höldum við okkur við 
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þetta allt skólaárið. Gildin sem eru núna þetta árið eru virðing, kurteisi, 

þakklæti, gleði og jákvæðni.  

Annar kennarinn segir að misjöfn gildi séu í hverjum bekk en gildin í hans bekk eru 

hjálpsemi, virðing, tillitssemi, vinátta og hugrekki. Segir hann að nemendur velja 

þessi gildi sjálfir. 

Hinn kennarinn nefnir að auk gildanna fimm sé unnið með hvaða hlutverki 

hver gegnir:  

... hvert er þeirra hlutverk er þau vinna saman með kennara, hvert er 

hlutverk foreldranna og hvað er ekki hlutverk foreldranna þannig að þau 

átti sig á hlutverkum þeirra sem koma að skólastarfinu. Þetta hjápar 

sennilega til í eineltismálum því það eiga allir að vita hvert þeirra hlutverk 

er og þau eiga ekki að fara inn á hlutverk annarra.  

Ennfremur telur þessi kennari að hann hafi þurft að nota þetta mikið, það er að 

benda nemendum á þeirra hlutverk. 

Fyrrum grunnskólanemandinn taldi hins vegar ekki mikið um samvinnu á 

milli kennara og nemenda í hans skóla því það eina sem nemendur fengu að heyra 

var að ekki mætti grípa fram í fyrir kennaranum og ekki skemma eignir skólans. 

6.5 Forvarnir  

Kennararnir telja forvarnir vera sterkt vopn gegn einelti. Því betur sem börn eru 

upplýst því betur gengur að minnka einelti. Samkvæmt kennurunum er mikilvægt 

að hafa bekkjarreglur þar sem haldnir eru fundir og málin rædd með nemendum. 

Auk þess fylgjast báðir kennarar vel með hvað er að gerast í lífi nemenda þeirra 

fyrir utan skólann. Annar þeirra segir: 

„mér finnst ég verði að vita hvað nemandinn er að fara gera, annars get ég ekki 

tengt mig við hann og ég eyði fyrstu vikunni bara í þetta að grúska í hverjum og 

einum og skrifa það hjá mér“.   

Hann telur að oft séu nemendur einir eftir skóla og eigi ekki vini utan hans. 

„ég held að það sé nauðsynlegt, aðeins að vita svona og fylgjast með og komast að 

því hvort þau séu að hitta einhvern eftir skóla og hvort þau eigi vini eftir skóla“.  

Ennfremur taldi annar kennarinn að ekki væri hægt að tengjast nemendum ef þeir 

þekktu þá ekki, því ef kennarinn er ekki með nemendurna á sínu bandi gengur verr 

að vinna úr þeim vandamálum sem geta komið upp. 
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Kennararnir nota báðir eineltishringinn sem er í Olweusaráætluninni. Annar 

þeirra sagði: 

„þau kunna þetta og segja frá því, ég er stundum gerandi, þau eru mjög flink að 

staðsetja sig í þessum eineltishring en þau eru búin að fara í gegnum þetta ferli strax 

í fyrstu bekkjunum“.  

Kennararnir nefna að bæði gerendum og þolendum eineltis sé boðin sálfræðihjálp til 

þess að hjálpa þeim að losna úr þessum ógöngum en einnig til þess að byggja 

þolandann upp með því að hann hafi nemendahóp í kringum sig til þess að styðja 

hann og fylgja honum. Vonin er sú að með þessu dragi úr eineltinu. 
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7. Umræður 

Í þessum kafla verða niðurstöður úr viðtölunum ræddar út frá þeim fræðum sem 

liggja til grundvallar. 

Tilgangur ritgerðarinnar er að skoða hvort kennarar eru tilbúnir að takast á 

við einelti og hvort þeir hafi fengið einhverja kennslu í þeim efnum. Gerð var 

athugun á því hvað þeir gera þegar upp kemur einelti í bekknum. Þessari athugun er 

einnig ætlað að sýna viðhorf þeirra kennara og fyrrum grunnskólanemanda sem 

tóku þátt í henni en ekki að leggja niðurstöðurnar fram svo hægt sé að alhæfa út frá 

þeim. Athugunin lýsir aðeins hvernig málum er háttað hjá þeim kennurum og 

fyrrum grunnskólanemanda sem hún var lögð fyrir. 

Niðurstöður viðtalanna sýna að kennarar virðast ekki fá næga þjálfun í að 

bregðast við einelti. Því skortir nægilegan undirbúning þegar á vettvang er komið 

og kennaranir verða að lesa sér til þegar þeir hefja störf. Annar kennarinn taldi að 

gott væri fyrir kennaranema að fá kynningar á eineltisstefnum en þá gætu þeir verið 

betur búnir þegar þeir koma á starfsvettvang. Samkvæmt Guðjóni Ólafssyni (1996, 

bls. 34) hafa kennarar lítið sem ekkert fengist við lausnir á eineltismálum í 

starfsnámi og því er skiljanlegt að sumir þeirra treysti sér ekki til þess að vinna að 

þeim. 

Kennararnir töldu að þegar grunur væri um einelti í skólastofunni myndu 

þeir byrja á því að halda bekkjarfund. Þeir nefndu einnig að gerðar væru 

tengslakannanir á haustin en með því sjá kennararnir strax hverjir eru útundan og 

geta frekar brugðist við því þá. Þessar kannanir fara þannig fram að nemendur 

leggja fram nafnlausar ábendingar um þá sem eru að leggja í einelti en einnig eru 

tekin einstaklingsviðtöl þar sem farið er í gegnum það sem nemendur heyra eða sjá. 

Samkvæmt Guðjóni Ólafssyni (1996, bls. 26) er hægt að leggja spurningalista fyrir 

nemendur til að reyna að fyrirbyggja einelti en með þeim er verið að athuga líðan 

nemenda og samskipti þeirra. Spurningarnar ganga út á hvort viðkomandi er tekinn 

fyrir eða strítt eða hvort hann geti verið gerandi sjálfur. Hins vegar sagði nemandinn 

að ekki hefði verið neitt gert sérstakt þegar hann var lagður í einelti; engir 

bekkjarfundir eða spurningalistar.  

Kennararnir voru báðir sammála um að ekki hefði verið mikið gert til þess 

að undirbúa þá fyrir vandamál tengd einelti. Það hafi vissulega komið til umræðu en 

ekkert var þó gert með það í námi þeirra. Samkvæmt Sjöfn Kristjánsdóttur og 

Vöndu Sigurgeirsdóttur (2011, bls. 90) gegna kennarar þó miklu ábyrgðarstarfi og 
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því er nauðsynlegt að sjá til þess að þeir séu tilbúnir að takast á við jafn alvarleg 

mál og einelti. Undirbúningur kennara virðist ekki vera góður og því telja þær að 

þeir þurfi að fá meiri fræðslu um einelti en þeir hafa fengið hingað til.  

Kennararnir voru sammála um nauðsyn þess að vera með bekkjarsáttmála og 

reglur. Einnig að nemendur séu hafðir með í ráðum þegar verið er að búa til 

bekkjarreglurnar. Þessar bekkjarreglur tilheyra Uppbyggingarstefnunni sem unnið 

er með samhliða Olweusáætluninni. Kennari og nemendur leggja fram setningar eða 

orð sem þeir vilja vinna með yfir árið og endar það svo með fimm orðum sem sett 

eru upp á vegg og eru það gildin sem nemendur fara eftir í sínum bekk í eitt ár. 

Nýjar reglur eru svo gerðar á hverju ári. Olweus (2005, bls. 46–51) telur að til þess 

að bæta bekkjarandann verði að hafa nokkrar einfaldar umgengnisreglur sem settar 

eru fram á skilmerkilegan hátt til þess að nemendur geti tileinkað sér þær. 

Olweus telur einnig nauðsynlegt að nemendur séu með þegar verið er að 

semja reglurnar en með því má fá stuðning nemendanna við þær. Nemandinn taldi 

hinsvegar að ekki hefðu verið gerðar neinar bekkjarreglur í hans bekk og einu 

reglurnar sem nemendur áttu að fylgja voru að fara vel með eigur skólans og að 

ekki mátti grípa fram í fyrir kennaranum. Samkvæmt Erling Roland og Greta 

Sørensen Vaaland (2001, bls. 28) fá kennarar vald í starfi sínu til að geta sýnt 

jákvætt viðmót til að koma á móts við ólíka einstaklinga. Ennfremur telja þau að í 

bekk þar sem skýrar reglur og jákvæð viðmið eru höfð að leiðarljósi skapist frekar 

gott andrúmsloft sem getur komið í veg fyrir einelti.  

Þegar kemur að því að fylgjast með því sem er að gerast í lífi nemendanna 

telja kennararnir það mikilvægt til þess að ná tengingu við þá. Auk þess er gott fyrir 

kennara að vita hvort nemendur eigi vini utan skólans. Olweus (2005, bls. 11) telur 

að ef kennari nær góðum samskiptum við nemendur sína geti það haft jákvæð áhrif 

á hegðun þeirra í bekknum. Nemandinn taldi að kennarinn hans hefði reynt að vera 

vinur hans til þess að forða honum frá þunglyndi vegna eineltisins. Helga Margrét 

Guðmundsdóttir (2005, bls. 10) telur að með því að vita hvað er að gerast í lífi barns 

séu meiri líkur á því að hægt sé að styðja það og koma til móts við þarfir þess. 

Olweus (2005, bls. 10–11) telur að mikilvægt sé að byrja á því að ná athygli 

nemenda við upphaf skóladags en báðir kennararnir sem rætt var við segjast einmitt 

alltaf byrja daginn á því að koma inn í stofuna, bjóða góðan dag og sýna nemendum 

að þeir séu tilbúnir að takast á við daginn með þeim. Nemandinn sagði að kennarinn 
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hans hefði gert slíkt hið sama en samkvæmt Olweus (2005, bls. 10–11) fylgist 

góður kennari vel með og er meðvitaður um hvað er að gerast í bekknum hjá sér.  

Fram kom hjá kennurum að ef þá grunar að verið sé að leggja nemanda í 

einelti láta þeir allt starfsfólk í skólanum vita til þess að reyna að uppræta eineltið 

strax. Fylgst er vel með viðkomandi nemanda, bæði í frímínútum og inni í 

skólanum. Lögð er könnun fyrir nemendur til þess að finna út hver sé að leggja í 

einelti og eru það umsjónarkennarar sem leggja hana fyrir nemendur sína. Guðjón 

Ólafsson (1996, bls. 26) telur að hægt sé að leggja spurningalista fyrir nemendur og 

að með þeim sé hægt að athuga líðan og samskipti nemenda. Eric Roland og Grete 

Sørensen Vaaland (2001, bls. 25–26) telja að frímínútur séu kjörinn tími fyrir einelti 

eða andfélagslega hegðun og að kennari geti hindrað að einelti þrífist með nærveru 

sinni. Ef einelti er staðfest segjast kennararnir þá kalla til foreldrana og halda með 

þeim fund, en samkvæmt Guðjóni Ólafssyni (1996, bls. 47) er mikilvægt að 

foreldrar geranda og þolanda eineltis hittist á fundi þar sem farið er yfir stöðuna og 

þeim bent á hvernig þeir geti beitt sér fyrir betri hegðun barna sinna. Einnig kemur 

fram í Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins (1040/2011, 5. gr.) 

að foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna og hegðun þeirra gagnvart 

samnemendum og eiga þeir að bregðast við afleiðingum hegðunarinnar í skólanum.  
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8. Lokaorð  

Í upphafi ritgerðarinnar var lagt af stað með tvær spurningar: Hvaða hugmyndir 

hafa grunnskólakennarar um einelti og telja þeir sig hafa næga þekkingu á því? 

Leitað var svara við þessum spurningum og var niðurstaðan sú að höfundur telur 

kennara ekki fá nægar upplýsingar þegar á námi þeirra stendur. Þegar á 

starfsvettvang er komið geta kennarar samt sem áður orðið sér úti um upplýsingar 

um viðeigandi ráðstafanir ef einelti kemur upp í skólanum.  

Einnig kom í ljós að ef unnið er samhliða með Olweusáætlunina og 

Uppbyggingarstefnuna virðist það ganga mun betur en ef eingöngu er unnið með 

Olweusáætlunina. Þar sem kennaranámið hefur verið lengt um tvö ár og 

kennaranemar verða að taka M.Ed.-gráðu til þess að öðlast réttindi er ánægjulegt að 

sjá að verið sé að bæta inn í námið áfanga sem á að fjalla um agastefnur og hvert 

hlutverk kennara sé í að festa þær í sessi. Auk þess myndi það sennilega skila sér 

betur inn í skólanna og verða til hagsbóta fyrir alla sem koma að skólastarfinu.  
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