
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öll sem eitt 

Hvernig styrkja má börn og unglinga til að standa saman 

gegn einelti og neikvæðum samskiptum 

 

Marsibil Björk Eiríksdóttir 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

 

 





 

Öll sem eitt 

Hvernig styrkja má börn og unglinga til að standa saman gegn 

einelti og neikvæðum samskiptum 

Marsibil Björk Eiríksdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til BA-prófs í tómstunda- og félagsmálafræði 

Leiðbeinandi: Vanda Sigurgeirsdóttir 

 

 

Íþrótta-, tómstunda- og þroskaþjálfadeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

Júní 2014  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Öll sem eitt 

Hvernig styrkja má börn og unglinga til að standa saman gegn einelti og 

neikvæðum samskiptum 

Greinargerð þessi ásamt námskeiði er 10 eininga lokaverkefni til BA-

prófs í tómstunda- og félagsmálafræði við Íþrótta-, tómstunda- og 

þroskaþjálfadeild,  

Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

© Marsibil Björk Eiríksdóttir 2014 

Óheimilt er að afrita greinargerðina eða námskeiðið á nokkurn hátt 

nema með leyfi höfundar. 

Prentun: Bóksala kennaranema 

Reykjavík, 2014  



3 

Ágrip 

Verkefni þetta er 10 eininga lokaverkefni til BA gráðu í tómstunda- og félagsmálafræði. 

Verkefnið er tvískipt, annarsvegar greinargerð og hins vegar afurð í formi námskeiðs, sem 

er unnið upp úr þeim fræðum sem farið er yfir í greinargerð þessari. Námskeiðið er ætlað 

fyrir tómstunda- og félagsmálafræðinga, kennara eða annað fagfólk til að fara með inn í 

bekki eða nota fyrir aðra hópa til að koma í veg fyrir einelti eða neikvæða hegðun.  

Einelti snýst ekki aðeins um þolendur og gerendur, heldur spila áhorfendur stórt hlutverk, 

ekki síst vegna þess að áhorfendur eru til staðar í flestum eineltistilvikum. Því miður eru fá 

börn sem reyna að stöðva einelti en markmið námskeiðsins er að breyta því og fá hópinn 

til að verða sterkari heild og standa við bakið hvert á öðru. Í greinagerðinni verða því 

hópar sem heild skoðaðir og hin ýmsu fræði sem taka á samskiptaþáttum, 

vandamálalausnum, sjálfsmyndinni, vináttufærni og hópastarfi svo eitthvað sé nefnt.  

Námskeiðið spannar 10 tíma sem hver um sig er 80 mínútur að lengd. Tímarnir eru 

byggðir upp á hópefli, verkefnum, umræðum, hlutverkaleikjum, fræðslu og fleiri þáttum. 

Ekkert sambærilegt námskeið er til hér á landi en svipuð námskeið eru að finna erlendis 

og hafa rannsóknir sýnt að einelti hefur minnkað þar sem þau hafa verið prófuð. 

Námskeiðið er því mikilvægt verkfæri til að vinna gegn einelti barna hér á landi og hefur 

alla burði til að að nýtast vel hvort sem er í skólakerfinu eða frístundastarfi. 
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Formáli 

Hugmyndina að námskeiðinu “Öll sem eitt” fékk ég hjá kennara mínum og leiðbeinanda 

Vöndu Sigurgeirsdóttur og kann ég henni miklar þakkir fyrir sem og fyrir góða leiðsögn í 

gegnum verkefnið. Ástæða þess að ég valdi að gera þetta verkefni er sú að áhugi minn á 

aðgerðum gegn einelti hefur vaxið við nám mitt í tómstunda- og félgsmálafræði. Vanda 

benti mér á að ekkert námskeið í líkingu við þetta væri til hér á landi en þörfin er mikil og 

þótti mér því góð hugmynd að gera slíkt. 

 Ég á mörgum að þakka fyrir að námi mínu sé senn að ljúka. Allir mínir nánustu hafa 

stutt mig heilshugar í gegnum allt námið. Ég vil einnig þakka kennurum námsbrautarinnar 

fyrir skemmtilegustu skólaár lífs míns og samnemendum mínum fyrir frábær kynni. 

Saumaklúbbnum mínum vil ég þakka fyrir að hafa hvatt mig til náms og fyrir að hafa haft 

endalausa trú á mér og Pálínu sérstaklega fyrir yfirlesturinn. Katrín og Bergþóra fá einnig 

sérstakar þakkir fyrir allan stuðninginn í gegnum lokaverkefnið og síðast en alls ekki síst vil 

ég þakka Guðjóni og börnunum mínum fyrir allt sem þau hafa gert fyrir mig, hvatt mig 

áfram og sýnt mér mikla þolinmæði. 

 

 Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

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

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, 6.maí 2014 

 

_________________________________ 
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1 Inngangur  

Lokaverkefni þetta skiptist upp í tvo hluta, námskeið og greinargerð. Námskeiðið er ætlað 

fyrir fagfólk til að nota inni í bekkjum eða með hópum með það markmið að vinna gegn 

einelti og neikvæðri hegðun. Markhópar námskeiðsins eru börn á mið- og efsta stigi 

grunnskóla. Í greinargerðinni er megin áherslan lögð á fræðilega umfjöllun, farið verður 

yfir hvaða þætti námskeiðið inniheldur og leitast verður eftir svörum við 

rannsóknarspurningunni: Hvernig getum við styrkt börn og unglinga í að standa saman 

gegn einelti og neikvæðum samskiptum? 

 Rannsóknir hafa sýnt að í 85-88% tilfella þar sem þolandi verður fyrir ofbeldi af 

hálfu geranda eru áhorfendur sem horfa upp á eineltið (Salmivalli, 2010). Mikill meirihluti 

þeirra standa við bakið á geranda og hvetja hann áfram eða aðhafast ekkert. Einungis 17-

20% barna verja þá sem verða fyrir einelti (Salmivalli, Lappalainen og Lagerspetz , 1998). 

Meginástæðan fyrir því er sú að börnin eru hrædd við að verða sjálf fyrir einelti ef þau 

skipta sér af (Berkowitz, 2013; Frisén, Hasselblad og Holmqvist, 2012; Salmivalli, 2010). 

Einnig vita þau ekki hvernig þau eiga að bregðast við þegar þau verða vitni að einelti 

(Berkowitz, 2013). Markmið námskeiðsins er að breyta þessu með því að styrkja börnin og 

kenna þeim leiðir til að grípa inn í eineltismál. Einnig verður þeim kennt um vináttu, 

samskipti, að leysa vandamálin sjálf og fleira. Á námskeiðinu sem ber heitið „Öll sem eitt“ 

verður því unnið með ýmsa þætti sem geta stuðlað að því að fá þátttakendur til að verða 

sterkari heild og standa við bakið hvert á öðru. Verður það gert með hinum ýmsu 

verkefnum, umræðum, leikjum og upplifunum.  

 Greinargerðin er byggð upp með þeim hætti að í upphafi verða skoðaðar 

skilgreiningar á einelti, fjallað um þolendur og gerendur og hversu slæm áhrif einelti hefur 

á þolendur. Því næst verða farið yfir áhrif áhorfenda og hvernig hægt er að nýta þá gegn 

einelti og neikvæðri hegðun. Einnig verða skoðuð hugtökin stofnanamenning, 

bekkjarbragur og félagsleg uppbygging (e. social architecture) og áhrif þeirra. Þá verður 

fræðilegur bakgrunnur námskeiðsins kynntur og síðan námskeiðið og uppbygging þess. 

Auk þess mun hver tími verða kynntur stuttlega. 

  



8 

2 Einelti 

Margar skilgreiningar eru til um það hvað einelti er, þó eru flestir fræðimenn í 

meginatriðum sammála um helstu einkenni eineltis en þau eru endurtekning, 

valdaójafnvægi og neikvætt áreiti eða ofbeldi. Til að mynda segja Page og Page (2003) að 

einelti sé endurtekið ofbeldi sem eigi sér stað yfir ákveðið tímabil. Tilgangur þess sé að 

stuðla að vanlíðan, meiða og niðurlægja einstaklinginn. Aðrir tala á svipuðum nótum og 

skilgreina einelti þannig að um sé að ræða einstakling sem verður fyrir síendurteknu 

neikvæðu áreiti frá einum eða fleiri aðilum og að viðkomandi eigi erfitt með að verja sig 

(OGE, e.d.; Hawkins, Pepler og Craig, 2001). Þegar kemur að birtingamyndum eineltis talar 

Olweus og reyndar fleiri einnig um tvær gerðir af einelti; beint og óbeint. Beint einelti lýsir 

sér þannig að um er að ræða spörk, barsmíðar og niðurlægingu í formi orða og háðslegra 

athugasemda eða hótana. Einnig er um að ræða beint einelti þegar verið er að stríða 

einstaklingi sem sýnir að honum mislíkar stríðnin. Óbeint einelti er aftur á móti þegar 

einstaklingur er útilokaður úr hópi, talað er illa um hann og komið í veg fyrir að hann geti 

eignast vini (Guðjón Ólafsson, 1996; OGE, e.d.).  

 Þá segja Sharp og Smith að í eineltistilfellum sé oft um að ræða misbeitingu á valdi. 

Það er að einn eða fleiri einstaklingar níðast á einum einstaklingi sem ekki getur varið sig. 

Þarna er um að ræða valdaójafnvægi, að gerandi vilji ráða yfir þolanda (Sharp og Smith, 

2000). Þetta valdaójafnvægi gerir það að verkum að börn og þá sérstaklega þolendur geta 

sjaldan leyst einelti án stuðnings frá fullorðnum (Vanda Sigurgeirsdóttir, munnleg heimild, 

20. nóvember 2013). Mikilvægt er að vinna með þetta valdaójafnvægi (Sudermann, Jaffe 

og Schieck, 1996) og er það einmitt eitt af markmiðunum með námskeiðinu, það er að 

koma á jafnvægi á milli einstaklinga í bekkjum og nota hópinn til að hjálpa til við það. 

Þannig má vinna að forvörnum gegn einelti sem er nauðsynlegt að gera í öllum 

grunnskólum því rannsóknir sýna að einelti á sér að mestum hluta stað í skólanum, eða 

50-75 af hverjum 100 verða fyrir einelti þar (OGE, e.d.). 
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2.1 Þolendur 

Enginn á skilið að vera lagður í einelti en eigi að síður verða margir fyrir því úti um allan 

heim. Rannsókn Ársæls M. Arnarsonar og Þórodds Bjarnasonar (2012) sem gerð var árið 

2010 leiddi í ljós að 5,3% barna í 6. og 8. bekk grunnskóla á Íslandi urðu fyrir einelti og eru 

þolendur því ansi margir. Ýmsar rannsóknir hafa verið gerðar í þeim tilgangi að greina 

hvað einkenni þolendur eineltis og í ljós hefur komið að hægt er að greina nokkur megin 

einkenni. Til að mynda eru þolendur eineltis oft hlédrægari, viðkvæmari, varkárari og 

auðgrætanlegri en önnur börn (Guðjón Ólafson, 1996; OGE, e.d.). Þeir eru einnig líklegri til 

að finna fyrir andlegum einkennum á borð við þunglyndi, kvíða, einmannaleika og hafa 

lágt sjálfstraust (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009; Beran og Shapiro, 

2005; OGD, e.d.). Í rannsókn Hlínar Kristbergsdóttur og Jóns Gunnars Bernburg (2011) 

kemur síðan fram að börn sem eiga fáa eða enga vini eru líklegri til að verða fyrir einelti 

en börn sem eiga góða vini og sterkt félagsnet. Þeir eiga ekki jafn auðvelt með að verja sig 

gegn eineltinu ef þeir eiga ekki vin eða vini til sem standa með þeim (Sharp og Smith, 

2000) og eru því auðveldari fórnarlömb. 

 Olweus (e.d.) heldur því auk þess fram að annarskonar hópur þolenda sé til, það 

eru börn með ögrandi hegðun. Þau geta verið fljót að reiðast ef ráðist er að þeim og reyna 

að svara fyrir sig, með misgóðum árangri þó. Þau eru oft á tíðum félagslega illa stæð, 

óþroskuð, reikul, eirðarlaus og hegðun þeirra fer oft í taugarnar á fullorðnum. Þessi hópur 

þolanda er einnig líklegur til að leggja aðra í einelti. 

 Síðan eru aðrar rannsóknir sem sýna fram á að þeir sem eru á einhver hátt öðruvísi 

en hópurinn, t.d. tjá sig öðruvísi, klæða sig ekki eins og normið segir til um eða eru með 

öðruvísi framkomu eru líklegri til að verða fyrir barðinu á gerendum (Thornberg og 

Knutsen, 2011). Huga þarf þó að því að gera ekki ákveðin einkenni barna að stöðluðum 

ástæðum fyrir einelti. Það getur aukið líkur á frekara einelti (Sharp og Smith, 2000). 

2.2 Gerendur 

Gerendur eru ekki einsleitur hópur, frekar en þolendur, en þó hafa rannsóknir sýnt að þeir 

einstaklingar sem líklegir eru til að leggja í einelti eiga ýmislegt sameiginlegt (Ársæll M. 

Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Þannig virðist vera að margir gerendur séu 

árásargjarnir, hvatvísir, þeim gengur verr í skóla en öðrum börnum og þeir aðlagast illa 
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félagslega (van Lier og Crijene, 2005). Auk þess líður þeim illa í skólanum og eru líklegri til 

að enda í vímuefnaneyslu (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). Þá hafa 

gerendur jákvætt viðhorf gagnvart ofbeldi (Randall, 1997; OGE, e.d.), hafa þörf fyrir að 

ráðskast með þolendur, vilja ráða yfir þeim og öðlast þannig aukin völd (Lam og Liu, 2007; 

Olweus, 1993). Niðurstöður rannsóknar Lam og Liu (2007) leiddu auk þess í ljós að 

gerendur hafa lágt sjálfstraust og eru hræddir við að verða sjálfir þolendur eineltis taki 

þeir ekki þátt í eineltinu. Auk þess líta þeir ekki á þolendur sem fórnarlömb heldur segja 

þá „eiga ofbeldið skilið“ (Lam og Liu, 2007; Roland og Vaaland, 2001). 

 Í rannsókn Kaukiainen og fleiri (2002) kemur þó fram allt önnur hlið á gerendum. 

Sú rannsókn leiddi í ljós að gerendur væru meðalnámsmenn, væru félags- og 

tilfinningalega vel settir og alls ekki hræddir eða óöruggir, heldur höfðu þeir ágætt 

sjálfsálit. 

 Hvernig sem gerendur eru að upplagi er það þó víst að taka þarf á hegðun þeirra 

og gera þeim ljóst að einelti sé ekki ásættanlegt. Gerendum getur annars þótt þeir hafa 

sigrað þolendur og þeir sem horfa upp á eineltið gætu fetað í fótspor þeirra (Olweus, 

2005b). Auk þess getur það að leggja í einelti haft ýmis neikvæð áhrif á gerendur, svo sem 

frekari andfélagslega hegðun, ofbeldi og glæpi á fullorðinsárum, en í 55% tilfella hafa þeir 

framið einhverskonar glæp á aldrinum 16-24 ára (Olweus, 2011). Það er því mikilvægt fyrir 

samfélagið í heild að fá gerendur til að breyta hegðun sinni. Það er eitt af því sem 

námskeiðið tekur á og mun þá hegðun gerenda vonandi breytast til batnaðar. 

2.3 Áhrif eineltis á þolendur  

Það líður ekki langur tími frá því að einelti hefst og þar til þolanda fer að líða illa 

(Olweus, 2005b). Einelti getur haft víðtækar afleiðingar fyrir þolendur, þar á meðal 

langvarandi neikvæð áhrif á andlega og líkamlega heilsu. Má þar nefna þunglyndi, 

lystarleysi, vinaleysi, kvíða og kvíðaröskun (Boulton ofl 1999; Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2009; Olweus, 2005b; Sourander, 2007). Einnig geta þeir fundið fyrir 

sállíkamlegum kvillum á borð við magaverk, höfuðverk og fengið martraðir af völdum 

eineltisins (Sharp og Smith, 2000). Þetta getur haft varanleg áhrif á þolendur og valdið 

þeim skaða allt fram á fullorðinsár (Olweus, 1993). Þess vegna er ekki nóg að grípa inn í 

einelti og stöðva það heldur verður einnig að styrkja sjálfstraust þolenda og gefa þeim 
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tækifæri á að vinna sig út úr þessari erfiðu raun (Daníel Reynisson ofl., 2011). Vegna þessa 

er sjálfstyrking mikilvægur þáttur í námskeiðinu. 
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3 Einelti og hópar 

Hópar geta verið af ýmsum toga og eru til margar skilgreiningar á því hugtaki. 

Skilgreiningarnar geta verið allt frá því að vera hópurinn Íslendingar og yfir í að vera litlir 

hópar þar sem allir þekkjast (Friðrik H. Jónsson, 1993). Þá er í flestum tilfellum verið að 

tala um tvo eða fleiri aðila sem deila áhugamáli eða reynslu (Sims og Stephens, 2005; 

Stangor, 2004) og hafa sameiginleg markmið, samkiptareglur og siði (Friðrik H. Jónsson, 

1993, Gladding, 2008). Allir tilheyra einhverskonar hópi hvort sem um er að ræða 

fjölskyldu, vini eða aðra (Sims og Stephens, 2005; Stangor, 2004). Í mörgum hópum eru 

leiðtogar sem leiða hópinn, það er þó ekki alltaf því oft er það meirihlutinn sem ræður og 

stjórnar menningunni. Þriðja gerðin af stjórnun innan hóps er að minnihlutinn nær 

yfirráðunum, hann berst á móti straumnum og nær þannig einum og einum á sitt band. 

Að lokum eru þeir orðnir ríkjandi hluti hópsins. Hópar snúast þó ekki alltaf um að einhver 

hafi völd því einnig geta hópar myndað samheldni og stöðugleika í þeim málum sem þeir 

taka sér eru fyrir hendur (Friðrik H. Jónsson, 1993). Út frá þessu má velta fyrir sér hvort 

hægt sé að breyta menningu hópa sé viljinn og samheldnin nægilega sterk. Hlutverk hvers 

og eins í hóp getur verið mjög mismunandi og staða þeirra einnig. Í þessum kafla verður 

fjallað um hlutverk og stöðu barna sem verða fyrir einelti, þeirra sem leggja í einelti og 

þeirra sem horfa upp á það. Einnig verður fjallað um stofnanamenningu, bekkjarbrag og 

félagslega uppbyggingu. 

3.1 Eineltishringurinn 

Eineltishringurinn er skýringarmynd (Olweusaráætlunin gegn einelti, 2014) af 

viðbragðsmynstri þegar upp koma eineltistilfelli. Hann er hluti af Olweusaráætluninni og 

er látin hanga uppi í öllum skólum sem eru þátttakendur í þeirri áætlun. Eineltishringurinn 

er skýr og sé hann notaður reglubundið ættu börn og unglingar að öðlast betri skilning á 

ólíkum hlutverkum í eineltismálum og átta sig voanandi á að einelti snertir alla (Olweus, 

2005a). 
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Eineltishringurinn hjálpar til við að útskýra einelti betur og staðsetja hvern einstakling sem 

kemur að eineltismálum. Þolandinn er sá sem verður fyrir eineltinu og er hann hafður fyrir 

miðju plaggi, allt í kringum hann eru einstaklingar með mismunandi hlutverk í hverju 

eineltismáli. Gerandi er eins og áður hefur komið fram sá sem framkvæmir einelti eða 

tekur þátt í því. Meðhlaupari er sá sem styður við bakið á gerandanum, er virkur 

þátttakandi en er ekki sá sem tekur af skarið. Stuðningsaðili tekur ekki virkan þátt í 

eineltinu en styður við það. Óvirkur stuðningsaðili samþykkir eineltið en er ekki sýnilegur 

stuðningsaðili geranda. Hlutlaus áhorfandi skiptir sér ekki af þegar hann sér einelti. 

Hugsanlegur verndari er á móti eineltinu en gerir ekkert í því þó honum finnist hann eiga 

að hjálpa. Verndari er á móti einelti og hjálpar eða reynir að hjálpa þeim sem fyrir því 

verða (Olweus, 2005a). 

 Með því að hafa þetta sýnilegt ættu börn og unglingar að verða meðvitaðri um 

hver staða þeirra er þegar kemur að einelti. Best væri ef hægt væri að kenna öllum 

börnunum að einelti er ólíðandi og að allir þurfa að hjálpast að við að koma í veg fyrir það. 

Það er hægt með því að allir fari í stöðu verndara því eins og fram kemur hér í næsta kafla 

hafa áhorfendur mikil völd og geta bæði ýtt undir og stöðvað einelti.  
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3.2 Áhorfendur 

Þegar leysa á eineltismál sem upp hafa komið er oft aðeins reynt að stía í sundur 

þolendum og gerendum. Hópurinn sem horfir upp á eineltið gleymist oft og lítið er spáð í 

honum (Berkowitz, 2013). Rannsóknir hafa þó sýnt að máttur áhorfenda í eineltismálum 

er mikill, ekki síst vegna þess að í 85-88% eineltismála eru áhorfendur sem fylgjast með 

einelti (Salmivalli, 2010). Þrátt fyrir þennan fjölda áhorfenda sýnir rannsókn sem gerð var í 

Finnlandi að mjög fáir, eða aðeins 17-20% barna í sjöunda og áttunda bekk, verja 

þolendur fyrir árásum af hendi gerenda en 20-29% styðja við bakið á gerendum. Stærstur 

hluti áhorfenda eða 26-30% horfa bara á án þess að viðhafast neitt, jafnvel þó þeim finnist 

að þeir eigi að gera eitthvað eða langi til þess (Salmivalli, Lappalainen og Lagerspetz, 

1998). Eins og fram kom í inngangi eru ástæður þess að börn styðji við bakið á gerendum 

eða reyni ekki að stöðva eineltið þær að þau eru hrædd við höfnun og að verða næsta 

fórnarlamb (Berkowitz, 2013; Frisén, Hasselblad og Holmqvist, 2012; Salmivalli, 2010) og 

vita ekki hvernig þau eiga að bregðast við þegar þau verða vitni af einelti (Berkowitz, 

2013). Fleiri ástæður eru að áhorfendum finnst eineltið ekki vera alvarlegt eða að það 

komi þeim ekki við og þess vegna gera þeir ekkert til þess að reyna að stöðva það 

(Cappadocia og o.fl., 2012). Því er mikilvægt að fá börn til að grípa inn í einelti verði þau 

vitni af slíku, en rannsókn Hawkins, Pepler og Craig (2001) leiddi í ljós að í 57% tilfella 

hætti eineltið ef börn tóku af skarið og stóðu upp á móti geranda. Ástæða þess er sú að þá 

fá gerendur ekki það sem þeir vilja út úr eineltinu, sem er virðing og viðurkenning, og því 

eru minni líkur á að ofbeldið endurtaki sig (Salmivalli, 2010). Vegna þessara þátta er 

nauðsynlegt að fræða börn um hversu auðvelt það getur reynst að stöðva einelti. Því 

verður aðaláhersla námskeiðsins „Öll sem eitt“ að styrkja þátttakendur í að standa með 

sjálfum sér og öðrum og vera óhrædd við standa upp á móti einelti og neikvæðri hegðun. 

3.3 Máttur jafningjahópsins 

Ef einelti er sett í hópsamhengi, það er að börnum sé gerð grein fyrir að þau eru hluti af 

eineltinu þó þau séu ekki beinir þátttakendur, er auðveldara að fá börn til að skilja að 

einelti sé hægt að stöðva ef gripið er inn í þær aðstæður (Salmivalli, 2010). Einelti er 

hópvandamál og hægt er að taka á þeim vanda með því að bæta andrúmsloft og 

menningu innan hópsins (Berkowitz, 2013). Það þarf þó að passa uppá að rétt sé staðið að 



15 

málum þegar börn eru fengin til að taka þátt í slíkum aðgerðum. Ef ekki er farið rétt að 

eru líkur á að eineltið geti versnað í stað þess að lagast. Því þarf manneskja með þekkingu, 

kunnáttu og umhyggju að sjá um slík inngrip. (Rodkin, 2011). Einnig getur skipt sköpum 

fyrir þolendur að einstaklingar sem fengnir eru í slík inngrip séu félagslega vel settir og 

vinsælir meðal jafningja því þá eru meiri líkur á að einelti hætti. Ástæðan fyrir því er að 

vinsælir einstaklingar senda skilaboð til hinna barnanna og eru leiðandi í því hvað sé 

leyfilegt innan hópsins og hvað ekki (Berkowitz, 2013; Rodkin,2011). Það er þó ekki alltaf 

svo gott að eineltið hætti strax, en eins og áður hefur komið fram hættir það þó í rúmlega 

helmings tilfella séu inngripin rétt framkvæmd. Inngripin leiða það þó í för með sér, hvort 

sem eineltið hættir strax eða ekki, að þolendum líður betur að hafa einhverja sem styðja 

við bakið á þeim og getur það dregið úr skaðlegum áhrifum sem þolandi getur orðið fyrir 

af völdum eineltisins (Hawker og Boulton, 2001). Rannsóknir sýna til að mynda að 

þolendur sem eiga bandamenn sem aðstoða þá þegar einelti á sér stað eru líklegri til að 

finna fyrir minna þunglyndi og hafa meira sjálfstraust en þeir sem ekki eiga neinn að 

(Salmivalli, 2010). 

 Auk þess kemur fram í rannsóknum að til þess að fá börn til að grípa inn í einelti 

þurfi að þjálfa þau í því. Það er gert með því að stuðla að góðum anda, sýna 

umburðarlyndi í garð annarra og æfa gagnkvæma virðingu (Berkowitz, 2013; Woody, 

2013). 

 Það er því ljóst að þarft er að styrkja hópinn og veita honum aðstoð, ráð og leiðir 

til að takast á við einelti í sameiningu. Rannsóknirnar sem komið hafa fyrir hér að ofan 

styrkja það einnig að námskeið eins og „Öll sem eitt“ er þarft verkfæri inni í skólum til að 

takast á við einelti.  

3.4 Stofnanamenning 

Menning verður til í samskiptum manna á milli og við það sem tengir þá saman, hvernig 

hlutirnir eru gerðir og hvaða reglum þeir fylgja. Oft er talað um stofnanamenningu þegar 

um menningu er að ræða innan ákveðinna hópa. Stofnanamenning skapast af þeim 

óskráðu reglum sem eru í hávegum hafðar innan hópsins. Hópar búa sér semsagt til reglur 

sem hvergi eru skráðar en flestir fara eftir. Ef nýr einstaklingur kemur inn í hópinn lærir 

hann með tímanum hvaða óskráðu reglum farið er eftir innan hans (Börkur Hansen, 

2004). 
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 Til eru tvær gerðir af stofnanamenningu, annarsvegar veik stofnanamenning þar 

sem reglurnar eru óljósar og þeir sem tilheyra hópnum vita ekki hverju er búist við af 

þeim. Hinsvegar er það sterk stofnanamenning þar sem hópurinn er mjög samheldinn og 

allir vita hvað ætlast er til af einstaklingum innan hans. Sterk stofnanamenning virkar í 

flestum tilfellum betur. Þó eru undantekningar á því, eins og þegar hún er ekki af 

jákvæðum toga. Hægt er að hafa sterka neikvæða stofnanamenningu þar sem viðmiðin og 

viðhorfin eru neikvæð (Börkur Hansen, 2004). Ef upp kemur neikvæð menning, eins og 

gæti verið að gerast í þeim hópum sem námskeiðið er hugsað fyrir, þarf að breyta því. Til 

þess þarf góða samstöðu um vilja til breytinga, breytingar á viðhorfum innan hópsins og 

góðan leiðtoga sem fylgir þeim eftir (Börkur Hansen, 2004). Mikilvægir þættir sem koma 

fyrir í þessum kafla verða einnig teknir fyrir í námskeiðinu. Má þar nefna að eitt 

meginmarkmið námskeiðsins er að byggja upp jákvæða menningu innan hópsins sem 

námskeiðið verður lagt fyrir. Nátengt stofnanamenningu er bekkjarbragur og þar sem 

námskeiðið er ætlað m.a. bekkjum í grunnskólum er vert að skoða hvernig bragur getur 

myndast innan bekkja og hvernig best sé að hafa hann af jákvæðum toga. 

3.5 Bekkjarbragur 

Þegar talað er um um bekkjarbrag er átt við starfsandann í bekknum eða ákveðin 

hópeinkenni sem myndast í samfélagi nemenda hans. Bekkjarbragur getur verið mjög 

misjafn og er það hópurinn sjálfur sem býr til sinn eigin bekkjarbrag út frá viðmiðum 

sínum og gildum. Oft getur myndast slæmur bekkjarbragur innan bekkjar ef einelti hefur 

átt sér stað, klíkur myndast og börnin skipta sér upp í flokka, með geranda, með þolanda 

eða hlutlaus (Merrell, Buchanan og Tran, 2006). 

 Þegar slæmur bekkjarbragur hefur myndast innan bekkjar er mikilvægt að reyna 

að taka á þeim málum sem allra fyrst. Ef það gengur vel og andi bekkjarins lagast hefur 

það jákvæð áhrif á tilfinningalegan og félagslegan líðan barnanna sem og nám þeirra. 

Talið er að jákvæður andi kenni börnunum að það þurfi hugsjón til leysa úr ágreiningi og 

ná markmiðum sínum án þess að notast við neikvæða hegðun eins og að skemma orðspor 

annarra, útiloka úr hópnum, segja ósannindi um eða tala niðrandi eða særandi við aðra 

(Merrell o.fl., 2006).  

 Einelti þrífst illa þar sem jákvæður og uppbyggilegur andi ríkir og þar sem allir 

innan bekkjarins vinna saman, nemendur og kennarar. Jákvætt andrúmsloft auðveldar 
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nemendum að taka afstöðu gegn einelti og verður það þar af leiðandi minna því enginn 

hljómgrunnur er fyrir því innan hópsins (Sharp og Smith, 2000). Til þess að halda andanum 

góðum þarf að vinna að því að minnka andfélagslega hegðun. Mælt er með að þjálfa 

nemendur í tilfinninga- og félagsfærni og ýta undir jákvæða hegðun. Það er hægt að gera 

með því að kenna börnum að setja sig í spor hvers annars og æfa þau í að leysa úr deilum 

(Merrell o.fl., 2006). Önnur góð leið til að taka á eineltismálum er félagsleg uppbygging (e. 

social architecture). Verður það skoðað betur í næsta kafla. 

3.6 Félagsleg uppbygging 

Þegar börn hafa lent í einelti er félagsleg uppbygging ein af þeim leiðum sem hægt er að 

fara til að byggja brotinn einstakling upp á ný. Félagsleg uppbygging snýst um að efla 

jákvæða reynslu þolanda með því að endurskipuleggja umhverfi hans. Þetta er þríþætt, í 

fyrsta lagi verður að skilja þolanda og geranda að. Það þarf þó að vara sig á því að gera 

það ekki þannig að það skapist gremja þeirra á milli. Næst er að hjálpa þolanda við að 

byggja upp ný félagsleg tengsl, passa að hann einangrist ekki og hjálpa honum að eiga í 

jákvæðum samskiptum við jafningja sína. Þá ber að passa uppá að allir í hópnum hafi jafna 

möguleika á að láta ljós sitt skína. Þriðji þátturinn snýr að því að stuðla að jákvæðum 

samskiptum, að allir sé styðjandi fyrir hvern annan og beri virðingu hver fyrir öðrum. 

Fullorðnir eru fyrirmyndir barnanna og þeir þurfa því að sýna þessa þætti í verki sjálfir 

(Pepler, 2006). 

 Til þess að hægt sé að vinna með þetta verkfæri þarf að fá svar við spurningum 

eins og; hverjir eru styrkleikar þolanda? Og hvað þarf að vinna með? Aðferð sem þessi 

getur hjálpað öllu samfélaginu í að vinna gegn einelti en þá þurfa allir að hafa sama 

viðhorf gagnvart því (Pepler, 2006).   

 Vanda Sigurgeirsdóttir lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands hefur þróað 

aðferð sem byggir á grein Pepler (2006) um vinnupalla (e. Scaffolding) og félagslega 

uppbyggingu. Hefur hún bætt inn þáttum sem Pepler minnist ekki á í grein sinni, eins og 

hópefli, samvinnunámi, ferðalögum, foreldrafundum og að virkja félagslega sterk börn til 

að aðstoða við að taka á eineltinu. Með því byggir hún hópinn upp og býr þannig um 

hnútana að einelti komi ekki upp (Vanda Sigurgeirsdóttir, munnleg heimild, 20. nóvember 

2013). Námskeiðið „Öll sem eitt“ byggir að mestu leiti á þeim þáttum sem Pepler og 

Vanda hafa verið að vinna með.  
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4 Fræðilegur bakgrunnur námskeiðsins 

Námskeiðið „Öll sem eitt“ er byggt upp á átta þáttum sem mikilvægt er að þjálfa þegar 

kemur að því að taka á einelti og neikvæðum samskiptum. Hér á eftir verður farið yfir 

þessa þætti á fræðilegum grundvelli. 

4.1 Hópastarf 

Hópastarf er ein meginuppistaða námskeiðsins. Markmiðið er að gera hópa þar sem 

einelti hefur ríkt að betri heild svo allir njóti sömu virðingar og standi saman gegn einelti.  

 Í bókinni Groups er hópastarf skilgreint sem faglegt starf þar sem unnið er að 

ákveðnum verkefnum eða veittur er ýmiskonar stuðningur. Fagmanneskju er ætlað að 

stýra starfinu og aðstoðar hún einstaklinga við að ná þeim markmiðum sem sett hafa 

verið, þessi markmið geta verið af verkefna-, einstaklings- eða samskiptalegum toga. Auk 

þess getur hópastarf hjálpað börnum og unglingum við að takast á við togsteitu og 

þrýsting af ýmsum gerðum (Gladding, 2008). Starf af þessu tagi getur fengi félagslega veik 

börn og unglinga til að tjá sig. Eitt ráð til þess er sem dæmi að láta þá félagslega sterku fá 

hlutverk sem ekki krefjast mikillar athygli og ætti það að hjálpa þeim veikari að koma sér á 

framfæri. Hópastarf er hægt að nota á ýmsan hátt, þar má nefna, til að breyta hegðun 

einstaklinga, hressa þá við, til vandamálalausna eða til sjálfskoðunar sem eitthvað sé 

nefnt (Ringer, 2002). Einnig getur gott hópastarf leitt til umræðna og spurninga um 

viðhorf og gildi og þaðan leitt til góðs tækifæris til að þjálfa samskiptahæfni. Þá er hægt 

að ræða ýmis málefni sem að því snúa, s.s. að læra að taka tillit hvers til annars og að bera 

ábyrgð (Gladding, 2008). Hópastarf getur því gagnast vel til að takast á við það vandamál 

sem einelti er. Námskeiðið er því sett þannig upp að rauði þráðurinn í gegnum það allt 

verður hópastarf.  

4.2 Sjálfstraust 

Einstaklingar sem eru með gott sjálfstraust hafa trú á eigin getu og sjálfum sér. Þeir þekkja 

styrkleika sína og veikleika og nota þá sjálfum sér og öðrum til gagns (Erla Kristjánsdóttir, 

Jóhann Ingi Gunnarsson og Sæmundur Hafsteinsson, 2008). Börn sem hafa gott 



19 

sjálfstraust eru yfirleitt ekki að leggja önnur börn í einelti og lenda síður í því að vera lögð í 

einelti sjálf (O‘Moore og Kirkham, 2001). Þau eru einnig líklegri en önnur börn til að reyna 

að stöðva einelti (Salmivalli, 1999). Í ljósi þessarra upplýsinga þykir mikilvægt að þjálfa 

sjálfstraust hjá börnum. Til að þjálfa það þurfa börn að fá að æfa sig og endurtaka. 

Andrúmsloftið þarf að vera gott og leyfilegt að gera mistök, maður lærir af þeim og finnur 

nýjar leiðir til lausna. Auk þess er gott fyrir alla að sjá að aðrir gera mistök og það er í lagi. 

Annað sem við viljum leggja áherslu á til að ýta undir sjálfstraust er að styrkja sjálfsímynd 

með jákvæðu viðhorfi í garð sjálf síns og annarra. Einnig þarf að ýta undir sjálfsvirðingu 

með því að finna góða kosti í fari sjálf síns og annarra og síðast en ekki síst að huga að 

sjálfsmati, þ.e. að læra að meta sjálfan sig og aðra á sanngjarnan hátt (Erla Kristjánsdóttir 

o.fl., 2008). Einn tími námskeiðsins verður tileinkaður sjálfstrausti og verða þessir þættir 

teknir fyrir þar. Einnig mun sjálfstraust þjálfast í mun fleiri tímum.  

4.3 Mikilvægi vináttu 

Börn læra samskipti og félagsfærni með því að hafa samskipti við jafnaldra sína og 

fullorðna (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Félagsleg samskipti og náin 

vinátta eru mikilvægir þættir í þroskaferlinu og eru tengsl á milli þess að eiga góða vini og 

eiga auðvelt með aðlögun á unglingsárunum (Berk, 2007). Því er nauðsynlegt að vilji barna 

til að eignast vini sé tekið vel og af áhuga því ef dregið er úr barninu verður það óvirkara 

og dregur sig í hlé með tímanum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). 

 Gerðar hafa verið ýmsar rannsóknir á mikilvægi vináttu fyrir börn og einnig hafa 

tengsl vináttu og eineltis verið skoðuð. Í ljós hefur komið að börn og unglingar sem erfitt 

eiga með að finna sameiginleg áhugamál með jafningjum sínum eða eru stimpluð öðruvísi 

eiga ekki jafn auðvelt með að eignast vini og aðrir. Þetta getur valdið því að þau verði 

þolendur eineltis þar sem engir vinir eru til að koma þeim til varnar (Griffin og Gross, 

2004; Young og Sweeting, 2004). Þá hafa aðrar rannsóknir sýnt að vinir séu mjög 

verndandi gegn einelti (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). Því verður 

lögð mikil áhersla á vináttu í námskeiðinu. Til dæmis fer annar tími allur í fræðslu, 

umræður og verkefni um vináttu og einnig verður lögð áhersla á vináttuna í fleiri tímum.  

 



20 

4.4 Jákvæð samskipti 

Við erum stöðugt að senda skilaboð til þeirra sem í kringum okkur eru og auðvelt er að 

mistúlka þau skilaboð. Sama setningin getur verið sögð með algjörlega sitthvorri 

meiningunni. Bestu samskiptin fara þannig fram að jafnvægi ríki á milli þeirra sem að 

hlutdeild eiga. Misskipting getur þó oft orðið í samskiptum og er þá oft um að ræða hvaða 

hlutverkum þessir aðilar gegna innan hóps en oftar ræðst hún þó af framkomu 

viðkomandi aðila (Jakob Smári, 1993). 

 Samskipti geta verið af ýmsum toga, þar má nefna þætti eins og líkamlega 

snertingu, nálægð, fas, handahreyfingar, svipbrigði, klæðnað og að horfa í augun á þeim 

sem maður á í samskiptum við. Allir þessir þættir hafa áhrif og alla þættina er hægt að 

nota til lýsa tilfinningum sínum, allt eftir það eftir því hvernig skilaboð eru send (Jakob 

Smári, 1993). 

 Til eru nokkrar góðar leiðir til að bæta samskipti manna á milli. Notkun „ég-

skilaboða“ er ein góð leið í jákvæðum samskiptum, þá er viðkomandi að taka ábyrgð á því 

sem hann er að segja. Sem dæmi um slíkt er að segja „ég er....“  í stað „maður er....“. 

Önnur leið í góðum samskiptum er að láta viðmælanda vita að maður skilji hann. Þriðja 

leiðin er að vera viss um að viðmælandi skilji hvað maður sé að meina (Erla Kristjánsdóttir 

o.fl., 2008; Jakob Smári, 1993).  Fjórða leiðin er að hafa samræmi á milli orða og 

tjáningaforms svo viðmælandi fái rétt skilaboð. Það er til dæmis ekki auðvelt að vita hvort 

aðrir samgleðjist manni segi þeir „til hamingju“ með fýlusvip. Fimmta og síðasta leiðin er 

að gera sér grein fyrir því hversu auðvelt það er að misskilja aðra (Jakob Smári, 1993). 

 Eins og fram hefur komið hér ofar í greinargerðinni fer einelti ekki fram með 

jákvæðum samskiptum. Nauðsynlegt er því að kenna börnum samskiptafærni. 

Samtalsaðferðir er eitt af því sem hægt er að kenna og geta hlutverkaleikir nýst vel í þeirri 

kennslu (Erla Kristjánsdóttir o.fl., 2008). Því mun einn tími námskeiðsins vera helgaður 

jákvæðum samskiptum og verður hlutverkaleikur einn megin þáttur tímans. 

4.5 Ákveðniþjálfun 

Ákveðniþjálfun er samskiptatækni þar sem einstaklingar eru þjálfaðir í því að standa með 

sjálfum sér, en vera þó á sama tíma opnir fyrir því að hlusta á það sem aðrir hafa fram að 

færa (Hejgaard, 1997). Það getur gagnast öllum börnum að læra ákveðniþjálfun, hvort 
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sem þeir eru gerendur, þolendur eða áhorfendur í eineltismálum. Í tilfelli gerenda og 

áhorfanda gagnast hún til þess að standast hópþrýsting og taka ekki þátt í einelti. Einnig 

er hægt að þjálfa þau í að segja sína skoðun á eineltinu og þannig sýna ákveðni í 

samskiptum (Salmivalli, 1999). Börn sem hafa verið eða eru lögð í einelti þarf að þjálfa 

upp í að halda ró sinni og bregðast við eineltinu á afskiptalausan hátt, en rannsókn 

Salmivalli og fleirri (1996) leiddi í ljós að börn og unglingar sem sýndu slíka hegðun væru 

líklegri til að draga úr og koma í veg fyrir einelti. Einnig kom fram í sömu rannsókn að þau 

börn sem sýndu reiði eða hjálparleysi gagnvart gerendum sínum voru talin örga honum 

sem leiddi til áframhaldandi eineltis. 

 „Og ég stend við það sem ég segi“ er bók eftir Ann Dickson og þar er hægt að finna 

ýmis verkefni til ákveðniþjálfunar. Þar fjallar hún um hvað einkennir ákveðni í 

samskiptum, að vísa á bug tilraunum annarra til að brjóta niður ákveðnina og að standa 

með því sem maður segir. Ann segir líka vænlegt til árangurs að temja sér að tala á skýran 

og ákveðinn hátt, ekki af óákveðni eða með yfirgangi (Hejgaard, 1997). 

 Ákveðniþjálfun ætti að geta hjálpað öllum börnum að setja sér mörk í lífinu og 

ákveða hvernig þau vilja láta koma fram við sig. Það er réttur hvers og eins að stöðva 

óæskilega hegðun í garð sjálf síns eða annarra. Allir hafa sín mörk, en því miður eru ekki 

allir sem virða þessi mörk. Því þarf að þjálfa börn í að standa með sjálfum sér og öðrum. Í 

sjötta tíma námskeiðsins verður því ákveðniþjálfun tekin fyrir.  

4.6 Leiðtogafærni 

Leiðtogafærni er hæfileiki þar sem sýn er mótuð og viðhaldið til að ná þeim markmiðum 

sem sett hafa verið. Það er gert með því að beina öðrum í þá átt og öðlast fylgispekt 

þeirra. Hæfileikinn til að verða leiðtogi byrjar að mótast strax í bernsku. Það fer fram í 

gegn um mótun sjálfsins, sjálfsvitundarinnar og sjálfsmyndarinnar (Haukur Ingi Jónasson 

og Helgi Þór Ingason, 2011). Allir hafa þó einhver áhrif í kringum sig í gegnum lífið, sama 

hversu félagslega óvirkir eða virkir þeir eru. Það gefur því til kynna að einhver 

leiðtogafærni búi í okkur öllum, hún birtist bara á mismunandi sviðum (Maxwell, 1993). 

 Það er þrennt sem leiðtogi þarf að hafa til að standa undir þeim titli. Hann þarf að 

vera klár í að skapa sýn, hann þarf að vera klár í að skapa tilfinningu fyrir brýnni nauðsyn 

og vera klár í að viðhalda þeirri sýn þar til markmiðum sem sett hafa verið hefur verið náð. 

Hann þarf einnig að fá aðra til að treysta sér, hlusta með athygli á hvað aðrir hafa að segja 
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og taka þarfir þeirra fram yfir sínar eigin ef upp kemur sú staða að þess þurfi (Haukur Ingi 

Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). 

 Jákvæð leiðtogafærni verður sífellt mikilvægari. Ein megin ástæða þess er að 

neikvæðum leiðtogum sem stýra hópum á borð við hópa kynþáttahaturs- og 

ofbeldismanna hefur fjölgað og getan til að finna til samkenndar hefur dalað verulega. 

Þessu verður að bregðast við og reyna að stöðva. Með því að kenna börnum hvernig koma 

eigi vel fram hvert við annað og vera góð fyrirmynd fyrir þau er unnið geng slíkri 

hópamyndun. Skólar eru tilvalinn vettvangur til að kenna leiðtogafærni, þar hafa börnin 

tækifæri til að kynnast öðrum börnum og geta notið leiðsagnar þeirra sem þar kenna, sé 

viðkomnadi góð fyrirmynd (Hensel, 1991).   

 Það fyrsta sem þarf að kenna börnum er að skilja sínar eigin tilfinningar. Þegar 

þeim áfanga hefur verið náð þarf að kenna þeim að setja sig í spor annarra og einnig er 

gott að ræða við þau aðstæður sem þau hafa lent í og velta því fyrir sér hvernig þeim leið í 

þeim aðstæðum og hvernig þau brugðust við (Hensel, 1991). Í ljósi þessara upplýsinga er 

mikilvægt að taka leiðtogafærni fyrir í námskeiðinu. Verður það gert í áttunda tíma þar 

sem eingöngu er tekin fyrir leiðtogaþjálfun. Einnig mun leiðtogaþjálfun koma fyrir í fleiri 

tímum þar sem margt í námskeiðinu bíður upp á þjálfun sem tekur á þeim þáttum sem 

fram komu í þessum kafla. 

4.7 Að leysa vandamálin sjálf 

Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir (1993) segja að börn noti hinar ýmsu 

leiðir til að leysa úr vandamálum. Hæfni þeirra til þess er misjöfn og fer hún eftir aldri og 

samskiptaþroska. Einnig fer það eftir því í hvaða aðstæðum barnið lendir hver viðbrögð 

þess verða. Þau hafa flokkað vandamálalausnir niður í fjóra flokka. Það eru: 

 Hvatvís hegðun sem lýsir sér þannig að barnið bregst við annað hvort með því að 

draga sig í hlé eða sýna árásargjarna hegðun, t.d. berja eða sparka (Sigurður J. Grétarsson 

og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993). Strákar eru mun líklegri en stelpur til að notast við 

þessa hegðun (Davies, 2000). 

 Einhliða hegðun lýsir sér þannig að aðeins sé annað sjónarmið af tveim tekið til 

greina þegar upp koma vandamál. Þá ýmist gefur annar aðilinn eftir, samþykkir hugmynd 

hins, biðst fyrirgefningar, skipar fyrir eða ráðskast með hinn með því að hreyta einhverju 

ósmekklegu í hann. 
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 Tvíhliða hegðun lýsir sér á þann hátt að tekið sé tillit til skoðana beggja aðila þó 

önnur skoðunin sé ráðandi. Annar aðilinn gefur aðeins eftir með því að leita skýringa á því 

sem hinn vill, leyfir honum að ráða núna eða hann gengur hart fram með sitt mál og hefur 

þannig áhrif á hinn aðilann. 

 Gagnkvæm hegðun snýst um að báðir aðilar fá að útskýra mál sitt með samræðum 

þeirra á milli. Tillit er tekið til þarfa allra sem eiga hlut að máli þegar leita á lausna 

vandamálsins. Leitast er eftir lausn sem báðir aðilar geta sætt sig við (Sigurður J. 

Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993).  

 Stúlkum þarf sérstaklega að kenna um jákvæð samskipti. Þær eiga erfiðara en 

strákar með að leysa úr vandamálum og er ástæðan fyrir því sú að strákar fá oft á tíðum 

meiri þjálfun í því í daglegu lífi (Davies, 2000). Stelpur eru einnig meðvitaðari um hvað sé 

ætlast til af þeim frá samfélaginu og byrgja þess vegna tilfinningar sínar oft inni í sér í stað 

þess að reyna að leysa úr vandamálum sem upp geta komið (Simmons, 2002).  

 Sem betur fer eiga þó flestir unglingar, óháð kyni, auðvelt með að leysa vandamál 

sín með gagnkvæmri hegðun, en það kemur þó fyrir að þeir leiti í alla þessa 

samskiptaflokka sem hér hafa verið kynntir á einhverjum tímapunkti (Sigurður J. 

Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993). Þegar einelti kemur upp er t.d. ekki verið 

að notast við gagnkvæma hegðun eins og komið hefur fram í greinargerðinni. Þess vegna 

er gott að kynna fyrir þeim hvernig best sé að leysa úr vandamálum. Því er það yfirskrift 

þriðja tíma námskeiðsins. 

4.8 Að upplifa saman 

Það að börn og unglingar upplifi eitthvað saman fyrir utan skólabygginguna getur dregið 

úr einelti. Að fara með börn út fyrir veggi skólans og að þau öðlist reynslu saman með því 

að fara í einhverskonar vettvangsrannsóknir, skoða söfn, sögulegar byggingar eða annað í 

þeim dúr getur dregið úr einelti. Markmiðið með vettvangsferðum sem þessum er að ýta 

undir betri persónulega og félagslega færni í gegnum reynsluna með því að verða 

meðvitaðari um umhverfi sitt og menningararf. Þannig upplifa þau eitthvað saman sem 

getur einnig orðið að umræðuefni og samskiptaleið fyrir alla sem það því koma (Cowie og 

Jennifer, 2008). Því verður einn tíma tekinn í að upplifa saman þar sem lögð verður 

áhersla á að þátttakendur eignist sameiginlega reynslu og minningu. Er þessi tími næst 

síðastur í röð þeirra tíu skipta sem námskeiðið spannar. 
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5 Sambærileg námskeið erlendis 

Ekki var mikið að finna þegar leitað var að námskeiðum sem líkjast þessu sem um ræðir 

hér. Þó fundust tvö svipuð námskeið sem hafa sambærileg markmið og líkjast 

námskeiðinu „Öll sem eitt“ að einhverju leiti. Eru það námskeiðin Steps to Respect sem er 

bandarískt og svo hið finnska KiVa. 

5.1 Steps to Respect 

Steps to Respect er verkferill sem notaður er inni í skólnum í Bandaríkjunum. Þar sem 

hann er notaður eiga allir starfsmenn sem vinna í kringum börnin, hvort sem um er að 

ræða skólabílstjóra, mötuneytisstarfsfólk, kennara eða aðra, að fara á námskeið þar sem 

kennt er hvernig á að bregðast við þegar upp koma eineltismál. Þá er börnunum kennt 

hvernig á að eignast vini, taka á tilfinningum sínum og viðurkenna þær. Auk þess læra þau 

að tilkynna einelti. Kennslan fer að miklu leiti fram á einlægan hátt í gegnum 

tilfinningalega og lausnamiðaða umræðu og skrifleg verkefni. Sem dæmi kemur kennarinn 

með dæmisögur og börnin eru látin ímynda sér aðstæður sem þolandi eineltis gæti verið í. 

Börnin eru svo látin skrifa tilfinningarnar sem þau upplifðu þegar ímyndunaraflið fór á flug 

(Committee of Children, 2014). 

 Markmiðið með þessu er að gera börn og unglinga meðvitaðari um hvað einelti er 

og hvað er hægt að gera til að stoppa það (Committee of Children, 2014) Sýndi rannsókn 

Brown, Low, Smith og Haggerty (2011) fram á  að einelti minnki í þeim skólum sem Steps 

to Respect er notað.  

5.2 KiVa 

KiVa er eineltisáætlun sem þróuð var í Háskólanum Turku í Finnlandi og sem 90% skóla 

þar í landi taka þátt í. Sýnt hefur verið fram á með rannsóknum að eineltisáætlunin er að 

virka, nær tvisvar sinnum minni líkur eru á því að verða fyrir einelti í KiVa skólum en 

skólum sem ekki styðjast við neina eineltisáætlun (Salmivalli, Kränä og Poskiparta, 2011). 

Eineltisáætlunin er notað til að kynna aðferðir til að koma í veg fyrir einelti og taka á þeim 

málum sem upp koma. Börnum og unglingum sem ganga í KiVa skóla er kennt að vera 



25 

hluti af hóp og hvernig hópar virka, hvernig eigi að haga sér á uppbyggilegan hátt og taka 

ábyrgð þegar kemur til eineltis og styðja þolendur þess (Kiva International, 2014). 

 Hér er um að ræða ferli með mjög stífum ramma. Kennarar fá áætlun sem þeir 

eiga að fylgja mánuð fyrir mánuð og mega ekki bregða út af henni. Þau verkfæri sem 

notuð eru í KiVa skólum eru að nemendur skólans taka kannanir um einelti í gegnum 

tölvur, notaður er sérhannaður tölvuleikur þar sem börnunum er fyrst kennt hvernig eigi 

að bregðast við í eineltisaðstæðum og svo spreyta þau sig í leiknum stig af stigi, þarna er 

notast við sýndarveruleika í námi (e. virtual learning environment) og haldin er úti 

heimasíða með upplýsingum og lærdómi fyrir foreldra. Markmiðið með eineltisáætlun 

KiVa skólanna er að stöðva einelti með því að styrkja hópinn (Kiva International, 2014). 

 

 Hvorugt þessara námskeiða eru eins uppbyggð og námskeiðið sem þessi 

greinargerð fjallar um. Þó eru þau öll hugsuð sem „hópmeðferð“ þar sem taka á allan 

hópinn sem heild og breyta eða styrkja viðhorf og menningu innan hans en einblína ekki á 

þolendur og gerendur. 
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6 Námskeiðið „Öll sem eitt“ 

Námskeiðið “Öll sem eitt” er ætlað tómstunda- og félagsmálafræðingum, kennurum eða 

öðru fagfólki til notkunar með börnum á mið- og efsta stigi grunnskóla gegn einelti eða 

neikvæðri hegðun. Námskeiðið byggir á 10 skiptum sem hvert um sig er 80 mínútur. 

Hugsunin er að námskeiðið yrði framkvæmt á skólatíma. Þó væri vel hægt að halda það 

eftir skóla eða í tómstundarstarfi. Markmið námskeiðsins er að fá hópinn til að verða 

sterkari heild og standa við bakið hvert á öðru. Það verður gert með því að fræða 

þátttakendur, leggja fyrir þá verkefni og umræðupunkta og fara með þá í hina ýmsu 

hópeflis- og hlutverkaleiki.  

 Eins og kom fram í inngangnum er hugmyndina af námskeiðinu fengin frá 

leiðbeinanda mínum Vöndu Sigurgeirsdóttur. Hún sagði að skortur væri á námskeiðum af 

þessum toga hérlendis. Fjallað hefur verið um þau tvö námskeið sem fundust erlendis í 

kaflanum hér að ofan. Auk þeirra hef ég heyrt um tómstunda- og félagsmálafræðinga 

hérlendis sem tekið hafa að sér hópa þar sem upp hefur komið einelti og vinna þeir með 

þá á svipuðum nótum og gert verður í námskeiðinu.  

 Hver tími hefur ákveðna yfirskrift og verður málefni þess tíma tekið fyrir hverju 

sinni. Auðvelt er þó að breyta námskeiðinu þurfi að vinna meira með ákveðin vandamál 

innan hópsins. Það er gert með því að bæta inn tímum um það vandamál sem þarf að 

takast á við. Því er auðvelt sníða námskeiðið sérstaklega að þeim hópum sem unnið er 

með hverju sinni. Hér á eftir mun koma stutt lýsing á hverjum tíma námskeiðsins sem og 

markmið hvers tíma. 

6.1 Tími eitt – Samhristingur og hópefli 

Markmiðið með fyrsta tímanum er að hrista hópinn saman og búa til samstöðu í 

bekknum, að krakkarnir kynnist betur og komist að einhverju nýju um hvort annað. 

Tíminn byrjar á að leiðbeinandi kynnir sig fyrir hópnum, hver hann er, hvaðan hann kemur 

og hvað hann sé að fara að gera með hópnum. Því næst er farið í nokkra hópeflisleiki sem 

miða að því að ná markmiðum tímans. 
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6.2 Tími tvö – Vinátta 

Markmið með tíma tvö, sem fjallar um vináttu, er að gera þátttakendur meðvitaðari um 

vináttu og hvernig hún virkar. Áhersla er á fræðslu um hvernig þeir geta eignast vini og 

hvernig sé best að halda í vini sína. Einnig að láta þá velta fyrir sér hvernig vinir þeir vilji 

sjálfir vera. Verkefni um vináttu er það fyrsta sem gert er. Næst eru það umræður um 

verkefnið sem lagt var fyrir, fræðsla um vináttu kemur þar á eftir og að lokum verkefni þar 

sem þátttakendur eiga að velta því fyrir sér hvernig vini þeir vilja sjálfir eiga.  

6.3 Tími þrjú – Að leysa vandamálin sjálf 

Markmið með tíma þrjú er að þátttakendur geri sér grein fyrir að þeir geta oft á tíðum 

leyst vandamál sín sjálfir. Það verður gert með því að fræða þátttakendur um 

vandamálalausnir. Hópurinn verður látinn leysa vandamál sjálfur, tilfinningar verða 

skoðaðar og verkefni um tilfinningar og vandamálalausnir verður lagt fyrir. Að lokum 

kynnir hópurinn niðurstöður verkefnisins. 

6.4 Tími fjögur – Sjálfsmynd 

Markmið með tíma fjögur er að þátttakendurnir séu meðvitaðari um hvað sjálfsmynd er 

og að enginn er fullkominn. Einnig að þeir velti því fyrir sér hvaða kosti þeir hafa, fái að sjá 

hvaða kosti aðrir sjá í fari þeirra og þeir sjái kostina í fari annarra. Það fyrsta sem gert 

verður í þessum tíma er fræðsla og lesin verður dæmisaga. Því næst eiga þátttakendur að 

finna kostina við sjálfan sig og aðra.  

6.5 Tími fimm – Hópefli 

Markmiðið með hópeflistímanum er að styrkja hópinn og gera hann að betri heild. Farið 

verður í hina ýmsu hópeflisleiki sem taka á samvinnu, trausti og gleði. Einnig ættu 

þátttakendur að kynnast betur og kynnast styrkleikum hvers annars. 

6.6 Tími sex – Ákveðniþjálfun 

Í lok þessa tíma myndi ég vilja að krakkarnir kæmu út meðvitaðir um að þau geta hjálpað 

hvert öðru og sjálfum sér ef þau lenda í erfiðum aðstæðum og hvað þau geta gert til þess. 

Einnig að  rétturinn til að segja sína skoðun sé þeirra og þau ættu að nýta sér hann. Til að 

þessum markmiðum verði náð byrjar tíminn á fræðslu um ákveðniþjálfun, síðan verður 
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farið í hlutverkaleiki sem taka á innri hvötum, eigin vilja styrk og utanaðkomandi áreiti. 

Þar á eftir verða leikirnir ræddir með áherslu á líðan og tilfinningar sem vakna við áreiti frá 

öðrum. Þessum tíma verður svo lokað með einum léttum lausnamiðuðum hópeflisleik. 

6.7 Tími sjö – Jákvæð samskipti 

Markmiðið með tíma sjö er að gera þátttakendur meðvitaðari um hvað jákvæð samskipti 

eru og muninn á jákvæðum og neikvæðum samskiptum. Mun sá tími byrja á hlutverkaleik 

og þar á eftir verður farið í myndrænt verkefni þar sem sýnt verður fram á hversu slæm 

áhrif neikvæð samskipti og ljót orð geta haft á einstaklinginn. 

6.8 Tími átta – Leiðtogaþjálfun 

Markmiðið með tíma átta er að þátttakendur viti hvað leiðtogafærni er og hvað felst í því 

að vera góður leiðtogi. Og ekki síst að þau fái að takast aðeins á við það að leiða hóp og 

undirbúa verkefni. Upphaf þessa tíma er fræðsla, síðan verða lagðar fram spurningar sem 

við koma leiðtogafærni. Því næst verður næsta verkefni kynnt og þátttakendur fá tækifæri 

til að skipuleggja viðburð sem verður síðan framkvæmdur í næsta tíma og síðast kynna 

þeir niðurstöður sínar. 

6.9 Tími níu – Að upplifa saman 

Í níunda og næst síðasta tímanum verður farið með þátttakendur í ferð þar sem þeir eiga 

flestir eftir að upplifa eitthvað nýtt. Ferðin mun taka lengri tíma en 80 mínútur. 

Markmiðin með ferðinni eru að ýta undir betri persónulega og félagslega færni í gegnum 

reynsluna. Þannig upplifa krakkarnir eitthvað saman sem getur orðið að umræðuefni og 

samskiptaleið fyrir alla sem það því koma. 

6.10 Tími tíu – Kveðjustund 

Síðasti tími námskeiðsins verður á léttu nótunum. Markmiðið með þeim tíma er að allir 

eigi góða stund saman. Námskeiðið verður gert upp og leiðbeinandi fær endurgjöf um 

hvernig til tókst. Fyrsta verkefni dagsins er að gera námskeiðið upp,  síðan verður farið í 

fjöruga hópeflisleiki þar sem samvinna, athygli, snerpa og skemmtun verða í brennidepli. 

Því næst verður svokallað „sparinesti“ þar sem allir verða með öðruvísi nesti en vanalega 
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er haft í skólanum. Í tímanum verður áhersla lögð á létt andrúmsloft og spjall. Í lok tímans 

þakkar leiðbeinandi fyrir tímann sem nú er liðinn og kveður hópinn. 
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7 Lokaorð 

Eins og fram hefur komið í greinargerð þessari hefur hópurinn mikil áhrif þegar einelti á 

sér stað. Alltof mörg börn verða vitni að einelti en vilja eða þora ekki að gera neitt í því. 

Fáist börn aftur á móti til að standa saman, taka afstöðu með þolendum og standa með 

þeim ættu þau að geta stöðvað eineltið. Til þess að það gerist þarf að leiðbeina börnum í 

rétta átt að betri samskiptum og meira sjálfsöryggi. Það er hægt að gera með góðu 

hópastarfi þar sem allir einstaklingarnir sem að eineltinu koma taka þátt í þeim 

verkefnum, umræðum og hópeflisleikjum sem lagðir verða fyrir. Í hópastarfi fer fram mikil 

sjálfskoðun, vandamálalausnir og mikil breyting á menningu innan hópsins getur orðið til 

hins betra sé rétt farið að.  

 Námskeiðið „Öll sem eitt“ er ætlað fyrir fagfólk til að vinna með hópa og byggja þá 

upp sem sterka heild. Námskeiðið eflir þátttakendur þess til að standa með sjálfum sér, 

láta ekki aðra vaða yfir sig en sýna þó jafnframt jákvæða hegðun í garð annarra. Þá verða 

þátttakendur meðvitaðari um styrkleika sína og veikleika, kynnast betur og upplifa góðar 

og skemmtilegar stundir saman ásamt fleiri þáttum.  

 Einungis fundust tvenn áþekk námskeið erlendis og eru þau bæði að koma vel út 

úr rannsóknum í baráttunni gegn einelti. Því er hægt að álykta að námskeiðið „Öll sem 

eitt“ geti reynst vel fyrir alla hópa þar sem einelti eða neikvæð samskipti ríkja. Náist 

markmið námskeiðsins á þátttakendum eftir að líða mun betur félags- og tilfinningalega. 

Einelti þrífst illa þar sem jákvæður og uppbyggilegur andi ríkir og er þá auðveldara fyrir 

börn að taka afstöðu gegn einelti og minnkar það þar af leiðandi sé samstaðan nægilega 

sterk. Ekki hafa fundist nein sambærileg námskeið hérlendis og því er þörfin en meiri.  

 Þetta verkefni fannst mér tilvalið fyrir mig þar sem einelti er hegðun sem ekki á að 

líðast og þarft er að grípa inní eins fljótt og auðið er. 
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