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Ágrip 

Samskipti meðal barna og unglinga voru í brennidepli hjá þeim 16 manna nemendahópi 

sem valdi að vinna að skapandi hópverkefni sem sínu lokaverkefni til B.Ed. gráðu í 

grunnskólakennarafræðum vorið 2014. Hópurinn skiptist niður í smærri hópa þar sem 

viðfangsefnið var annars vegar neteinelti og hins vegar samskipti bekkjarfélaga á yngsta 

stigi grunnskóla. Afraksturinn er fræðslumynd um neteinelti, kennsluefni um samskipti í 

formi brúðuleikhúss um Von ogTrausta sem og vefsíður með fjölbreyttu efni fyrir 

foreldra, kennara, börn og unglinga. Hvoru verkefni fylgir skýrsla þar sem lýst er 

fræðagrunni og hvernig skapað var út frá honum. Skapandi hópverkefni er aðgengilegt á 

vefnum á http://skrif.hi.is/skapandihopverkefnibed/  Hópurinn sem fjallaði um 

neteinelti skiptist í fjóra undirhópa, ungmenna-, forráðamanna-, skóla- og 

fræðslumyndarhóp. Hóparnir unnu náið innbyrðis við hugmyndavinnu og mótun 

verkefnisins. Vefsíðan neteinelti.is með margvíslegum upplýsingum og frásögnum, 

fræðslumynd og myndbrotum úr viðtölum, er hugmyndafræðileg sköpun og eign allra í 

hópnum. Slæm orðræða á netinu hefur verið ofarlega í umræðunni á síðustu árum og 

kallað hefur verið eftir bættum samskiptareglum í rafrænum samskiptum. Ráðaleysi 

forráðamanna og annarra uppeldisaðila gagnvart vandanum er áhyggjuefni en þörfin 

fyrir fræðslu og ráð hefur vaknað gegn slíku ofbeldi á netinu. Vefsíðan og fræðslumyndin 

á að vera verkfæri fyrir ungmenni, forráðamenn og kennara til að uppræta 

eineltisvandann. 

http://skrif.hi.is/skapandihopverkefnibed/
http://www.neteinelti.is/
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Formáli 

Hópur 16 grunnskólakennaranema valdi að vinna að skapandi hópverkefni sem 

lokaverkefni til B.Ed. prófs við Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands vorið 

2014. Samskipti meðal barna og unglinga voru í brennidepli sem grunnþema 

verkefnisins. Höfundar þessa hluta verkefnisins, sem fjallar um neteinelti, stunda nám á 

brautunum kennsla ungra barna í grunnskóla, grunnskólakennsla og faggreinakennsla í 

grunnskólum. Þeir hafa sérhæft sig á eftirtöldum kjörsviðum: dönsku, ensku, íslensku, 

matur, menning og heilsa, myndmennt, samfélagsgreinum, stærðfræði, textílmennt og 

upplýsingatækni.  

Við viljum þakka leiðbeinendum okkar fyrir góða leiðsögn og samvinnu sem og öðrum 

nemendum sem unnu að heildarverkinu. Einnig viljum við þakka góð ráð frá kennurum 

og öðrum ráðgjöfum. Þá fá fjölskyldur okkar þakkir fyrir umburðarlyndi og stuðning. 

Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til annarra eða 

fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Við 

þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en berum sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

 

Reykjavík, 9. maí 2014 

 

Anna Margrét Pálsdóttir, Arnar Úlfarsson, Bæring Jón Breiðfjörð Guðmundsson,  

Berglind Björk Bjarkadóttir, Harpa Ýr Ómarsdóttir, Hrefna Dögg Sigríðardóttir,  

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, Lilja Ósk Magnúsdóttir, Margrét Ósk Erlingsdóttir,  

Ólafur Tumi Sigurðarson, Páll Ásgeir Torfason 
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Inngangur  

Ellefu manna hópur tók þá ákvörðun að rannsaka neteinelti. Slæm orðræða á netinu 

hefur verið ofarlega í umræðunni á síðustu árum og kallað hefur verið eftir bættum 

samskiptareglum í rafrænum samskiptum. Ráðaleysi forráðamanna og annarra 

uppeldisaðila gagnvart vandanum er áhyggjuefni en þörfin fyrir fræðslu og ráð hefur 

vaknað gegn slíku ofbeldi á netinu. Vefsíðan neteinelti.is með margvíslegum 

upplýsingum og frásögnum, fræðslumyndin og myndbrot úr viðtölum eru innlegg í þessa 

baráttu og á að vera verkfæri fyrir ungmenni, forráðamenn og kennara til að uppræta 

eineltisvandann.  

Hópurinn sem tók fyrir neteinelti skiptist niður í fjóra undirhópa við úrvinnslu 

verkefnisins. Þeir hópar eru ungmenna-, forráðamanna-, skóla- og fræðslumyndarhópur.  

Ungmennahópurinn fjallaði um tegundir neteineltis, hvar það á sér stað og hvað er til 

ráða verði einhver fyrir neteinelti. Texti ungmennahópsins er skrifaður á einföldu máli til 

að auðvelda ungmennum skilning á efninu. Á síðu hópsins má einnig finna netorðin 

fimm frá SAFT sem aðstoða ungmenni við að tileinka sér heilbrigða og örugga 

netnotkun.  

Forráðamannahópurinn setti sér það markmið að vekja forráðamenn barna og 

ungmenna til umhugsunar um neteinelti; hvernig það birtist, hvernig megi fyrirbyggja og 

bregðast við því. Neteinelti getur átt sér stað hvar og hvenær sem er og þess vegna er 

mikilvægt að forráðamenn þekki einkenni neteineltis og viti hvernig bregðast eigi við því. 

Börn og ungmenni leita oftar en ekki fyrst til forráðamanna sinna þegar þau verða fyrir 

aðkasti eða er strítt. Þegar kemur að neteinelti skiptir sköpum að forráðamenn þekki til 

þeirrar tækni sem börn og ungmenni eru að umgangast.  

Hópurinn sem tók fyrir hlut neteineltis í skólasamfélaginu fjallaði um hlutverk og skyldur 

starfsfólks skóla þegar kemur að neteinelti. Tölvur eru algengar í skólastarfi og 

tækniþróun í samfélaginu er í örum vexti. Skólar þurfa að fylgja þessari þróun eftir og 

taka þátt í að kenna nemendum að nota netið á ábyrgan hátt. Mikilvægt er að skólinn og 

kennarinn kynni sér einkenni neteineltis og forvarnir gegn þeim.  

http://www.neteinelti.is/
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Fjórði hópurinn sá um gerð fræðslumyndar um neteinelti ásamt stuttum myndbrotum 

tengdum efni vefsíðunnar. Fræðslumyndin er hugsuð sem kveikja að kennslu fyrir 

nemendur á mið- og unglingastigi. Fræðslumyndin og myndbrotin nýtast einnig 

forráðamönnum, starfsfólki skóla og öðrum sem koma að starfi með börnum og 

ungmennum.  

Þessi skýrsla fjallar um markmið hvers hóps fyrir sig, inntak megin hugmynda, þætti úr 

fræðaskrifum og hvernig útfærslan mótaðist. 
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Ungmennahópur 

Arnar Úlfarsson og Ólafur Tumi Sigurðarson 

1. Inngangur 

Skapandi hópverkefni er valkostur við gerð lokaverkefnis til B.Ed. prófs sem bauðst í 

annað sinn vorið 2014 og okkur, Arnari Úlfarssyni og Ólafi Tuma Sigurðarsyni, gafst 

kostur á að taka þátt í því. Eftir nokkrar vikur af þankahríð var ákveðið að verkefnið 

skyldi fjalla um neteinelti annars vegar og bekkjaranda hins vegar. Heildarhópurinn 

skiptist því upp í tvo minni hópa; neteineltishópinn og bekkjarandahópinn. Við tókum 

þátt í verkefninu um neteinelti. Hópurinn var stór, en í honum voru ellefu manns og því 

þurfti að skipta honum í enn minni hópa. Við vorum einn af þeim hópum. Við tókum að 

okkur að skrifa hlutann um ungmenni og mikið af tæknilegu vinnunni í kringum 

vefsíðuna. Einnig tókum við upp viðtal fyrir kennarahluta vefsíðunnar. Hér á eftir fylgir 

skýrsla okkar um þessa vinnu. 

2. Neteinelti.is - Ungmenni 

Þegar skipt var niður verkefnum tókum við að okkur að skrifa ungmennahluta 

vefsíðunnar. Tekin var ákvörðun um að textinn ætti að vera í styttra lagi svo hann yrði 

auðlesinn fyrir ungmenni.  Vinna okkar að verkefninu hófst á lestri fjölmargra 

fræðigreina. Við lásum margar greinar en nýttum fáar þeirra í lokaafurðina. Margar 

greinanna fjölluðu um of afmarkaðan hluta neteineltis svo sem greinar sem fjalla um 

mismunandi áhrif neteineltis á kynin sem við höfðum ákveðið að fjalla ekki um og 

greinar sem snúast of mikið um bandarískan lagastaf. (Li, 2006; Meredith, 2010) og 

annað efni sem ekki var hægt að nýta í einfaldan texta. Að lokum fundum við þó nokkrar 

fræðigreinar með efni sem við gátum nýtt í þetta verkefni. Þar má nefna greinarnar 

Cyberbullying: its nature and impact in secondary school pupils og Defining 

Cyberbullying: A Qualitative Research into the Perceptions of Youngsters. Gert verður 

grein fyrir þessum greinum og öðrum hér fyrir neðan. 
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2.1 Hvað er neteinelti? 

Í byrjun fannst okkur að við þyrftum að finna fræðilega heimild fyrir góða skilgreiningu á 

hugtakinu neteinelti.Flestar greinar skilgreina neteinelti á svipaðan máta en ein grein 

stóð þó up úr. Það var grein sem heitir Cyberbullying: its nature and impact in secondary 

school pupils. Þar segir að neteinelti sé stríðni sem framin er vísvitandi af einstakling eða 

hópi reglulega yfir tímabil, með rafrænum samskiptamiðlum, gegn öðrum einstakling 

sem á ekki auðvelt með að verja sig (Smith, Mahdavi, Carvalho, Fisher, Russell og 

Tippett, 2008). Önnur skilgreining á neteinelti vakti áhuga okkar, en hún birtist í 

evrópskri rannsókn frá árinu 2012. Þar segir að neteinelti sé þegar notast er við nýja 

tækni á borð við síma og internet, til þess að áreifa eða leggja í einelti (Working group 3, 

2012). Þessar greinar voru undirstaðan í verkefninu ásamt viðtölum sem tekin voru upp 

fyrir heildarmyndina. 

2.2 Skoðanir ungmenna 

Við undirbúning efnis sem átti að fara inn á síðuna var smá vafi á hvað ætti heima þar og 

hvað ekki. Upplýsingar um það hvernig nemendur litu á neteinelti, hvaða upplýsingar 

þeir vildu fá eða veita öðrum og hvernig best væri að miðla þessum upplýsingum. 

Megnið af þessum upplýsingum fundum við í greininni Defining cyberbullying: a 

qualitative research into the perceptions of youngsters eftir Heidi Vandebosch og Katrien 

van Cleemput. Greinin er skrifuð um viðtalsrannsókn sem höfundar framkvæmdu árið 

2008. Þar var rætt við 279 ungmenni og settu þau fram skoðun sína á neteinelti, netinu 

og skilgreindu einnig neteinelti. Við lestur greinarinnar fengum við betri hugmynd um 

sýn ungmenna á neteinelti og komu fram ýmsar hugmyndir um það hvernig við ættum 

að byggja upp efnið á þessari síðu (Vandebosch og Cleemput og,2008). 

2.3 Hvernig skal bregðast við? 

Þegar um neteinelti er að ræða er mikilvægt að bregðast rétt og fljótt við. Það er til 

mikið af efni á netinu um það en erfiðara er að finna ritrýndar greinar um efnið. Við 

studdumst því að mestu leyti við ýmsa fræðslutexta við vinnslu þessa hluta. Efnið sem 

við fengum frá SAFT (Samfélag, fjölskylda og tækni, 2012), Barnaheill og öðrum 

sambærilegum stofnunum nýttist okkur vel. Á vefsíðunni cyberbullying.us fundum við 
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grein sem skrifuð var af Dr. Sameer Hinduja og Dr. Justin W. Patchin. Greinin fjallar 

almennt um neteinelti, en einnig eru ráð til ungmenna og forráðamanna þeirra. Fram 

kemur í greininni hvar neteinelti á sér stað, muninn á neteinelti og hefðbundnu einelti, 

afhverju neteinelti sé vaxandi vandamál og margt fleira tengt efninu (Hinduja og Patchin. 

2011). 

2.4 Nafnleynd á netinu 

Í fræðslumyndinni sem búin var til í sambandi við verkefnið var rætt um nafnleynd á 

netinu. Þetta var efni sem erfitt var að finna ritrýndar greinar um. Í greininni frá árinu 

2007 var Qing Li búinn að taka saman stutta umfjöllun um nafnleynd. Þar er að 

finnaupplýsingar umáhrif nafnleyndar og hvernig nafnleynd á netinu virkaði (Li, 2007). 

Við þekkjum nokkuð vel til netsins, en vildum hafa fræðilega heimild á bak við okkur 

þegar við útskýrum hvernig IP-tölur virka. Við notuðum einnig grein á Vísindavefnum 

eftir Stefán Þorvarðarson tölvunarfræðing  sem fjallaði um IP-tölur og hvernig þær virka 

og hvernig hægt sé að rekja þær til notenda (Stefán Þorvarðarson, 2012). Við gerum 

okkur grein fyrir því að þetta er kannski ekki sterkasta heimildin sem hægt er að hafa en 

hún hefur þann kost að vera skrifuð á Íslandi. Í umfjöllun um áhrif nafnleyndar á 

neteinelti þurftum við  hins vegar sterkari heimildir. Við fundum engar greinar sem 

fjölluðu beint um nafnleynd á netinu í tengslum við neteinelti. Grein Qing Li, New bottle 

but old wine: A research of cyberbullying in schools, tekur nafnleynd fyrir ítrekað ásamt 

öðrum málefnum. Í greininni segir hver áhrif nafnleynd hefur á eineltismynstrið og 

gátum við nýtt okkur það við gerð textans. Nafnleynd gerir það að verkum að 

einstaklingar geta sent skilaboð nafnlaust, sem oft á tíðum getur verið erfitt að rekja til 

baka. Skilaboð sem send eru í formi nafnleyndar eiga það til að vera grófari, vegna þess 

að sá sem sendir þau telur að ekki sé hægt að rekja þau aftur til hans (Li, 2007). 

3. Vinna okkar í verkefninu 

Þegar við byrjuðum að vinna verkefnið vorum við ákveðin í að búa til vefsíðu þar sem 

þekkingu væri miðlað á fjölbreyttan máta. Markmiðið var að samþætta myndbönd og 

texta til að miðla upplýsingum sem við hefðum aflað okkur til viðeigandi hópa hverju 

sinni. Við fengum það hlutverk innan hópsins að setja upp vefsíðuna að mestu leyti. 



 

13 

Fyrst var vefsíðan stofnuð á skrif.hi.is en ekki var hægt að setja inn eigið útlit sem 

hópurinn hafði valið fyrir verkefnið. Því var vefurinn færður yfir á Wordpress síðu sem er 

hýst hjá Arnari. Útlitið sem við notuðumst við á síðunni heitir Salient og það var keypt 

sameiginlega af hópnum. Töluverðan tíma tók að setja upp síðuna í samræmi við það 

form sem við höfðum séð fyrir okkur. 

3.1 Vinna við vefsíðuna 

Í fyrstu var fræðilegur texti hópanna settur beint inn á vefsíðuna án þess að uppröðun og 

annað slíkt væri haft í huga varðandi útlit og hönnun á síðunum. Fljótlega áttuðum við 

okkur á því að myndbrot með viðtölum eða skýringum um afmarkað efniværu 

mikilvægur hluti af síðunni. Hófst þá vinna við að koma þeim inn á þægilega staði á 

síðunni. Þegar myndböndin voru komin inn á síðuna var efninu raðað niður á viðeigandi 

staði. Hóparnir teiknuðu allir upp mynd af því hvernig þeir vildu að síðan hjá þeim myndi 

líta út, og notaði ungmennahópurinn kvöldið og hluta af nóttinni fyrir sýningu í það að 

raða upp síðunni á snyrtilegan og faglegan máta. 

3.2 Vinna við textann 

Uppbygging á texta á heimasíðum er frábrugðin hefðbundnu ritgerðarformi. Markmiðið 

er að textinn sé aðgengilegur og auðskiljanlegur. Við lögðum mikla áherslu á það á 

ungmennasíðunni að textinn væri fyrir yngri lesendur og textinn og textalengdin áttu að 

endurspegla það. Fyrstu drög textans voru helst til fræðileg og textinn of þungur ef 

miðað var við þennan aldurshóp. Eftir góð ráð frá leiðbeinanda var textinn 

endurskrifaður frá grunni svo hann uppfyllti skilyrðin sem við settum okkur betur. Þegar 

við vorum búnir að fá myndbrotin í hendur sem áttu að koma inn á ungmennasíðuna 

vöknuðu spurningar og ákváðum við að vinna meiri texta og tengja hann betur við 

myndbrotin. Við settum upp dálk fyrir miðri síðunni með tilvitnunum í aðila sem fram 

komu í fræðslumyndbandinu með sláandi upplýsingum um neteinelti. Síðan var sett 

þannig upp að þessar tilvitnanir sjást alltaf þegar ungmennasíðan er opnuð. 

3.3 Viðtalið 

Þegar nokkuð var liðið á verkefnið sáum við að ráðleggingar frá kennara til kennara í 

formi myndbands vantaði á skólahluta síðunnar. Við tókum að okkur að gera þetta 
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myndband. Við ræddum við Hönnu Ingibjörgu Arnarsdóttur, grunnskólakennara. 

Spurningarnar í viðtalinu voru eftirfarandi: Hvað er neteinelti;er munur á neteinelti og 

hefðbundnu einelti; hvernig eiga kennarar að bregðast við neteinelti og er neteinelti 

ábyrgð heimila eða skóla? Við þessum spurningum gaf Hanna Ingibjörg greinargóð svör 

sem tónuðu vel við niðurstöður sem skólahópurinn hafði komið með á síðunni hjá sér.  

4. Sýning 14.4.2014 

Vinnan í kringum sameiginlegu sýninguna var nokkuð skemmtileg. Hópurinn okkar tók 

það að sér að tengja og stilla hátalara sem nota átti til að sýna myndbönd beggja 

hópanna. Einn af kostum hópverkefnis sem þessa er að innan hópsins eru margir 

einstaklingar með þekkingu á ólíkum sviðum. Þegar nálgaðist sýninguna komu 

upptæknileg vandamál með myndina um Von og Trausta. Þá reyndi á samvinnu milli 

hópa og einn úr okkar hópi aðstoðaði til við þau vandamál. Á meðan skreytingarnefndin 

var að vinna í því að skreyta stofurnar notaði hópurinn okkar tímann til þess að fara yfir 

alla heimasíðuna, lagfæra hana, jafna texta, fara yfir málfar og stafsetningu og vinna í 

ljósmyndum til að létta álagið á síðunni. Laugardaginn fyrir sýningu datt heimasíðan út 

og fóru nokkrir klukkutímar í það að koma henni aftur í loftið. Meginvinna á 

heimasíðunni í kringum sýninguna var í höndunum á hópnum okkar. Við sáum um að 

setja inn efni og lagfæra efni sem var þegar komið inn á síðuna. 

Önnur verkefni sem við önnuðumst í kringum sýninguna var að setja allar tölvurnar upp, 

ákveða hvernig uppröðun væri í stofunni þar sem hægt var að skoða heimasíðuna, setja 

upp stillingar á heimasíðunni svo hægt væri að fylgjast með heimsóknum á hana og 

aðstoða við skreytingar. Arnar bjó til lógó fyrir neteinelti.is og skapandi hópverkefni 

2013-2014, sem sett voru inn á heimasíður verkefnanna og einnig inn á samfélagsmiðla, 

til þess að auglýsa síðuna og skapandi hópverkefni. 

5. Niðurlag 

Við vinnu þessa verkefnis fengum við að kynnast því hvernig stór hópur getur unnið 

saman að einu stóru markmiði og þeim þrautum sem því fylgja. Einnig fengum við að 

kynnast því ánægjulega við slíka vinnu þegar verkefnið fór að taka á sig mynd. Okkar 

þáttur í verkefninu, ungmennahlutinn og uppsetning vefsíðu, var reynsluríkur og 
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gefandi. Vandamál komu upp á leiðinni en með góðri samvinnu milli hópa gekk vel að 

leysa úr þeim. Mikill tími fór í að hugsa út uppbyggingu síðunnar og teljum við að hún 

eigi eftir að vera í stöðugri mótun áfram. Neteinelti hefur slæmar afleiðingar í för með 

sér. Þess vegna er mikilvægt að grípa fljótt inn í ef það á sér stað. Með þessu verkefni 

vildum við taka þátt í þessari baráttu gegn neteinelti. Síðan er byggð upp með það að 

sjónarmiði að veita fræðslu fyrir ungmenni og forráðamenn, ásamt því að vera með 

upplýsingar fyrir kennara og aðra fagaðila. 
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Forráðamannahópur 

Berlind Björk Bjarkadóttir, Hrefna Dögg Sigríðardóttir og Margrét Ósk Erlingsdóttir 

1. Inngangur 

Yfirhugtak skapandi hópverkefnisins vorið 2014 er bekkjarandi og samskipti meðal barna 

og unglinga. Nemendur sem völdu þessa leið eru 16 talsins og skiptust í 2 hópa. Annars 

vegar vann 5 manna hópur að kennsluefni um samskipti fyrir yngsta stig og hins vegar 

vann 11 manna hópur að fræðslumynd og vefsíðu um neteinelti. Þetta er í annað sinn 

sem boðið er upp á lokaverkefni af þessari gerð til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræði.  

Andrúmsloft innan bekkjar skiptir sköpum þegar skapa á hvetjandi og öruggt 

námsumhverfi. Samkvæmt Olweus (2003) á hver og einn nemandi að finna að hann 

skipti máli og tilheyri hóp. Bekkjarreglur og góður bekkjarandi eru því gríðarlega 

mikilvægir þættir í að stuðla að vellíðan nemenda. Gagnkvæm virðing kennara og 

nemenda er lykilatriði til að byggja upp og viðhalda góðum bekkjaranda og mikilvægt er 

að kennarar tengist nemendum sínum persónulega til þess að öðlast traust þeirra. Ef 

nemendur og kennarar vinna saman að jákvæðu og hvetjandi bekkjarumhverfi sem 

einkennist af trausti og vinsemd getur það dregið úr líkum á einelti (Olweus, 2003). 

Samvinna og sköpun var í forgrunni þar sem ákvarðanir voru teknar með lýðræðislegum 

hætti. Þess má geta að vinnuferli sem þetta er tímafrekt en mjög skapandi og 

lærdómsríkt. Þegar stór hópur vinnur saman þarf skipulag og öll samskipti þurfa að vera 

til fyrirmyndar til að hægt sé að halda öllum þráðum saman. Stærri hópurinn ákvað að 

vinna fræðslumynd og vefsíðu um neteinelti. Netnotkun barna og ungmenna fer ört 

vaxandi og er þörf á fræðslu um hætturnar sem leynast á netinu. Með samskiptasíðum 

og snjallsímum hafa samskipti færst að miklu leyti yfir í netheima og því hefur einelti 

fengið nýja birtingarmynd.  

Forráðamenn barna og ungmenna eru mikilvægur hlekkur í forvarnarstarfi og þurfa að 

vera vel vakandi fyrir þeim nýjungum sem koma á markað á netinu. Þörf er á 

vitundarvakningu í samfélaginu til að berjast gegn neteinelti og neikvæðum samskiptum 
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á netinu. Með þessu verkefni vonumst við til að vekja til áhuga og umræðu um þetta 

samfélagsmein sem neteinelti er. 

2. Neteinelti 

Einelti á netinu hefur engin tímamörk því netið er aðgengilegt allan sólarhringinn. 

Gerendur leita því þangað til að áreita þolendur og geta náð til þeirra hratt, stöðugt og 

hvenær sem er. Þessi nýja tegund eineltis kallast rafrænt einelti, stafrænt einelti eða 

neteinelti. Hér verður notast við neteinelti. 

Neteinelti er þegar símar, spjallforrit, tölvupóstar eða samfélagsvefir eru notaðir til að 

áreita, hóta eða ógna endurtekið (Helga Lind Pálsdóttir, 2012). Þar sem börn hafa 

stöðugt greiðari aðgang að tækjum með netaðgangi hefur neteinelti færst í aukana. 

Neteinelti getur átt sér stað hvar sem er á netinu þar sem aðilar geta sett inn texta og 

myndefni án ritskoðunar. 

Þeir aðilar sem ætla sér að leggja í neteinelti geta gert það með nafnleynd og því getur 

oft verið erfitt að finna gerendur. Einelti sem framkvæmt er í skjóli nafnleyndar er ekki 

minna skaðlegt en það einelti sem fer fram augliti til auglitis. Sú staða að vita ekki hver 

stendur að baki gerir fórnarlambið mun veikara fyrir en ella. 

Markmið gerenda í öllu neteinelti er að koma með niðrandi og særandi athugasemdir í 

garð þolanda og dreifa svo þeim upplýsingum áfram til stærri hóps (Helga Lind 

Pálsdóttir, 2012). Ef einstaklingi er hótað oftar en einu sinni, hann niðurlægður eða 

honum send óviðeigandi skilaboð er það flokkað sem neteinelti (Smith, Mahdavi, 

Carvalho, Fisher, Russell, & Tippett 2008). Hefðbundið einelti á sér stað augliti til auglitis 

en í neteinelti getur gerandi verið undir nafnleynd þar sem tæknin er nýtt til þess að ná 

til fórnarlambsins til dæmis með símum eða tölvum (Demaray, 2013). 

Margir átta sig ekki á því að þeir séu að beita aðra neteinelti og gerendur eru ekki 

endilega slæmir einstaklingar samkvæmt Kolbrúnu Baldursdóttur (2011). Sumir sem taka 

þátt í neteinelti ætla ekki að skaða aðra en vanlíðan þeirra brýst út í neikvæðri hegðun 

sem bitnar á þeim sem liggja vel við höggi. Aðrir sem leggja í neteinelti eru einstaklingar 

sem njóta þess að níðast á öðrum. Þar má nefna gerendur sem hafa sterka félagslega 

stöðu en jafnframt mikil ógnandi áhrif á aðra og ná að draga fólk með sér í að beita 
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neteinelti (Kolbrún Baldursdóttir, 2011). Þeir sem beita aðra neteinelti geta verið ólíkir, á 

öllum aldri og af báðum kynjum. 

Til eru margar gerðir af neteinelti, sem dæmi má nefna: netrifrildi, mannorðsspjöll, að 

lemja sér til ánægju, útskúfun, persónueftirlíkingu, rafræna áreitni, trúnaðarbrest og 

rafrænt umsátur. Boðleiðir neteineltis geta skipt hundruðum en sem dæmi má nefna: 

samskiptasíður á netinu, skyndiskilaboð, spjallsvæði, tölvupóst, síma, smáforrit, blogg, 

vefsíður og netleiki. 

2.1 Samfélagslegt vandamál 

Einelti er samfélagslegt vandamál sem hefur reglulega verið rannsakað og skrifað um hér 

á landi sem og erlendis. Í samantekt Gini og Pozzoli (2009) á 11 alþjóðlegum 

rannsóknum um neteinelti kom fram að 20-30% ungmenna töldu sig hafa verið 

þolendur, gerendur eða bæði. Samkvæmt rannsókn Wang, Lanotti og Nansel (2009) á 

7182 bandarískum grunnskólabörnum höfðu 13,6% ungmenna tekið þátt í neteinelti. Þar 

sem netnotkun ungmenna hefur stóraukist síðan þessi rannsókn var gerð má gera ráð 

fyrir að þessar tölur hafi hækkað. 

Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason rannsökuðu hefðbundið einelti á Íslandi á 

árunum 2006 til 2010 með því að senda spurningalista til grunnskólanemenda í 6. 8. og 

10. bekk. Nemendur voru spurðir hvort þeir væru lagðir í einelti, höfðu lagt aðra í einelti 

eða hvoru tveggja. Í ljós kom að 8,9% nemenda töldu sig vera þolendur hefðbundins 

eineltis en 2,4% gerendur eineltis. 

Skólapúlsinn hefur síðan 2011 rannsakað líðan nemenda í grunnskólum þar sem tíðni 

eineltis er meðal annars mæld. Nýlega var einni spurningu um neteinelti bætt við 

spurningalistann, en hún hefur ekki enn verið nýtt í tölfræðilegri úrvinnslu. 

Kerfisbundnar rannsóknir á neteinelti eru á byrjunarstigi hér á landi og umfang þess 

mögulega vanmetið (Kristján Ketill Stefánsson, munnleg heimild, 17. febrúar 2014). 

3 Forráðamenn 

Góð og náin samvinna heimila og skóla skiptir miklu þegar bregðast þarf við neteinelti, 

rétt eins og í öðrum eineltismálum (Olweus, 2003). Forráðamenn hafa besta 

möguleikann á að fylgjast með líðan barna sinna, þau leita oft fyrst til þeirra vegna 
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stríðni eða eineltis að sögn Kolbrúnar Baldursdóttur (2012). Forráðamenn eru því oft 

fyrstir til að sjá hættumerki. Gott væri fyrir forráðamenn barna og ungmenna að hafa 

eineltisáætlun viðkomandi skóla í huga þegar eineltismál koma upp (Kolbrún 

Baldursdóttir, 2012). Sama gildir um viðbrögð þegar neteineltismál koma upp en bestur 

árangur fæst þegar börn fá sömu skilaboð frá heimili og skóla.  

Það þarf að upplýsa unga netborgara vel um hætturnar sem netið hefur að geyma. Ungir 

netborgarar eru oft forvitnir og það er mikilvægt að setja þeim umgengisreglur og ræða 

hvað það er sem ber að varast.  

Í úttekt Hagstofu Íslands (2013) kom í ljós að 95% íbúa á Íslandi á aldrinum 16-74 ára eru 

reglulegir netnotendur. Innan Evrópusambandsins er meðaltal reglulegra netnotenda 

72% og eru Íslendingar með hæsta hlutfall sem mælist í Evrópu (Hagstofa Íslands, 2013). 

Þannig má sjá að langflest íslensk ungmenni hafa aðgang að nettengingu. Því er þörf á 

eftirliti, fræðslu og samstöðu innan heimilis um umgengnisreglur. 

Börn hafa alist upp með tækninni en gera sér ekki alltaf grein fyrir gildrum hennar. Þess 

vegna er nauðsynlegt að upplýsa og fræða eins og hægt er svo þau gæti fyllsta öryggis. 

Oft kunna forráðamenn ekki eins vel á tæknina og börn og ungmenni, því er mikilvægt 

að afla sér þekkingar á möguleikum netsins. Eitt öflugasta verkfæri forráðamanna er 

samtalið. Hluti af ráðleggingum SAFT (2013) er að fá börn og ungmenni til að ræða 

netnotkun þeirra og reynslu. Þannig má koma í veg fyrir og leysa í sameiningu úr þeim 

vandamálum sem kunna að koma upp. Mikilvægt er að forðast boð og bönn til að fá 

börn og ungmenni í samstarf um hvernig skuli umgangast netið (SAFT, 2013). 

3.1 Forráðamenn sem fyrirmyndir 

Forráðamenn leggja línurnar með sinni eigin hegðun og því er jákvæð netnotkun á 

heimilinu mikilvæg. Ef barn verður vart við neikvæða og meiðandi hegðun forráðamanna 

sinna á netinu gæti það farið að taka upp á því sama eins og að senda frá sér niðrandi 

athugasemdir sem geta orðið að neteinelti. Gott fordæmi forráðamanna getur því skipt 

sköpum þegar kenna á barni hvernig umgangast skuli netið.  

Forráðamenn eru helstu mótunaraðilar barna, mikilvægar fyrirmyndir og verndarar 

þeirra. Þeir ættu því að fylgjast með því sem börn gera á netinu rétt eins og að fylgjast 
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með útivist þeirra og félagsskap. Þekking er lykillinn að því að vernda barn á netinu og 

því þurfa forráðamenn að fylgjast vel með nýjungum, vinsælustu miðlunum og því sem 

barnið tekur þátt í. Það er alveg jafn mikilvægt að kenna börnum að umgangast netið, 

rétt eins og að kenna þeim aðrar umgengisreglur. Netið og netsamskipti breytast hratt 

og því er mikilvægt að forráðamenn barna og ungmenna fylgist vel með og séu 

meðvitaðir um hvað sé að gerast.  

3.2 Ábyrgð forráðamanna 

Samkvæmt barnalögum nr. 76/2003 3 mgr. 28 gr. felur forsjá barns í sér skyldu 

forráðamanna til að vernda barn sitt gegn andlegu og líkamlegu ofbeldi og annarri 

vanvirðandi háttsemi. Forráðamönnum ber því að afla barni sínu fræðslu og ala með því 

iðjusemi og siðgæði (76/2003 4 mgr. 28 gr.). 

Forráðamönnum ber skylda til að bregðast við hvers kyns óæskilegri hegðun og grípa í 

taumana þegar þess þarf. Ef börn lenda í einelti eiga þau rétt á inngripi og vernd fyrir 

áframhaldandi einelti (Daníel Reynisson, Halldór Sigurður Guðmundsson, Hjördís 

Árnadóttir, Hrefna Friðriksdóttir, Sjöfn Kristjánsdóttir & Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011). Ef 

óforráða barn setur inn efni sem fellur undir meiðyrðalög gæti það átt yfir höfði sér 

kæru, og eru það forráðamenn sem bera ábyrgðina (Anna Margrét Sigurðardóttir, 2005). 

Samtöl í uppeldisskyni eru því gríðarlega mikilvæg. 

Það getur verið erfitt fyrir forráðamenn að komast að því að barn þeirra sé lagt í einelti 

eða sé gerandi í einelti. Koma þarf á jákvæðu samstarfi milli skóla og forráðamanna 

þolanda og geranda eineltisins. Til þess að hægt sé að vinna með vandamálið þarf að 

taka slíkum skilaboðum alvarlega (Kolbrún Baldursdóttir, 2011). 

Börn sem lenda í einelti þróa oft með sér brostna sjálfsmynd samkvæmt Olweus (2003). 

Það er því sérstaklega mikilvægt að vinna að uppbyggingu sjálfstrausts barna og 

ungmenna, til dæmis með því að styrkja jákvæða eiginleika eða hæfileika. Það er ekki 

gott að ofvernda en samt sem áður þarf að fylgjast vel með (Olweus, 2003) og vera því til 

staðar. 

Samkvæmt Kolbrúnu Baldursdóttur (2011) glíma gerendur eineltis oft við vanlíðan, hvort 

sem um er að ræða innan veggja heimilisins, skólaumhverfisins, vegna námsörðugleika 
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eða annars. Því er mikilvægt að greina orsökina svo hægt sé að vinna með barninu í að 

uppræta vandann og vonandi þannig hægt að lágmarka þörfina eða hvötina til að leggja í 

einelti (Kolbrún Baldursdóttir, 2011). 

Bæði gerendur og þolendur eineltis þurfa á aðstoð að halda til að vinna úr sínum málum. 

Skólinn tekur að einhverju leyti á skaðanum sem verður af einelti en mesta vinnan og 

ábyrgðin liggur hjá heimilinu. 

4. Neteinelti.is 

Til þess að miðla því sem fram kom í fræðagrunninum var sköpuð fræðslumynd og 

vefsíða. Fólk leitar í auknum mæli til netsins þegar leita þarf svara við hinum ýmsu 

spurningum sem koma upp í daglegu lífi. Netið er því helsti upplýsingamiðill samtímans 

og því kjörinn vettvangur til að deila verkefni sem þessu með viðeigandi áhorfendum.  

Vefsíðan er ætluð ungmennum, forráðamönnum og starfsfólki skóla með viðeigandi 

upplýsingum sniðnum að hverjum hóp fyrir sig. Markmið vefsíðunnar er að ná sem 

mestri dreifingu til þeirra sem hafa áhuga á efninu og jafnframt að veita þeim 

upplýsingar sem eiga við neteinelti að stríða. 

Ásamt vefsíðunni var gerð fræðslumynd til að nálgast viðfangsefnið frá sjónarhornum 

þeirra sem til þekkja. Þannig var hægt að fá persónulega nálgun á efnið svo það yrði 

áhrifameira. Einnig er vel unnið myndband líklegra til að höfða til ungmenna en skrifaður 

texti. Fræðslumyndin er hugsuð sem námsgagn til þess að vekja umræður eftir áhorf. Við 

vonumst til að forráðamenn, kennarar, fagaðilar og almenningur geti nýtt efnið til 

vitundarvakningar um neteinelti.  

5. Vinnuferli  

Ferlið hófst í 16 manna hóp og átti hann að finna sameiginlegt þema. Eftir langt ferli og 

miklar umræður var bekkjarandi valinn sem þema hópsins. Hópurinn skiptist niður í 

smærri hópa eftir áhugasviði. Tveir hópar mynduðust, annar hópurinn lagði áherslu á 

neteinelti fyrir mið- og unglingastig en hinn hópurinn á samskipti yngri barna. Hér erum 

við að vinna sameiginlega að þáttum sem styrkja samheldni innan bekkjar og tengjast 
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góðum bekkjaranda. Ef góður bekkjarandi er til staðar þá er minni líkur á einelti og 

neikvæðri hegðun milli nemenda (Olweus, 2003).  

Stærri hópurinn valdi neteinelti því honum fannst vanta upplýsingar um það 

viðfangsefni. Við búum í tæknisamfélagi og flest samskipti ungmenna gerast í gegnum 

netið, því er mikilvægt að kynna sér hætturnar sem leynast þar. Í neteineltishópnum 

voru 11 nemendur og þurfti gott skipulag að ráða ríkjum svo allt gengi upp.  

Snemma var ákveðið að gera mynd og vefsíðu. Allir tóku þátt í hugmyndaferlinu að 

myndbandinu og vefsíðunni en við skiptum okkur niður í fjóra hópa við úrvinnslu á 

efninu, ungmennahóp, forráðamannahóp, skólahóp og myndbandshóp. 

Frá upphafi var lögð áhersla á sameiginlegar ákvarðanir og á traust milli vinnuhópa. 

Neteineltishópurinn hittist því reglulega til að fara yfir stöðu verkefnisins og til að ræða 

og taka ákvarðanir varðandi næstu skref. Þannig á allur hópurinn sinn þátt í 

fræðslumyndinni sem höfundar en einn vinnuhópur tók að sér hlutverk leikstjórnar og 

klippingar. Má því segja að fræðslumyndin og vefsíðan sé hugmyndafræðileg eign allra 

þótt við lékum mismunandi hlutverk í úrvinnslunni. 

5.1 Vinnuferli forráðamannahóps 

Fyrsta skref okkar var að safna heimildum sem styðja mikilvægi forráðamanna barna og 

ungmenna í eineltismálum. Við settum upp beinagrind út frá heimildavinnu okkar þar 

sem mikilvægustu atriðin voru dregin saman. Við skrif höfðum við í huga forráðamenn 

og hvernig væri best að tala til þeirra. Við vildum gefa forráðamönnum almennar 

upplýsingar um málefnið sem og ráð til að koma í veg fyrir og leysa úr neteinelti.  

Eftir mikil skrif og upplýsingaöflun fannst okkur eitthvað vanta og vildum við gera efni 

fyrir forráðamenn sem þeir gætu sýnt börnum sínum. Við ákváðum því að gera stutt 

myndbrot sem ætlað er að vera kveikja þegar forráðamenn tala við börn sín um 

neteinelti. Við sömdum nokkur heilræði sem sett voru saman í formi hikmynda (e. Stop 

Motion) sem og annarra forrita. Ungmenni tala inn á myndbrotið í takt við heilræðin og 

það einkennist af sömu tónlist og stíl og fræðslumyndin.  
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6. Sýning 14. apríl 2014 

Forráðamannahópurinn skiptist í tvennt við undirbúning sýningar lokaverkefnisins þann 

14. apríl. Hrefna og Margrét voru í auglýsingahóp og tóku þátt í hönnun boðskorta, 

veggspjalda og bókamerkja til dreifingar á sýningunni. Fyrsta verk var að skissa upp 

ólíkar hugmyndir um heildarútlit kynningarefnisins. Útlit var svo valið í sameiningu og 

útfært á tölvutæku formi í Photoshop. Til þess að fá heildstætt útlit fyrir kynningarefnið 

var hannað og sett upp merki (e. Logo) fyrir Von og Trausta. Við lögðum áherslu á að 

halda jafnvægi milli beggja hópa á kynningarefninu svo bæði fengju að njóta sín án þess 

að skyggja á hvort annað. Berglind tók þátt í samsetningu boðslista og að senda 

boðskortin á þá sem bjóða átti á sýninguna.  

Við uppsetningu sýningarinnar var ákveðið að nota þrjár kennslustofur. Stofan fyrir 

fræðslumyndina var skreytt á einfaldan hátt en stofan fyrir vefsíðurnar, neteinelti.is og 

skrif.hi.is/vonogtrausti, var mun meira skreytt. Útbúin voru tvö merki neteinelti.is úr 

pappír og margar litlar svartar slettur til að dreifa yfir vegginn. Hvor stofan fékk eitt 

merki. Stofan þar sem fræðslumyndin var sýnd var einnig með tilvitnanir í viðmælendur 

um neteinelti en stofan þar sem vefsíðurnar voru kynntar var skreytt með litlum 

merkjum samfélagsmiðla ásamt blómum frá Von og Trausta. Erfitt var að fá stóran hóp 

til að hittast í skólanum til að skreyta stofurnar svo nemendur komu á ýmsum tímum 

helgina fyrir sýningu og lögðu sitt af mörkum.  

7. Lokaorð 

Stór hluti kennarastarfsins byggist á samstarfi og því er vinnan við að taka þátt í skapandi 

hópverkefni dýrmæt reynsla. Þörf hefur skapast fyrir umfjöllun um neteinelti og því er 

það samfélagsleg ábyrgð okkar allra að vinna saman að jákvæðum og heilbrigðum 

samskiptum á netinu. 

Markmið okkar er að gera forráðamönnum barna og ungmenna auðveldara fyrir að fá 

innsýn og þekkingu á því sem felst í neteinelti og hvernig hægt sé að bregðast við því. 

Forráðamenn bera lagalega skyldu til þess að vernda börn sín gegn hvers kyns ofbeldi en 

einnig að ala með þeim siðgæði svo þau taki ekki þátt í nokkurs konar ofbeldi, á netinu 
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eða annarstaðar. Ef barn brýtur rúðu bera forráðamenn ábyrgð á skaðanum, sama gildir 

um það sem gerist í netheimum. Forráðamenn bera alltaf ábyrgð á börnum sínum. 

Það er von okkar að vefsíðan og fræðslumyndin stuðli að því að forráðamenn og 

ungmenni skoði efnið í sameiningu og átti sig á alvarleika neteineltis. Í framhaldi af því 

viljum við einnig að kennarar, fagaðilar og almenningur nýti sér efnið til fræðslu og 

forvarna.  
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Skólahópur 

Anna Margrét Pálsdóttir, Harpa Ýr Ómarsdóttir, Ingunn Elísabet Viktorsdóttir og Lilja Ósk 

Magnúsdóttir 

1. Inngangur 

16 nemendur tóku þátt í skapandi hópverkefni til B.Ed prófs vorið 2014. Hópurinn ákvað 

að skoða samskipti hjá börnum og ungmennum. Heildarhópurinn skiptist niður í tvo 

hópa, þar sem annar hópurinn rannsakaði samskipti meðal barna á yngsta stigi 

grunnskóla og hinn rannsakaði neteinelti. Hópurinn sem fjallaði um neteinelti 

samanstóð af 11 nemendum sem skiptust í fjóra undirhópa, ungmenna-, forráðamanna-, 

skóla- og fræðslumyndahóp. Fræðslumyndin og vefsíðan er hugmyndafræðileg sköpun 

og eign okkar allra en hóparnir rannsökuðu mismunandi þætti í tengslum við 

viðfangsefnið.  

Tölvur eru algengar í skólastarfi og tæknistig samfélagsins þróast ört. Skólar þurfa að 

fylgja þessari þróun eftir og taka þátt í að kenna nemendum að nota netið á ábyrgan 

hátt. Mikilvægt er að skólinn og kennarar kynni sér einkenni neteineltis og forvarnir gegn 

því. Okkar undirhópur fjallaði um hvernig neteinelti kemur fyrir í grunnskólum og fjallar 

þessi hluti skýrslunnar þar af leiðandi um skólann og neteinelti.  

Við öfluðum heimilda og settum saman texta sem við aðlöguðum að vefsíðunni 

www.neteinelti.is. Fræðslumyndbönd sem ætluð eru forráðamönnum barna og 

ungmenna, kennurum og öðrum fagaðilum er einnig að finna á vefsíðunni. Vefsíðan var 

opnuð á sýningu skapandi hópverkefnis þann 14. apríl 2014. 

2. Inntak meginhugmynda 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði í tengslum við áhuga hópsins á góðum bekkjaranda 

og forvarnarstarfi með börnum og ungmennum. Í kjölfar umræðna um líðan barna í 

skólum veltu nemendur fyrir sér hvert hlutverk skólans væri þegar samskipti nemenda 

ná út fyrir skólastofuna en hafa neikvæð áhrif á nám og líðan nemenda í skólanum. Með 

http://www.neteinelti.is/
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tilkomu netsins er skólalóðin ekki eini staðurinn þar sem gerendur eineltis geta náð til 

þolenda sinna því netið er aðgengilegt allan sólarhringinn og nánast hvar sem er 

(Roland, 2002). Við lestur rannsókna kom fram að frekari þörf væri á að ræða, rannsaka 

og skoða neteinelti en vettvangurinn er ennþá tiltölulega nýr. 

3. Val á viðfangsefni 

Einn af mikilvægustu þáttum kennslu er að vekja áhuga nemenda á því efni sem fjallað 

er um hverju sinni. Þær aðferðir sem notaðar eru til að fanga athygli nemenda í kennslu 

kallast kveikjur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Fræðslumyndin um neteinelti er m.a. 

hugsuð sem kveikja að kennslustundum þar sem markmiðið er að grípa athygli nemenda 

og skapa umræður um neteinelti. Fræðslumyndin er ætluð ungmennum og öllum þeim 

sem koma að daglegu lífi barna og ungmenna svo sem forráðamönnum þeirra, 

kennurum og öðrum fagaðilum. Í fræðslumyndinni er rætt við ungmenni, baráttumenn 

gegn neteinelti og sérfræðinga, þar á meðal sálfræðing, stjórnmálamann og 

rannsóknarlögreglumann. Viðmælendur skilgreina hugtakið neteinelti og fjalla um 

nokkur einkenni þess eins og nafnleynd, stærð áhorfendahópsins og dreifingu efnis á 

netinu. Sú hugmynd kviknaði að útbúa vefsíðu til þess að efnið væri aðgengilegt öllum í 

samfélaginu. Á vefsíðunni er að finna fræðilegt efni sem ætlað er ungmennum, 

forráðamönnum þeirra og starfsfólki í skólum.  

4. Rannsóknarvinnan 

Tæknibylting og tilkoma netsins hefur skapað nýjar leiðir til þess að afla og miðla 

upplýsingum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Mikilvægt er að skólar fylgi 

tækniþróun í samfélaginu eftir og taki markvisst þátt í að kenna nemendum að nota 

netið á ábyrgan hátt.  

Börn og ungmenni hafa greiðan aðgang að samskiptatækjum með netaðgangi og auðvelt 

mer að misnota samskiptaforrit á netinu (Vandebosch og Cleemput, 2008). Athafnir á 

netinu geta verið nafnlausar því hægt er að senda skilaboð nafnlaust eða skrifa á 

vefsíður undir nafnleynd og án nokkurrar athugunar. Neteinelti er þegar símar, 

tölvupóstar eða samskiptamiðlar eru notaðir til að áreita, hóta eða ógna einhverjum. 
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Neteinelti getur átt sér stað alls staðar á netinu þar sem tækifæri gefst til að sýna 

neikvæða eða meiðandi hegðun gagnvart öðrum einstaklingi eða hópi.  

Í grunnskólalögum nr. 91/2008 er ekkert fjallað um neteinelti með beinum orðum en 

mörg ákvæði laganna má skilja sem svo að þeim sé m.a. ætlað að vinna gegn einelti 

meðal barna. Megin ábyrgð á uppeldi barna hvílir á forráðamönnum þeirra og 

forvarnarstarf á að eiga upphaf sitt á heimilum barnanna (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Forvarnir og fræðsla eru lykilþættir til þess að 

uppræta neteinelti en forvarnarstarf heldur áfram í skólum. Samstarf heimilis og skóla 

skiptir sköpun því þessir aðilar vinna í sameiningu að málum barna og ungmenna 

(Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011.) 

Kennarinn þarf að leggja sig fram við að kynnast nemendum sínum, aðstæðum þeirra og 

forráðamönnum en hann er tengiliður á milli heimilis og skóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Skólinn þarf að kenna nemendum að vera læsir á 

mismunandi tákn- og samskiptakerfi. Slíkt nám gerir ráð fyrir samstarfi sem nær út fyrir 

veggi skólans.  

Í niðurstöðum þverfræðilegrar rannsóknar á einelti meðal barna á Íslandi (Sjöfn 

Kristjánsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2011) kemur m.a. fram að tryggja þurfi 

sérstaka fræðslu og leiðbeiningar fyrir umsjónarkennara um starfsskyldur þeirra og 

ábyrgð ásamt viðeigandi þjálfun og fræðslu um einelti. Í kjölfar þessara niðurstaðna 

lögðum við upp með það að á heimasíðunni væri hægt að nálgast upplýsingar um hvert 

hlutverk skólans í neteineltismálum væri og um ábyrgð kennara og starfsfólks skólans. 

Við tókum einnig fyrir þætti sem hafa forvarnargildi og eiga við í öllu skólastarfi eins og 

jákvæðan skólabrag og hvernig stuðla má að góðum samskiptum í bekk eða hópi. 

5 Þræðir úr fræðaskrifum 

5.1 Hlutverk skóla 

Á Íslandi er hlutverk grunnskólans bundið í lög og útfært nánar í reglugerðum, það er 

hvernig tryggja á farsælt skólastarf, almenna velferð og öryggi nemenda með góðu 

samstarfi heimilis og skóla. Fjallað er um starfsemi grunnskóla í lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 sem eru grundvöllur skólastarfs í grunnskólum en í Aðalnámskrá grunnskóla 
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(2011) er menntastefnan sem felst í lögum nánar útfærð. Skólastjóri er forstöðumaður 

grunnskóla, stjórnar honum, veitir faglega forystu og ber ábyrgð á starfi skólans. Þegar 

kemur að neteinelti felst ábyrgð skólastjóra t.d. í forvarnarstarfi, gerð eineltisáætlunar, 

starfsemi sérfræðiþjónustu og stoðkerfi grunnskólanna. Samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla (2011) eiga allir grunnskólar að koma sér upp forvarnaráætlun, heildstæðri 

stefnu gegn einelti til að fyrirbyggja og bregðast við einelti og birta í skólanámskrá 

skólans. Ábyrgð skólastjórans felst einnig í inngripi og eftirfylgni við eineltismál t.d. með 

starfi nemendaverndarráðs.  

Allir skólar og nemendur eiga að hafa aðgang að sérfræðiþjónustuteymi með starfsfólki 

sem hefur sérfræðimenntun á sviði kennslu-, uppeldis- eða félagsmála (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 584/2010). Starfsfólk sérfræðiþjónustu skal aðstoða skóla í tengslum 

við aðgerðir gegn einelti og að leysa þau viðfangsefni sem upp koma. 

Nemendaverndarráð fjallar um úrræði fyrir nemendur sem þurfa á þjónustu 

skólaheilsugæslu, sérfræðiþjónustu eða náms- og starfsráðgjafa að halda. 

Nemendaverndarráð sinnir forvarnarstarfi og aðstoðar skólastjóra við að samræma 

skipulag og framkvæmd áætlana fyrir nemendur sem þurfa sérstaka aðstoð. 

Ef ekki tekst að finna viðunandi lausn innan skóla eða sveitarfélags, þrátt fyrir 

undangegna ítrekaða aðkomu skólans og sérfræðiþjónustu, geta forráðamenn eða 

skólar óskað eftir aðstoð sérstaks fagráðs sem starfar á ábyrgð Mennta- og menningar-

málaráðuneytis (Arnheiður Gígja Guðmundsdóttir, Páll Ólafsson og Þórkatla 

Aðalsteinsdóttir, 2012. Samkvæmt verklagsreglum um starfsemi fagráðsins er ráðið 

hugsað sem stuðningsaðili við skólasamfélagið í leit að fullnægjandi niðurstöðum í 

eineltismálum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2012). 

5.2 Forvarnir 

Allir aðilar skólasamfélagsins eiga að stuðla að gagnkvæmu trausti, gagnkvæmri virðingu, 

samábyrgð, kurteislegri framkomu og tillitssemi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Jákvæður skólabragur getur dregið úr neikvæðum samskiptum, s.s. neteinelti og 

öðru ofbeldi. Mikilvægt er að í hverjum skóla sé unnið í sameiningu að því að skilgreina 

hvað felst í jákvæðum skólabrag (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 
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skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). Mikilvægt er að fjallað sé um mál sem 

kunna að hafa áhrif á skólabrag, þar með talin þau mál sem koma upp utan skólatíma 

eins og í rafrænum samskiptum á netinu. 

Þegar nemendur glíma við vandamál sem hefur áhrif á nám og líðan þeirra í skólanum 

eins og neteinelti er umsjónarkennari alltaf sá aðili sem fyrst er leitað til (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Fyrir bæði kennara og nemendur skiptir meginmáli að í 

bekkjum ríki góður bekkjarandi. Góður bekkjarandi getur stuðlað að aukinni vellíðan 

nemenda og dregið úr líkum á einelti (Vaughn, Bos og Schumm., 2014). Með góðri 

bekkjarstjórnun er verið að reyna að koma í veg fyrir óæskilega hegðun svo sem truflun, 

óróa eða ógnun sem getur skapað vanda. Kennarar verða að vera viðbúnir að bregðast 

við óæskilegri hegðun og grípa til viðeigandi aðgerða sé þess þörf (Olweus, 2006).  

Hlutverk kennarans er að skapa jákvætt og hvetjandi umhverfi sem einkennist af trausti, 

opnum hug og vinsemd sem allir nemendur eiga hlutdeild að. Hver og einn nemandi á að 

finna að hann skipti máli og að hann tilheyri hópnum. Mikilvægt er að koma á 

sameiginlegum bekkjarreglum svo að starfið gangi vel fyrir sig (Olweus, 2006). 

Bekkjarfundir er dæmi um vettvang þar sem móta má bekkjarreglur og stuðla að góðum 

bekkjaranda og kanna og ræða málin (Vaughn, Bos og Schumm., 2014). Kennari getur 

kannað líðan nemenda eða nýtt fundina til þess að ræða samskipti á milli nemenda 

innan skólans og utan þar á meðal samskipti nemenda á netinu.  

5.3 Einkenni neteineltis 

Einkenni neteineltis eru t.d. illgjörn og endurtekin hegðun og misbeiting valds, en þessir 

þættir einkenna einnig hefðbundið einelti (Helga Lind Pálsdóttir, 2012). Séreinkenni 

neteineltis felst aftur á móti í því að þolandi hefur hvergi skjól fyrir eineltinu og 

áhorfendahópurinn er ósýnilegur og gerendur oft nafnlausir. Mikilvægt er að nemendur 

upplifi stuðning frá öðrum nemendum síns skóla en það er sterkasti þátturinn í 

félagslegum stuðningi við börn og ungmenni. Þess vegna er mikilvægt að nemendur 

þekki sérstaklega einkenni neteineltis og hvernig það ógnar börnum og ungmennum, 

ekki síst stærð áhorfendahópsins sem er mikill áhrifaþáttur í neteinelti (Bauman, 2010). 

Netið er opinber vettvangur og er einnig hætta á því að það sem sett er á netið einu 
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sinni verði þar varanlega. Börn geta átt erfitt með að skilja hve fljótt efni dreifist á netinu 

og hve lengi það finnst þar. Efni sem er sett á netið getur fengið mikinn lestur eða áhorf 

og mikla dreifingu þó efnið sé eingöngu sett inn í stutta stund og getur í mörgum 

tilvikum valdið þolanda skaða. Neteinelti felst oft í því að setja fram eða taka þátt í að 

dreifa niðrandi efni með það að markmiði að særa (Helga Lind Pálsdóttir, 2012).  

6. Mótun útfærslunnar 

Hópurinn byrjaði á því að koma sér saman um ákveðið viðfangsefni eða þema. 

Hugmyndir hópsins voru mótaðar á sameiginlegum fundum en hópurinn var í 

upphafi sammála um að búa til afurð sem við sjálf gætum notað í kennslu, myndi nýtast 

okkur í framtíðinni og öðrum fagaðilum. Í upphafi beindust sjónir hópsins að mikilvægi 

góðra samskipta í skólastofunni og hvaða áhrif jákvæður skólabragur og bekkjarandi 

hafa á skólasamfélagið. Í því samhengi ræddi hópurinn um þróun kennarastarfsins í 

samfélagi þar sem tækni vex ört og beindist athyglin snemma að möguleikum í 

skólastarfi í ljósi tækni- og samfélagsbreytinga. Í framhaldi umræðna voru dregnir fram 

nokkrir valkostir um þema sem sextán manna hópurinn kaus um rafrænt.  

Í ljós kom mikill áhugi fyrir því að búa til fræðslumynd um neteinelti og vorum við ellefu 

sem ákváðum að takast á við það. Markmið með fræðslumyndinni skyldi vera að fræða 

og vekja athygli einstaklinga á neteinelti. Hópurinn ákvað þess vegna að 

hanna einnig vefsíðu til að hýsa myndina og til þess að fræðsluefni sem tengist 

myndinni væri aðgengilegt öllum. Vefsíðan skipaði veigamikið hlutverk í heildarverki 

hópsins. Við skiptum vefsíðunni niður í þrjár undirsíður, sem ætlað er að höfða til 

mismunandi hópa: ungmenna, forráðamanna og starfsfólks skóla. 

Við vorum fjórar í hópi og okkar viðfangsefni var að fjalla um hlutverk skólans þegar 

kemur að neteinelti. Á vefsíðunni www.neteinelti.is má finna efnið okkar undir 

hlekknum „skólinn“. Rannsóknarvinnan gekk vel fyrir sig og textinn þróaðist í ferlinu. Við 

fylgdum ákveðnu skipulagsblaði sem við notuðum til þess að ná betur okkar 

markmiðum. Skipulagið fólst í því að þróa rannsóknarspurningu, halda utan um þau 

fræði og kenningar sem við byggðum á og velta fyrir okkur hvað viðtakendur ættu að fá 

út úr afurðinni.  

http://www.neteinelti.is/
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Þegar textinn hafði tekið á sig mynd þurftum við að endurskipuleggja hann með tilliti til 

þess að hann ætti að henta á vefsíðu. Mikill sveigjanleiki er í birtingu upplýsinga á netinu 

og lítil takmörk fyrir því hvernig upplýsingum er miðlað. Textagerð fyrir vef er bara hluti 

af möguleikum vefsins. Fjöldi fólks sem vafrar á netinu skannar og les texta lauslega en 

ekki af nákvæmni. Við veltum framsetningu upplýsinga töluvert fyrir okkur og tókum þá 

ákvörðun að hafa einfaldleika að leiðarljósi með skýrar fyrirsagnir og texta í stuttum 

bútum.  

7. Samvinna og undirbúningur fyrir lokasýningu 

Afrakstur nemenda var sýndur á sýningu skapandi hópverkefnis þann 14. apríl 2014. Á 

dagskrá var sýning á fræðslumynd um neteinelti, sýning á Von og Trausta sem er 

kennsluefni um samskipti ungra barna í formi brúðuleikhúss og í lokin voru vefsíður 

verkefnanna kynntar. 

Hóparnir tveir, neteineltis- og brúðuleikhúshópurinn, hönnuðu í sameiningu heildarútlit 

til þess að sýningin myndi eina heild. Við notuðum einkennismerki sem hóparnir höfðu 

hannað fyrir vefsíður verkefnanna, annars vegar Von og Trausti og hins vegar 

neteinelti.is. Einnig bjuggum við til boðskort og plaköt með einkennismerkjum beggja 

verkefna. Auk þess voru prentuð bókamerki með einkennismerkjum hópanna ásamt 

upplýsingum um vefsíður þeirra.  

Ákveðið var að nota þrjár kennslustofur undir sýningu verkefnanna, eina undir fræðslu-

myndina um neteinelti, aðra undir brúðuleikhúsið Von og Trausta og þriðja stofan var 

hugsuð sem tölvustofa svo hægt væri að skoða vefsíður beggja hópa og spyrja höfunda 

um efnið. Í stofunni þar sem fræðslumyndin um neteinelti var sýnd var útbúinn 

sýningarsalur og veggir skreyttir með minnisstæðum setningum úr fræðslumyndinni. Við 

notuðum kartonpappír og klipptum út einkennismerkið sem var hannað fyrir neteinelti.is 

og hengdum upp á veggina. Í stofunni þar sem skoða mátti vefsíður beggja hópa var búið 

að klippa út einkennismerki neteinelti.is og festa upp á vegg auk þess sem við klipptum 

út merki þeirra samfélagsmiðla sem börn og ungmenni notast við daglega. 

Brúðuleikhúshópurinn skreytti stofuna einnig með sínum einkennismerkjum blómum, 

skýjum og grasi svo verk beggja hópa fengju að njóta sín.  
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Á milli kennslustofanna þriggja er miðrými sem var nýtt sem opnunarsalur. Þar var tekið 

á móti gestum og boðið upp á léttar veitingar. Salurinn var einnig skreyttur sameiginlega 

af heildarhópnum en við reyndum að hafa útlit salarins og skreytingarnar lýsandi fyrir 

verkefnið. 

8. Lokaorð 

Fræðslumynd um neteinelti og vefsíðan neteinelti.is, er afurð ellefu nemenda í skapandi 

hópverkefni við Kennaradeild Menntavísindasviðs, Háskóla Íslands. Verkefnið er 

hugsmíð okkar allra en við skiptumst í smærri vinnuhópa til þess að útfæra það og 

undirbyggja. Við vorum fjórar saman í hópi og okkar viðfangsefni var að fjalla um 

hlutverk skólans þegar kemur að neteinelti. Inn á vefsíðunni www.neteinelti.is má finna 

efnið okkar undir hlekknum „skólinn“.  

Þann 14. apríl var haldin sameiginleg sýning fyrir nemendur og stafsmenn skólans. 

Sýningin gekk mjög vel og margir gáfu sér tíma til þess að koma og fræðast um vinnu 

okkar. Við fengum almennt góð viðbrögð frá gestum og góðar ábendingar um hvað 

mætti vinna betur. Eftir lokaskil verkefnisins verður önnur sýning haldin þann 9. maí fyrir 

fjölskyldur, vini og viðmælendur í fræðslumyndinni sem og aðra sem komu að 

sköpunarferlinu. 

Vinnan í hópnum gekk vel fyrir sig og verkefnið var lærdómsríkt. Náið samstarf ýtti undir 

samvinnu og sjálfstæða hugsun og skapandi vinna efldi frumlega hugsun. Við erum mjög 

ánægðar með útkomuna. Vefsíðan er öllum aðgengileg og á forsíðunni www.neteinelti.is 

er fræðslumyndina að finna og lesefni sem tengist neteinelti. Fræðslumyndin er hugsuð 

sem kennsluefni fyrir mið- og unglingastig. Við vonum að fræðslumyndin og vefsíðan 

komi að góðum notum fyrir ungmenni, forráðamenn þeirra og kennara og aðra sem 

koma að starfi með börnum og ungmennum.  

  

http://www.neteinelti.is/
http://www.neteinelti.is/
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Fræðslumyndarhópur 

Bæring Jón Breiðfjörð Guðmundsson og Páll Ásgeir Torfason 

1. Inngangur 

Það voru ellefu kennaranemar sem  skipuðu neteineltishópinn. Eftir að hafa mótað 

grunnhugmyndir að verkefninu í sameiningu, auk þess að ákveða birtingarform þess í 

vefsíðu og fræðslumyndum, skiptum við okkur upp í fjóra vinnuhópa. Úr varð að 

ungmenna-, forráðamanna- og skólahópur einbeittu sér aðallega að skriflegu efni fyrir 

vefsíðu, byggt á fræðilegum grunni þar sem gagnsemi fyrir hvern hóp var höfð í huga. 

Fjórði og síðasti hópurinn fékk hinsvegar það verkefni að vinna að fræðslumynd og stutt 

myndbönd um afmörkuð efnisatriði tengdu síðunni. Bæring Jón Breiðfjörð 

Guðmundsson og Páll Ásgeir Torfason skipuðu fræðslumyndarhópinn.  

2. Fræðslumynd og annað myndefni 

Meginmarkmið fræðslumyndarinnar var að sýna fram á þann vanda sem samfélagið 

glímir við í dag þegar kemur að óheflaðri umræðuhefð á netinu. Áherslan er á heilbrigða 

og góða notkun þegar kemur að rafrænum samskiptum. Brýn þörf er á því að móta 

umgengnisreglur á netinu þar sem einstaklingar koma fram hver við annan að virðingu 

og umburðarlyndi. Þó svo myndin sé miðuð að börnum og unglingum er hún jafnframt 

svar við ákalli sem heyrst hefur ítrekað í samfélaginu um bætt samskipti og agaðri 

orðræðu á netinu. Þar er enginn aldursflokkur undanskilinn. Hugmyndin er að vefsíðan 

og fræðslumyndin verði innlegg í þá umræðu og þarft náms- og kennsluefni fyrir skóla og 

annarra fagaðila sem vinna með ungmennum, svo sem starfsmönnum félagsmiðstöðva, 

vinnuskóla og svo mætti lengi telja. Þá er von okkar að efnið nýtist heimilum landsins. 

Líkt og aðrir lögðumst við sem myndarhópinn skipum, yfir fræðigreinar og annað efni 

tengt rafrænu einelti við upphaf verkefnavinnunnar, í hugmyndavinnunni og við 

skipulagningu verkefnisins í heild. Lesturinn gaf okkur innsýn í það fræðiefni sem til taks 

er um málefni neteineltis og skilning foreldra og barna á fyrirbærinu. Töluvert er til að 
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nýlegu efni tengdu neteinelti, þar sem meðal annars hefur verið varpað ljósi á kynbundið 

hegðunarmynstur ungmenna á netinu (Connell, Schell-Busey, Pearce og Negro, 2013). 

Greining á þeim einkennum sem tengja þá sem leggja aðra í einelti á netinu saman er að 

yfirleitt er um brotna einstaklinga að ræða og til að taka á eineltisvandanum þarf að taka 

á þeirri vanlíðan sem hrjáir gerendur (Feinberg og Nicole, 2009; Görzig og Kartan 

Ólafsson, 2013). Þá er skilningur foreldra og barna á neteinelti er takmarkaður og ljóst 

að þörf er á fræðslu og stuðningi við þá þegar kemur að víðáttum netsins og mótun 

heilbrigðar rafrænnar orðræðuhefðar (Heimili og skóli, 2013a; Heimili og skóli, 2013b; 

Helga Lind Pálsdóttir, 2012). 

Einnig var lagst yfir heimildar- og fræðslumyndir um sambærilegt efni en þetta 

skoðuðum við til að átta okkurá stíl og hugmyndafræði annarra við gerð slíks efnis 

(Fraser og Abbott, 2013; O´Leary, 2012; Sivenson, 2011). Fylgdumst við grannt með 

myndatökum og klippingum í viðtölum sem og gerð innskotsefnis sem notað var sem 

uppfyllingarefni ýmist til að binda saman ólík myndbrot eða brjóta upp langar senur. Þar 

sem fræðslumyndin okkar var unnin með nýju myndvinnsluforriti þýddi það stuttan 

þjálfunartíma. Á meðan vinnan fór fram vorum við því jafnframt að kynnast forritinu og 

lögðumst yfir fjölmörg kennslumyndbönd á youtube.com þar sem sýnikennsla á forritinu 

og ótal möguleikum þess fór fram (Cox, 2014; King, 2011). 

Þegar komið var inná efnissvið sem hópurinn þekkti lítt til, eins og hvað felst í 

hegningarlögum og hvort sækja mætti slíkt refsimál gegn ungmennum, var leitað til 

fagaðila sem hafa með slík mál að gera. Haft var samband við lögfræðing, ungmennaráð 

SAFT og Samfés sem og skrifstofu umboðsmanns barna og þeir hafðir með í mótun texta 

og tals.  

Í fræðslumyndinni og styttri viðtölum á myndböndum, var helsta fræðilega tengingin 

fengin frá viðmælendunum sjálfum enda hugmyndin að þeir leiddu myndina áfram með 

sinni sérþekkingu og reynslu. Upphaflega var hugmyndin að búa til fræðslumynd sem 

skiptist í nokkra styttri þætti, líkt og uppsetning Fáðu já (Brynhildur Björnsdóttir, Páll 

Óskar Hjálmtýsson og Þórdís Elva Þorvaldsdóttir, 2012) gerir. Fræðslumyndin mótaðist 

hinsvegar af viðtölunum sem höfðu þannig áhrif á lokaframsetningu myndarinnar. Á 
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endanum varð niðurstaðan sú að ákveðið var að búa til eina mynd fyrir ungmenni og 

setja svo styttri viðtöl á síðuna um afmarkað efni. 

Mikil hugsun var lögð í hvaða einstaklinga heppilegast væri að ræða við og fá til viðtals í 

myndefninu. Tvennt var haft í huga. Í fyrsta lagi að finna sérfræðinga á sínu sviði sem 

hefðu eitthvað fram að færa sökum sérþekkingar sinnar og reynslu. Í öðru lagi að safna 

saman einstaklingum sem, að okkar mati, gætu náð eyrum og áhuga barna og unglinga. 

Því fannst okkur álíka mikilvægt að hafa sterk og öflug ungmenni í myndinni eins og 

sérfræðinga. Að okkar mati hefur tekist með ágætum að púsla þessum tveim ólíku 

hópum saman þar sem hver einstaklingur nýtur sín sem hluti af heildinni. Viðmælendur 

og ástæður fyrir vali á þeim 

Hér verða viðmælendum gerð skil og sagt frá ástæðum fyrir vali okkar á þeim. Fjallað 

verður um hvern og einn í stafrófsröð: 

 Björn Rúnar Egilsson, verkefnastjóri hjá Heimili og skóla & SAFT. SAFT er sá 

vettvangur sem heldur úti hvað mestri fræðslu um málaflokkinn. SAFT – 

Samfélag, fjölskylda og tækni (2011) er vakningarátak um örugga og jákvæða 

tölvu- og nýmiðlanotkun barna og unglinga á Íslandi. SAFT verkefnið er unnið af 

samtökunum Heimili og skóla. 

 Dagur Óli Davíðsson, ungmennaráði Samfés. Ungmennaráð Samfés skipa öflug 

og heilbrigð ungmenni með rétta forgangsröðun í lífinu. Þau eru óhrædd við að 

koma fram, sækja reglulega alskyns fræðslu og fyrirlestra um brýn málefni 

tengdum ungu fólki í dag. Dagur var fenginn til að ræða hugmyndir sínar um 

neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er okkar trú 

að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með jafningjafræðslu. 

 Ester Hansen, förðunarfræðingur. Ásínum unglingsárum lagði hún skólasystur 

sína í einelti á netinu. Hún bauð sig fram í að deila reynslusögu sinni eftir að hún 

frétti af vefnum og vera öðrum víti til varnaðar.  

 Fannar G. Guðmundsson, ungmennaráði Samfés. Ungmennaráð Samfés skipa 

öflug og heilbrigð ungmenni með rétta forgangsröðun í lífinu. Þau eru óhrædd 

við að koma fram, sækja reglulega alskyns fræðslu og fyrirlestra um brýn 

málefni tengdum ungu fólki í dag. Fannar var fenginn til að ræða hugmyndir 
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sínar um neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er 

okkar trú að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með 

jafningjafræðslu. 

 Guðný Rós Jónsdóttir, ungmennaráði SAFT. Ungmennaráð SAFT skipa öflug og 

heilbrigð ungmenni sem reglulega sækja alskyns fræðslu um málefni tengd 

öruggri netnotkun. Þau koma með hugmyndir til SAFT um hvernig kenna má 

ánægjulegri og öruggari netnotkun í skólum landsins og láta í sér heyra um 

málefni sem varða ungt fólk og netið. Guðný var fengin til að ræða hugmyndir 

sínar um neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er 

okkar trú að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með 

jafningjafræðslu. 

 Hafþór Freyr Lindal, ungmennaráði SAFT. Ungmennaráð SAFT skipa öflug og 

heilbrigð ungmenni sem reglulega sækja alskyns fræðslu um málefni tengd 

öruggri netnotkun. Þau koma með hugmyndir til SAFT um hvernig kenna má 

ánægjulegri og öruggari netnotkun í skólum landsins og láta í sér heyra um 

málefni sem varða ungt fólk og netið. Hafþór var fenginn til að ræða hugmyndir 

sínar um neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er 

okkar trú að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með 

jafningjafræðslu. 

 Halldóra Vanda Sigurgeirsdóttir, lektor í Tómstunda- og félagsmálafræði. Vanda 

hefur látið sterklega að sér kveða í eineltisumræðunni og verið dugmikil í 

baráttunni gegn einelti. 

 Helga Björg Heiðdal, ungmennaráði SAFT. Ungmennaráð SAFT skipa öflug og 

heilbrigð ungmenni sem reglulega sækja alskyns fræðslu um málefni tengd 

öruggri netnotkun. Þau koma með hugmyndir til SAFT um hvernig kenna má 

ánægjulegri og öruggari netnotkun í skólum landsins og láta í sér heyra um 

málefni sem varða ungt fólk og netið. Helga var fengin til að ræða hugmyndir 

sínar um neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er 

okkar trú að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með 

jafningjafræðslu. 
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 Helgi Hrafn Gunnarsson, stjórnmálamaður. Þekking hans á víðáttum 

internetsins og eðli þess er ástæðan fyrir þátttöku hans í verkefninu. Þá hefur 

hann góða innsýn í  eineltismál enda sjálfur verið fórnarlamb eineltis. 

 Hera Rán Hallgrímsdóttir, ungmennaráði Samfés. Ungmennaráð Samfés skipa 

öflug og heilbrigð ungmenni með rétta forgangsröðun í lífinu. Þau eru óhrædd 

við að koma fram, sækja reglulega alskyns fræðslu og fyrirlestra um brýn 

málefni tengdum ungu fólki í dag. Hera var fengin til að ræða hugmyndir sínar 

um neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er okkar 

trú að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með 

jafningjafræðslu. 

 Hermann Jónsson, faðir Selmu. Í myndinni deilir hann reynslu sinni sem foreldri 

þolenda og gefur ráð um hvernig forráðamenn barna geta byggt upp sterka 

einstaklinga í börnum sínum og búið þau þar með undir lífið. Hann hefur komið 

fram, ásamt Selmu dóttur sinni, og barist opinskátt gegn einelti og heldur 

reglulega fyrirlestra fyrir foreldra um slík mál innan herferðarinnar Ást gegn 

hatri.  

 Jakob Björgvin Jakobsson, héraðsdómslögmaður, var fenginn til að útskýra 

réttarstöðu þolenda í rafrænu einelti. Sérfræðiþekking á lögunum var mikilvæg 

til að undirstrika mikilvægi þess að bregðast rétt við rafrænu áreiti og kynna 

gerendum þær afleiðingar  sem kynnu að verða í kjölfar þess. 

 Jón Hjörvar Valgarðsson, ungmennaráði SAFT. Ungmennaráð SAFT skipa öflug 

og heilbrigð ungmenni sem reglulega sækja alskyns fræðslu um málefni tengd 

öruggri netnotkun. Þau koma með hugmyndir til SAFT um hvernig kenna má 

ánægjulegri og öruggari netnotkun í skólum landsins og láta í sér heyra um 

málefni sem varða ungt fólk og netið. Jón var fenginn til að ræða hugmyndir 

sínar um neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er 

okkar trú að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með 

jafningjafræðslu. 

 Klara Ósk Kristinsdóttir, ungmennaráði SAFT. Ungmennaráð SAFT skipa öflug og 

heilbrigð ungmenni sem reglulega sækja alskyns fræðslu um málefni tengd 

öruggri netnotkun. Þau koma með hugmyndir til SAFT um hvernig kenna má 
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ánægjulegri og öruggari netnotkun í skólum landsins og láta í sér heyra um 

málefni sem varða ungt fólk og netið. Klara var fengin til að ræða hugmyndir 

sínar um neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er 

okkar trú að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með 

jafningjafræðslu. 

 Kristín L. Sigurðardóttir, ungmennaráði Samfés. Ungmennaráð Samfés skipa 

öflug og heilbrigð ungmenni með rétta forgangsröðun í lífinu. Þau eru óhrædd 

við að koma fram, sækja reglulega alskyns fræðslu og fyrirlestra um brýn 

málefni tengdum ungu fólki í dag. Kristín var fengin til að ræða hugmyndir sínar 

um neteinelti og vera þar með talsmaður ungs fólks í samfélaginu. Það er okkar 

trú að bestum árangri í forvarnarmálum má oftar en ekki ná með 

jafningjafræðslu. 

 Lára Ólafsdóttir, skólasálfræðingur í Árborg. Lára vinnur daglega með 

einstaklingum sem lagðir hafa verið í einelti, rafrænt eða í annarskonar 

birtingarformi. Þekking hennar á sálrænum og félagslegum afleiðingum eineltis 

var myndinni mikilvæg.  

 Selma Björk Hermannsdóttir, framhaldsskólanemi. Hún hefur allt sitt líf þurft að 

kljást við einelti. Selma deildi reynslu sinni með okkur og sagði frá því hvernig 

hún hefur tekist á við mótlætið. Hún hefur verið öflug í eineltisumræðunni eftir 

að hafa komið fram fyrir ekki svo margt löngu og sagt opinskátt frá áreiti sem 

hún hefur orðið og verður ennþá fyrir vegna þess að hún fæddist með skarð í 

vör. Hún er einn talsmanna herferðarinnar Ást gegn hatri sem fer í skóla 

landsins og ræðir um eineltismál. 

 Sólveig Karlsdóttir, verkefnastjóri hjá Heimili og skóla & SAFT. SAFT er sá 

vettvangur sem heldur úti hvað mestri fræðslu um málaflokkinn. SAFT – 

Samfélag, fjölskylda og tækni (2011) er vakningarátak um örugga og jákvæða 

tölvu- og nýmiðlanotkun barna og unglinga á Íslandi. SAFT verkefnið er unnið af 

samtökunum Heimili og skóla. 

 Stefán Karl Stefánsson, leikari og stofnandi Regnbogabarna, hefur verið 

atkvæðamikill í eineltis umræðunni og barist ötullega gegn hverslags 

birtingarformum eineltis í áraraðir. Þá hefur hann komið að fjölmörgum 
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eineltismálum í gegnum tíðina í vinnu sinni auk þess að þekkja einelti að eigin 

raun. 

 Þórir Ingvarsson, rannsóknarlögreglumaður, sérhæfir sig í netöryggi barna hjá 

lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Sérfræðiþekking hans á netmálum unglinga 

auk þess þáttar sem snýr að lagalegu hliðinni er ástæðan fyrir þátttöku hans við 

gerð myndarinnar. 

 

3. Vinnuferlið 

Þegar vinna hófst setti neteineltishópurinn niður ramma yfir þau efnisatriði og 

efnisþætti sem myndin ætti að vinna með. Út frá þeirri vinnu unnum við spurningar sem 

tóku á öllum þessum þáttum. Við gerð spurninganna höfðum við fræðiskrifin til 

hliðsjónar. Við spurðum alla viðmælendurna um alla efnisþættina þó að þeir 

hefðumismikla  tengingu við málefnið. Það var gert til að ná víðari skilningi á efninu og fá 

ólík sjónarhorn. 

Neteineltishópurinn ákvað að fræðslumyndin yrði skipt í nokkra búta sem tækju á 

ýmsum þáttum eins og til dæmis netöryggi, einelti og lagarammanum í kringum netið. 

Þessi hugmynd var unnin með Fáðu já verkefninu sem fyrirmynd. Þegar viðtölin hófust 

áttuðum við okkur fljótt á því að myndin yrði ekki skipt í nokkra búta eins og hugmyndin 

var upphaflega. Við ákváðum að búa til eina heildarmynd og myndbrot með viðtölum 

eða skýringum um afmarkað efnisem dreifast umsíðuna. Ástæðan fyrir því var sú að 

efnið sem við fengum úr viðtölunum var mikið og bauð uppá ítarlegri fræðslu fyrir hvern 

lið á vefsíðunni. Því var ákveðið að búa til nokkrar myndir, eina stóra mynd fyrir 

ungmenni sem mundi þjóna eins og kveikja til að kynna sér síðuna betur, nokkrar myndir 

fyrir ungmennasíðuna, nokkrar myndir fyrir forráðamannasíðuna og nokkrar myndir fyrir 

skólasíðuna. 

Þegar viðtölum lauk byrjaði svo klippivinnan. Vinnan var í samstarfi við allan 

neteineltishópinn og kvöttum við félagana í hinum hópunum til að koma til okkar á 

meðan á klippingum stóð og segja sitt álit. Samstarf milli vinnu okkar í myndarhópi  og 

stærri hópsins mótaði svo lokaúgáfu fræðslumyndarinnar fyrir sýninguna. 
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Við undirbúning sýningarinnar einbeittum við okkur að því að komast sem lengst í 

klippivinnu við myndirnar en hjálpuðum einnig til með skreytingar auk ýmissa tæknimála 

eins og uppsetningu á vefsíðunum. Ákveðið var að helga eina kennslustofu sýningu 

fræðslumyndarinnar þar sem stólum var raðað líkt og í bíósal fyrir framan 

sýningartjaldið. Önnur kennslustofa var höfð undir sýningu vefsíða beggja hópa, en þar 

voru tölvur og Ipadar gestum og gangandi innan handar. Stofan var skreytt með 

útklipptum myndum af ýmsum þekktum táknum samskiptamiðla á netinu, svo sem 

Facebook, Snapchat, Youtube, Twitter og margt fleira. Í þriðju stofunni var svo sýning á 

kennsluefni um samskipti fyrir yngsta stig grunnskóla í formi brúðuleikhúss þar sem Von 

og Trausti fóru á kostum. 

Á sýningunni fengum við margar góðar ábendingar um hvað mætti betur gera, svo sem 

að sýna hlið gerenda. Úr varð að eftir sýningu höfðum við upp á geranda og tókum viðtal 

við hann sem fór svo í fræðslumyndina. Það má því segja að sýningin hafi einnig mótað 

myndina og hafði töluverð áhrif á lokaútkomuna. Einnig unnum við fleiri styttri 

myndbrot um afmarkað efni. 

4. Lokaorð 

Það hefur bæði verið skemmtilegt og krefjandi að vinna að verkefninu. Við teljum 

möguleikana við þesslags hópavinnu vera mikla og í kjölfar hennar mátti fá miklu stærri 

og sterkari útgáfu heldur en ef um einstaklingsverkefni hefði verið að ræða. Hinsvegar er 

alltaf krefjandi að vinna í hópi en við vorum lánsamir að þessu sinni og heildarútkoman 

er eitthvað sem við getum öll verið stolt af. Í hópavinnunni lærðum við að vega og meta 

ólíkar skoðanir og vinna að málamiðlunum. Það eru ekki auðveldustu lexíurnar að læra, 

en þær munu hinsvegar gagnast okkur út lífið. Við teljum að vefsíðan, fræðslumyndin og 

aukaefnið hafi fullt erindi við samfélagið og sé þarft innlegg í samfélagsumræðuna. Taka 

þarf á þeim vanda sem óhefluð orðræðuhefð er á netinu og hér ber að líta vopn sem 

nota má í þeirri baráttu. Vitundarvakning þarf að eiga sér stað í samfélaginu og vonum 

við að hér með hafi verið tekið stórt skref í átt til þess.  
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