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Ágrip  

Erlendar rannsóknir hafa sýnt að nemendur með fötlun lenda frekar í einelti 

en ófatlaðir. Skortur er á rannsóknum á þessu málefni hér á landi.  Markmið 

mitt með rannsókninni er að finna svör við eftirfarandi 

rannsóknarspurningunum: 

 Hver er reynsla einstaklinga með fötlun á Íslandi af einelti í 
grunnskólum landsins? 

 Hvernig getur grunnskólinn tekið betur á eineltismálum hjá 
nemendum með fötlun? 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og var gagna aflað með viðtölum. 

Þátttakendur voru sex einstaklingar með fötlun sem lokið hafa 

grunnskólagöngu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendur mínir höfðu ekki 

jákvæða upplifun af grunnskólagöngunni. Helsta ástæðan fyrir því var 

einelti. Sjálfir telja þeir að nemendur með fötlun lendi frekar í einelti en 

ófatlaðir. Fimm af sex viðmælendum höfðu reynslu af einelti í grunnskóla, 

annað hvort sem þolendur og/eða gerendur. Í viðtölunum kom fram sterk 

skoðun viðmælenda um að grunnskólinn veiti lítið skjól fyrir nemendur með 

fötlun hvað varðar einelti. Aðspurð hvað sé til úrbóta, nefndu allir að aukin 

fræðsla í grunnskólum landsins væri lykilatriði. Þeir telja að fræðslan ætti að 

miðast við það að öll erum við jafn ólík og við erum mörg og að áhersla ætti 

að vera á fjölbreytileika samfélagsins. Viðmælendur mínir telja að slík 

fræðsla skipti höfuðmáli til að sporna við fáfræði og einelti gegn nemendum 

með fötlun.  
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Abstract 

Bullying against students with disabilities 

Education is the key 

 

Studies have shown that students with disabilities encounter more bullying 

than those who are non-disabled. This subject has not been studied much 

in Iceland. The objective of this study is to answer the following research 

questions: 

 What is the experience of disabled people in Iceland regarding 
bullying in elementary school? 

 How can elementary schools better handle bullying against students 
with disabilities? 

The study is qualitative and data was gathered through conducting 

interviews. Participants were six individuals with disabilities that had all 

completed elementary school. 

Results showed that the participants did not have a positive experience 

during their time at school. The main reason was bullying. Their opinion 

was that students with disabilities encounter more bullying than the non-

disabled. Five out of six participants had experience of bullying in school, 

either as the victim and/or as the perpetrator. The participants expressed 

strong opinions that the elementary school is not doing well enough on 

bullying against students with disabilities. When asked what could be done 

to improve the situation, everybody said that education about this matter is 

a key factor. It should be based on the fact that we are all different and 

emhasizing the diversity of the community. The participants believed that 

such education is important to counter the ignorance and bullying against 

students with disabilities. 
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1 Inngangur 

Í lokaritgerð minni í B.A.-námi í þroskaþjálfafræði fjallaði ég um það hvernig 

gangi að vinna samkvæmt Olweusaráætlunin (eineltisáætlunin) í skóla án 

aðgreiningar. Þar er meðal annars að finna lýsingar verkefnastjóra 

Olweusaráætlunarinnar í nokkrum grunnskólum landsins á því hvað það er í 

fari nemenda sem auki líkur á einelti og nefndu þeir ýmsa þætti sem áttu 

við um einstaklinga með fötlun. Erlendar rannsóknir hafa sýnt að nemendur 

með fötlun lenda frekar í einelti en ófatlaðir. Í greininni The fear factor: 

Bullying and students with disabilities er fjallað um niðurstöður úr 11 

rannsóknum sem birtar voru á árunum 1989–2003. Niðurstöðurnar sýndu 

að nemendur með fötlun upplifa einelti töluvert oftar en ófatlaðir 

nemendur (Carter og Spencer, 2006). Í annarri rannsókn voru átta 

grunnskólar í Sheffield skoðaðir og var tekið viðtal við hvern nemanda. Þar 

kom fram að nær þrír fjórðu hlutar nemenda með fötlun sögðust hafa lent í 

einelti í samanburði við fjórðung ófatlaðra nemenda. Hægt var að rekja 

eineltið sem nemendur með fötlun urðu fyrir til fötlunar þeirra (Smith og 

Sharp, 1994). Árið 2013 var birt rannsókn sem Félagsvísindastofnun Háskóla 

Íslands og Rannsóknasetur í fötlunarfræðum vann fyrir velferðarráðuneytið 

um ofbeldi gegn fötluðum konum. Þar kemur fram að 10 af þeim 13 konum 

sem tekið var viðtal við höfðu orðið fyrir einelti í skóla. Í skýrslunni er kallað 

á áframhaldandi rannsóknir á tengslum eineltis og fötlunar (Ásdís Aðalbjörg 

Arnalds og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013). Áhugavert er að 

kanna nánar hvernig tengslin eru á milli eineltis og fötlunar og hvort að 

einstaklingar með fötlun upplifi frekar einelti en ófatlaðir á Íslandi. Auk þess 

mun ég fá hugmyndir frá viðmælendum um hvernig grunnskólinn getur 

tekið betur á eineltismálum hjá nemendum með fötlun en hann nú gerir. 

Markmið mitt með rannsókninni er að fá svör við eftirfarandi 

rannsóknarspurningum: 

 Hver er reynsla einstaklinga með fötlun á Íslandi af einelti í 
grunnskólum landsins? 

 Hvernig getur grunnskólinn tekið betur á eineltismálum hjá 
nemendum með fötlun? 

Notuð var eigindleg rannsóknaraðferð og var gagna aflað með viðtölum. 

Þátttakendur voru sex einstaklingar með fötlun sem höfðu lokið námi í 

grunnskóla. 
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Á minni námsleið, uppeldis- og menntunarfræði með áherslu á leiðtoga, 

nýsköpun og stjórnun, er megintilgangur námsins að nemendur öðlist 

þekkingu og skilning á hlutverkum leiðtoga og stjórnenda við nýsköpun í 

menntastofnunum. Í flestum námskeiðum á námsleiðinni er leitast við að 

tengja verkefnin við skóla og menntastofnanir (Háskóli Íslands, e.d.). Þar 

sem ég útskrifaðist úr þroskaþjálfafræðum árið 2010 liggur mitt áhugasvið 

þar. Í uppeldis- og menntunarfræði hef ég tekið valáfanga sem tengjast 

skólagöngu nemenda með fötlun. Að loknu námi stefni ég  að því að vera 

stjórnandi á stað þar sem nemendur með fötlun eru og er þessi ritgerð því 

góður grunnur. Þetta rannsóknarefni varð fyrir valinu vegna þess að bæði í 

þroskaþjálfanáminu og ME.d-náminu hef ég kynnt mér einelti gegn 

nemendum með fötlun og komist að því að það er skortur á íslenskum 

rannsóknum á þessu efni. Auk þess lenti ég sjálf í einelti á grunnskólagöngu 

minni og er þetta málefni mér því hugleikið. Rannsóknin ætti að geta 

gagnast nemendum, fræðimönnum, starfsfólki grunnskólanna og 

foreldrum.  

Í fyrsta kafla er verkefnið kynnt sem og markmið þess. Annar kafli greinir 

frá þeim fræðilega grunni sem verkefnið byggir á. Byrjað verður á því að 

fjalla um nýsköpun og hvernig þessi rannsókn tengist henni. Því næst er 

farið yfir ytri ramma efnisins þar sem rætt verður um grunnskólann. Útskýrð 

eru mismunandi sjónarhorn á fötlun, einelti og tengsl á milli nemenda með 

fötlun og eineltis. Því næst er farið yfir þær kenningar sem tengjast 

rannsókninni. Að því loknu er fjallað um rannsóknir sem tengjast 

viðfangsefninu. Í þriðja kafla er rætt um aðferðina sem notuð var við gerð 

þessarar rannsóknar. Fjallað er um val á þátttakendum og gerð grein fyrir 

því hvernig staðið var að gagnaöflun. Þá er fjallað um hvernig 

gagnagreiningunni var háttað. Þar er meðal annars rætt um réttmæti 

rannsóknarinnar og siðferðisleg álitamál. Í fjórða kafla er greint frá 

niðurstöðum rannsóknarinnar. Fimmti kafli er umræðukafli þar sem 

niðurstöðurnar eru settar í fræðilegt samhengi. Í sjötta og síðasta kafla 

ritgerðarinnar eru helstu atriði dregin saman.  
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2 Fræðileg umfjöllun  

Í þessum kafla verður fjallað um þau hugtök, kenningar og rannsóknir sem 

rannsóknin byggir á. Byrjað verður á að fara yfir hvað felst í nýsköpun og 

hvernig þessi rannsókn tengist henni. Þá er komið að því að fjalla um ytri 

ramma efnisins og helstu hugtök verða skoðuð og skilgreind. Því næst er 

farið yfir þær kenningar sem tengjast rannsókninni, en þær eru vettvangur, 

stimplun og valdefling. Að því loknu verður fjallað um rannsóknir sem 

tengjast viðfangsefninu.  

2.1 Nýsköpun 

Forsenda nýsköpunar eru þær að einstaklingur sé tilbúinn að horfa út fyrir 

rammann og hafi frjóa hugsun og ímyndunarafl (Estrin, 2008). Til eru 

margar skilgreiningar á því hvað nýsköpun er. Óslóarhandbók OECD 

skilgreinir nýsköpun sem nýja eða endurbætta vöru eða þjónustu eða nýjar 

eða bættar aðferðir sem hafa verið teknar upp innan fyrirtækis (OECD, e.d.). 

Það sem skortir í skilgreiningu OECD er að í nýsköpun felst ákveðin þróun. 

Þannig kom hugtakið samfélagsleg nýsköpun upp á yfirborðið en hún hefur 

verið skilgreind með ýmsum hætti. Nýsköpunarmiðstöð Íslands skilgreinir 

samfélagslega nýsköpun sem „hugmyndir og áform sem uppfylla 

samfélagslegar þarfir af öllu tagi og leiða til velferðar og bættra lífskjara í 

samfélaginu“ (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). 

Fram kemur í bókinni Business model generation: A handbook for 

visionaries, game changers, and challangers að nýsköpunarverkefni leitast 

við að uppfylla eitt af eftirfarandi atriðum: 

 Að uppfylla þörf á markaði. 

 Að koma með nýja tækni, vöru eða þjónustu á markað. 

 Að bæta, rjúfa eða breyta núverandi markaði með betri 
viðskiptahugmynd. 

 Að búa til algjörlega nýjan markað (Osterwalder og Pigneur, 2010). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að nemendur með fötlun verða frekar fyrir 

einelti en ófatlaðir. Ýmsar  erlendar rannsóknir hafa verið gerðar um þetta 

efni eins og kom fram í inngangi. Aðeins ein íslensk rannsókn hefur verið 

framkvæmd um efnið en niðurstöður hennar sýna að 10 af þeim 13 konum 



 

12 

sem tekið var viðtal við höfðu orðið fyrir einelti í skóla (Ásdís Aðalbjörg 

Arnalds og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013). Samkvæmt 

þessum rannsóknum er því um raunverulegt vandamál að ræða. Því er 

mikilvægt að rannsaka nánar hvernig þessi mál standa á Íslandi og hvað 

hægt sé að gera til að bæta ástandið.  

Þessi rannsókn er nýsköpunarverkefni vegna þess að þetta efni hefur 

lítið verið rannsakað á Íslandi og vantar því fleiri rannsóknir á þessu sviði. Í 

rannsókninni fer ég nýjar leiðir og rannsóknaráherslur mínar eru 

nýstárlegar. Í stað þess að taka viðtöl við foreldra eða kennara tók ég viðtöl 

við einstaklinga með fötlun sem hafa lokið sinni grunnskólagöngu og 

kannaði reynslu þeirra af einelti. Það er mjög alvarlegt að nemendur með 

fötlun skuli frekar lenda í einelti en þeir sem eru ófatlaðir og getur það haft 

slæmar afleiðingar fyrir þá einstaklinga sem fyrir því verða. Nauðsynlegt er 

að skólarnir taki betur á þessum málum en nú er gert og komast þarf að því 

hvernig best sé að gera það. Eins og fram kemur hér að ofan þá felst í 

samfélagslegri nýsköpun það að uppfylla samfélagslegar þarfir af öllu tagi 

og leiða til velferðar og bættra lífskjara (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). 

Von mín er sú að þessi rannsókn varpi ljósi á reynslu einstaklinga með fötlun 

af einelti í grunnskólum landsins og að fram komi gagnlegar hugmyndir um 

hvernig grunnskólinn gæti tekið betur á eineltismálum hjá nemendum með 

fötlun. Hægt er að gera það með fyrirbyggjandi aðferðum. Með því að huga 

að þessu málefni aukast velferð og lífskjör innan þessa hóps.  

2.2 Grunnskólinn 

Skólaskylda er á Íslandi fyrir börn á aldrinum sex til sextán ára. Í 26. grein 

Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna kemur fram að hver 

einstaklingur á rétt til menntunar. Menntun á að þroska persónuleika fólks 

og innræta þeim virðingu fyrir mannréttindum (Mannréttindastofa Íslands, 

1948). Í kjölfar þessarar yfirlýsingar var farið að huga að menntun nemenda 

með fötlun. Árið 1994 var haldin ráðstefna í Salamanca þar sem fulltrúar 92 

þjóða, þar á meðal Íslands, komu saman. Tilgangurinn með ráðstefnunni var 

að ræða um menntun nemenda með sérþarfir. Löndin sem tóku þátt í 

ráðstefnunni  sendu frá sér sameiginlega yfirlýsingu þar sem fram kemur að 

menntun er frumréttur hvers barns. Börn eru jafn ólík og þau eru mörg og 

hafa mismunandi áhugamál, hæfileika og námsþarfir. Í skipulagi 

menntakerfis og tilhögun náms ber að taka mið af miklum mun á 

einstaklingum og þörfum þeirra. Einstaklingar með sérþarfir á sviði 

menntunar skulu hafa aðgang að almenna skólakerfinu og þar ber að mæta 

þörfum þeirra með kennsluaðferðum sem henta hverjum og einum. 
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Nemendur taka mestum framförum og læra best ef þeir fá réttan stuðning 

og tækifæri til að læra með öðrum. Skorað var á stjórnvöld allra landa að 

leiða í lög eða taka upp sem yfirlýsta stefnu að öll börn sæki almenna skóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1994). Samkvæmt þessu eiga öll 

börn rétt á menntun við sitt hæfi óháð stöðu þeirra. 

Ef skoðuð eru lög um grunnskóla 91/2008 sést að allir nemendur eiga 

rétt á að komið sé til móts við þarfir þeirra í almennum grunnskóla. Þar 

kemur einnig fram að það er ráðherra sem setur grunnskólum landsins 

aðalnámskrá, sem meðal annars er byggð á þessum lögum. Aðalnámskrá 

grunnskóla nær til allra nemenda og setur sameiginleg markmið náms og 

kennslu. Grunnskólanum er skylt að mennta öll börn á árangursríkan hátt og 

skal hann haga störfum sínum í samræmi við eðli og þarfir nemenda. Eitt 

grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er fólgið í því að 

bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi. Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni 

í vinnubrögðum og kennsluaðferðum. Aðalnámskrá tryggir jafnrétti til náms 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Hér kemur fram að allir 

nemendur eiga rétt á að stunda nám í almennum grunnskóla. Allir eiga að fá 

jöfn tækifæri til náms og ber að taka mið af þörfum og stöðu hvers og eins. 

Nemendur með fötlun eiga því að geta stundað nám í sínum heimaskóla og 

eiga farsæla skólagöngu.  

2.3 Sjónarhorn á fötlun 

Hér verða skoðuð þau sjónarhorn á fötlun sem ríkt hafa í gegnum tíðina. 

Það er gert til að öðlast betri skilning á því hvernig grunnskólinn mætir 

þörfum nemenda með fötlun.  

Læknisfræðilega sjónarhornið á fötlun var ríkjandi mestan hluta 20. 

aldar. Félagsfræðingurinn Talcott Parson skrifaði um sjúkdóma og að fötlun 

væri andstæða þess sem talist gæti heilbrigt og eðlilegt. Leitast var við að 

greina líkamlega og andlega skerðingu með það að markmiði að lækna eða 

veita ráðgjöf, meðferð eða endurhæfingu (Parsons, 1951). Læknisfræðilega 

sjónarhornið lítur á fatlaðan einstakling sem ólánsamt fórnarlamb og er 

fötlunin skilgreind sem persónulegur harmleikur. Einstaklingurinn er háður 

öðrum vegna þess að hann þarfnast lækningar, umönnunar og þjálfunar. 

Þetta sjónarhorn tekur lítið mið af áhrifum umhverfisins. Hindranir í 

umhverfinu eru ekki taldar vera orsök fötlunarinnar heldur skerðingin sem 

einstaklingurinn hefur (Rannveig Traustadóttir, 2003; Rannveig 

Traustadóttir, 2006; Tössebro, 2004). Læknisfræðilega sjónarhornið hefur 

hlotið mikla gagnrýni og hafa því félagsleg sjónarhorn litið dagsins ljós, sem 
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viðbrögð við læknisfræðilega sjónarhorninu. Þeirra á meðal er breska 

félagslega líkanið.  

Rekja má breska félagslega líkanið til baráttu samtaka líkamlega fatlaðs 

fólks gegn aðskilnaði í Bretlandi á áttunda áratug 20. aldar. Meðal annars 

var barist gegn því að fatlað fólk væri lokað inni á sólahringsstofnunum og 

útskúfað frá samfélaginu. Samtökin gáfu út yfirlýsingu árið 1976 þess efnis 

að það sé samfélagið sem gerir fólk fatlað, ekki skerðingarnar sjálfar. Þetta 

líkan gerir greinarmun á skerðingu og fötlun. Skerðing er skilgreind sem 

missir eða skortur á virkni í hluta líkamans en fötlun sem sú merking er 

samfélagið leggur á skerðinguna. Þannig er fötlun sögð sköpuð af 

félagslegum hindrunum í samfélaginu í formi viðhorfa til fatlaðs fólks 

(Chappell, Goodley og Lawthom, 2001; Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Breska félagslega líkanið hefur verið gagnrýnt fyrir að taka eingöngu mið af 

umhverfinu en ekki einnig samspili einstaklings og umhverfis (Tössebro, 

2004). Upphafsmenn líkansins skilgreina fötlun út frá sínum eigin 

reynsluheimi, þ.e.a.s. út frá félagslegum hindrunum tengdum líkamlegri 

skerðingu. Því koma sjónarmið fólks með þroskahömlun eða aðrar 

skerðingar ekki fram í þessu líkani (Chappell, 2000; Chappell, Goodley og 

Lawthom, 2001; Rannveig Traustadóttir, 2006). Þessi gagnrýni hefur getið af 

sér annað sjónarhorn, norræna tengslasjónarhornið.  

Innan norræna tengslasjónarhornsins á fötlun er lögð áhersla á tengsl 

hins fatlaða og umhverfisins í kringum hann. Lögð er áhersla á að hinn 

fatlaði eigi ekki eingöngu að laga sig að samfélaginu heldur eigi samfélagið 

einnig að laga sig að einstaklingnum. Auk þess er lögð áhersla á að fjarlægja 

samfélagslegar hindranir og veita fötluðu fólki stuðning og þjónustu 

(Rannveig Traustadóttir, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006). 

Oft og tíðum glíma nemendur með fötlun við ýmsa erfiðleika í almenna 

grunnskólanum en með félagslega sjónarhornið á fötlun að leiðarljósi má 

leita skýringa á þessum erfiðleikum annars staðar en í skerðingunni sjálfri og 

í víðara samhengi. Sem dæmi um erfiðleika sem nemendur með fötlun geta 

lent í er einelti.  

2.4 Einelti 

Einelti má skilgreina sem áreiti sem á sér stað þegar ofbeldi beinist að einni 

manneskju og í því felst misbeiting á valdi. Einelti getur átt sér stað á milli 

tveggja einstaklinga eða einstaklings og hóps. Birtingarmyndir eineltis geta 

verið ýmsar en algengast er að flokka það í tvo flokka, andlegt og líkamlegt 

ofbeldi (Roland og Vaaland, 2003). Um líkamlegt ofbeldi er til dæmis að 

ræða þegar þolandi verður fyrir barsmíðum að tilefnislausu. Ofbeldið getur 
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einnig komið fram í því að föt þolanda einstaklings eru rifin og eyðilögð eða 

að einhverjir hlutir sem hann á eru skemmdir. Það er mun erfiðara að átta 

sig á andlegu ofbeldi. Illgjörn stríðni, fyrirlitning, tilraunir til að útiloka frá 

vinahópi og athugasemdir um útlit geta borið vott um miskunnarleysi og 

valdið jafnmiklum sársauka og barsmíðar. Hvort sem ofbeldi er líkamlegs 

eða andlegs eðlis hefur það sama tilgang, þ.e.a.s. að valda þjáningu og 

hugarangri (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Algengast 

er að nemendur verði fyrir einelti á skólatíma, ýmist innan veggja skólans 

eða utan hans. Komið hefur í ljós að í þrír fjórðu hlutar þolenda í yngri 

árgöngum verða fyrir einelti í frímínútum. Einelti virðist eiga sér stað víðar í 

skólanum þegar um eldri nemendur er að ræða, til dæmis á skólalóð, á 

göngum skólans og í kennslustofum (Smith og Sharp, 2000). Algengast er að 

miða við að um einelti sé að ræða ef áreiti á sér stað einu sinni í viku eða 

oftar (Ragnar F. Ólafsson, Ragnar P. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 1999). 

Áhrif eineltis getur verið af ýmsum toga. Nemandi sem verður fyrir 

einelti getur verið mjög vansæll og því getur viðvera hans í skólanum orðið 

honum nánast óbærileg. Eftir langvarandi einelti minnkar sjálfstraustið og 

sjálfsmyndin brenglast. Einnig er mjög líklegt að þessi vanlíðan hafi áhrif á 

einbeitingu í námi og námsárangur. Margir finna fyrir streitutengdum 

einkennum eins og magaverk, höfuðverk, martröðum og kvíðaköstum. Þeir 

sem þolað hafa langvarandi einelti geta þjást af kvíða og þunglyndi á 

fullorðinsárum.  Í alvarlegustu tilvikum getur einelti jafnvel leitt til sjálfsvígs 

(Smith og Sharp, 2000). Einelti hefur einnig slæm áhrif á gerendur. Virðing 

þeirra fyrir réttindum annarra minnkar og þeir geta komist upp á lag með að 

hegða sér andfélagslega, sem seinna meir getur valdið þeim miklum 

vandræðum. Meiri hætta er á að gerendur í eineltismálum leiðist út í afbrot 

en aðrir nemendur (Roland og Vaaland, 2003). 

Mikilvægt er að viðurkenna að einelti á sér stað í skólum landsins. Í 

reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskóla (nr. 

1040/2011) kemur eftirfarandi meðal annars fram í 7. gr:  

Allir skólar skulu hafa heildstæða stefnu fyrir skólann til að 

fyrirbyggja og bregðast við líkamlegu, andlegu og félagslegu 

ofbeldi og félagslegri einangrun. Skólar skulu setja sér 

aðgerðaáætlun gegn einelti með virkri viðbragðsáætlun til að 

takast á við eineltismál í skólanum. Áætlunin skal ná til allrar 

starfsemi og alls starfsfólks skóla og skal kveða á um skyldur 

þess til að vinna gegn einelti með ábyrgum og virkum hætti. 

Áætlunin skal ná til allra nemenda og styrkja þá til að bera 

virðingu hver fyrir öðrum, sýna tillitssemi og samkennd og taka 
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afstöðu gegn einelti. Áætlunin beinist einnig að foreldrum með 

það að markmiði að þeir séu virkir í samstarfi við skólann í að 

vinna gegn einelti og vinna með starfsfólki skóla að úrvinnslu 

eineltismála, eftir atvikum með formlegum samningi milli 

heimilis og skóla.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla verður að vera til í hverjum skóla 

áætlun um hvernig skuli bregðast við ef einelti kemur upp og öllum aðilum 

þarf að vera ljóst hver vinnur með slík mál og hvernig (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

2.5 Nemendur með fötlun og einelti 

Sumir eru í meiri hættu en aðrir að verða fyrir langvarandi einelti. 

Nemendur sem ekki eiga vini í skólanum, eru oft einir og eiga erfitt með að 

verja sig gegn stríðni eru líklegri til að verða fyrir einelti en aðrir. Nemendur 

sem eiga við námsörðugleika að stríða og eru að einhverju leyti „öðruvísi“ 

eru líklegri fórnarlömb en þeir sem „venjulegir“ gætu talist. Það að nemandi 

er „öðruvísi“ getur verið notað af gerandanum sem ástæða eða réttlæting 

fyrir eineltinu. Það veltur síðan á hæfileikum þolandans til að verja sig hvort 

eineltið viðhelst eða ekki. Hluti þeirra nemenda sem verða fyrir einelti gæti 

átt þátt í því að koma eineltinu af stað með óviðeigandi og jafnvel ögrandi 

hegðun (Smith og Sharp, 2000). Börn og unglingar haga sér oft líkt og dýr á 

þann hátt að þau raða sér upp í stigveldi og þeir veikustu í hópnum verða 

fyrir árásum. Nemandi sem er lítill í sér og er óöruggur á frekar í hættu að 

verða fyrir einelti en sá sem ákveðnari er. Nemendur sem skera sig úr á 

einhvern hátt eru til dæmis ólíkir meirihlutanum í útliti, of feitir, með 

útstæð eyru eða annan litarhátt en meirihlutinn eru oft beittir ofbeldi. Það 

virðist einkenna marga nemendur sem lenda í einelti að þeir eru ekki mjög 

leiknir félagslega. Þeir eru óöruggir um hvernig eigi að hegða sér og kunna 

ekki nógu vel reglur um félagslega hegðun (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003).  

Samkvæmt Dan Olweus má skipta þolendum eineltis í tvo hópa.  

1. Aðgerðarlausir eða undirgefnir þolendur.  

 Hlédrægir, varkárir og viðkvæmir. 

 Óöruggir með lélegt sjálfstraust.  

 Eiga fáa eða enga vini. 

 Eru hræddir um að detta og meiða sig. 
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2. Ögrandi fórnarlömb eineltis.  

 Skapbráð. 

 Eirðarlaus, klunnaleg og óþroskuð. 

 Almennt litið á þau sem erfið.  

 Ofvirk. 

 Þau reyna stundum að leggja meira veikburða nemendur í einelti 
(Olweus, 2005). 

Oft er það sá sem er sterkari og árásargjarnari sem níðst á þeim sem er 

líkamlega og/eða félagslega veikari (Heimili og skóli, e.d.).  

Hafa ber í huga að oft þegar könnuð er tíðni eineltis í skólum þá eru 

lagðar fyrir spurningalistakannanir sem eru á stöðluðu formi svo það getur 

reynst nemendum með fötlun erfitt að svara þeim. Niðurstöðurnar úr 

þessum spurningalistakönnunum eru svo nafnlausar svo það er erfitt að sjá 

hvort nemendur með fötlun séu í meiri hættu á að lenda í einelti en aðrir 

(Smith og Sharp, 1994). 

Næst verður fjallað um þá samfélagslegu þætti sem gætu verið orsök 

þess að nemendur með fötlun lenda frekar í einelti en ófatlaðir. Það verður 

gert með því að skoða kenningarnar vettvangur og stimplun. Að því loknu 

verður farið yfir hvað felst í valdeflingu.  

2.6 Kenningar 

Ég styðst við kenningu Pierres Bourdieus (1986) um vettvanginn til að skoða 

hvernig gæðunum er skipt í skólasamfélaginu. Auk þess fjalla ég um 

kenningu Goffmans (1963) um stimplun vegna þess að nemendur með 

fötlun hafa oft fengið á sig ákveðna stimpla sem leiða jafnvel til eineltis. Að 

lokum verður farið yfir hvað felst í valdeflingu en það er gert til þess að 

undirstrika mikilvægi þess að efla nemendur með fötlun svo þeir verði síður 

fyrir stimplunum.  

2.6.1 Vettvangur  

Grunnskólinn er vettvangur þar sem að nemendur eyða stórum hluta ævi 

sinnar, en skólaskylda er á Íslandi fyrir börn á aldrinum sex til sextán ára. 

Kenningin um vettvanginn varð fyrir valinu til að skoða hvernig gæðunum er 

skipt innan skólasamfélgsins og hvaða stöðu viðmælendur mínir hafa innan 

vettvangsins, grunnskólans. 
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Pierre Bourdieu líkir stofnunum samfélagsins við vettvang sem byggir 

starfsemi sína á reglum samfélagsins. Á hverjum vettvangi er tekist á um 

auð og völd. Hann sagði að um vettvang sé að ræða þegar einstaklingur 

eyðir miklum tíma á afmörkuðu sviði samfélagsins þar sem sérstakar reglur 

gilda. Þátttakendur skapa sér stöðu í vettvanginum en hvaða stöðu þeir fá 

ræðst af því hvernig aðrir þátttakendur meta hæfni þeirra. Mótaðar eru 

ákveðnar leikreglur sem fylgt er eftir og þátttakendur trúa að gæðin á 

vettvanginum séu eftirsóknarverð. Á vettvangi verða til dómarar sem 

ákveða hverjir eiga heima á vettvanginum og hver staða þeirra sé (Gestur 

Guðmundson, 2012). 

Yfirvettvangur samfélagsins er valdavettvangurinn en hann er 

mikilvægasti vettvangurinn. Það sem keppt er um á þessum yfirvettvangi 

eru fjármagn og völd. Menningar- og menntavettvangurinn lýtur yfirráðum 

yfirvettvangs. Menningarvettvangurinn á aðild að yfirvettvanginum án þess 

þó að ráða miklu um hann. Vettvangur menntunar og menningar hefur 

takmarkað sjálfræði gagnvart yfirvettvangi vegna annarrar skilgreiningar á 

gæðum. Innan menningarinnar skipta listræn gildi máli en á vettvangi 

menntunar eru prófgráður, vísindalegur árangur og fagmennska í fyrirrúmi. 

Mælikvarði á menningar- og menntunarvettvang er sem sagt annar en í 

yfirvettvangi fjármagns og valda (Gestur Guðmundson, 2012).  

Skólakerfið gegnir því lykilhlutverk að raða nýjum kynslóðum á hina ólíku 

bása samfélagsins (Gestur Guðmundson, 2012). Þetta gæti verið ástæðan 

fyrir því að nemendur með fötlun lenda frekar í einelti. Skólakerfið virkar oft 

ekki nógu vel fyrir þessa einstaklinga. Þeir öðlast stöðu innan vettvangsins 

þar sem aðrir meta hæfni þeirra sem slaka og þar af leiðandi eru þessir 

einstaklingar gjarnan stimplaðir og hafa stimplarnir neikvæða merkingu. 

Næst skulum við skoða hvað felst í stimplun.  

2.6.2 Stimplun  

Tilgangurinn með því að velja kenningu Goffmans (1963) um stimplun er að 

skoða hvers vegna nemendur með fötlun hafa oft fengið ákveðna stimpla á 

sig, stimpla sem leiða jafnvel til eineltis.  

Stimplunarkenningin fjallar um afleiðingar frávikshegðunar og því er 

haldið fram að samfélagið stimpli einstaklinga. Samfélagið festir neikvæða 

staðalímynd við fráviksstimplun. Goffman (1963) notar hugtakið 

smánarblettur til að útskýra hvernig merkimiði getur haft áhrif á sjálfsmynd 

fólks og hegðun. Hann segir sjálfsmynd fólks laskast vegna þeirrar smánar 

sem merkimiðarnir fælu í sér. Einstaklingur verður minna virði í augum 

annarra þegar hann er stimplaður. Það sem felst í stimplun er að viðbrögð 
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annarra spilla eðlilegri sjálfsmynd einstaklingsins vegna þess að 

einstaklingurinn rekst á neikvæða mynd af sjálfum sér í gegnum aðra 

(Goffman, 1963). Félagsleg stimplun felur í sér fordæmingu sem getur 

beinst að einstaklingum eða hópum sem hafa önnur einkenni og eru á skjön 

við það sem telst vera eðlilegt í samfélaginu. Þar að leiðandi getur stimplun 

leitt til félagslegrar útskúfunar (Gretar L. Marinósson, 2007).  

Eins og vettvangur sýnir þá geta einstaklingar með fötlun gjarnan orðið 

undir í samfélaginu vegna ýmissa hindrana og stimpla sem settir eru á þá. 

Einnig kemur þetta fram í stimplunarkenningunni sem fjallar um að 

samfélagið stimpli einstaklingana. Nemendur með fötlun verða því gjarnan 

varir við neikvætt viðhorf og stimplun í sinn garð en þá minnkar oft 

sjálfstraustið þeirra og þeir verða óöruggari. Slíkt getur orðið til þess að þeir 

veiti ekki mótspyrnu (Cramer, Gilson og Depoy, 2008). Til að rísa upp gegn 

stimplunum er hægt að nota valdeflandi aðferðir. Í næsta kafla er fjallað um 

hvað felst í valdeflingu 

2.6.3 Valdefling 

Hugtakið valdefling undirstrikar mikilvægi þess að efla nemendur með 

fötlun svo þeir verði síður fyrir stimplunum.  

Hægt er að útskýra hugtakið valdefling á marga vegu. Það kemur til 

dæmis við sögu í fötlunarfræðum, menntunarfræðum, kvennafræðum og 

sálfræði. Það er enginn einn kennismiður til eða ein skilgreining yfir 

hugtakið svo það er teygjanlegt og býður upp á ólíkar túlkanir. Fræðimenn 

hafa lagað hugtakið að viðfangsefnum sínum. Hugtakið valdefling byggist á 

því hvernig hægt er að efla vald. Valdefling er notuð í þjónustu við fólk og á 

sér stað í gegnum samskipti sem eru gagnkvæm og stuðla að því að eyða 

ójöfnuði. Slík samskipti leiða til öflugri sjálfsmyndar, sjálfsvirðingar og 

sjálfstrausts ásamt auknu valdi fólks yfir eigin lífi og aðstæðum (Hanna Björg 

Sigurjónsdóttir, 2006). Valdefling er meðal annars notuð með það í huga að 

aðstoða einstakling til að efla eigin getu til að stjórna eigin lífi, taka 

sjálfstæðar ákvarðanir, nýta réttindi sín og öðlast þau lífsgæði sem eðlileg 

þykja (Ramcharan og Borland, 2002). Það að auka vald einstaklinga leiðir til 

aukinnar velferðar, lífsskilyrða og lífsgæða fyrir viðkomandi. Valefling sem 

aðferð setur jafnrétti í brennidepilinn (Nanna Christiansen, 2011). 

Hugtakið valdefling hefur á síðustu árum verið tekið inn í réttindabaráttu 

fatlaðra. Fyrst voru það samtök foreldra sem vildu auka möguleika barna 

sinna á því að lifa eðlilegu lífi. Þegar fólk með fötlun fór svo að flytja út af 

stofnunum hóf það að segja sína sögu. Í kjölfarið spruttu upp hópar sem 

vildu berjast fyrir réttindum fatlaðra og hjálpa öðrum að gera hið sama. 
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Þessir hópar vildu fræða fólk í þjóðfélaginu um að fólk með fötlun er eins og 

annað fólk. Sem sagt, fólk með langanir og þrár sem getur jafnframt talað 

fyrir sig sjálft og tekið eigin ákvarðanir (Hanna Björg Sigurjónsdóttir, 2006). 

Þátttaka nemenda með fötlun í grunnskólanum er mikilvæg. Virk 

þátttaka býr fólk undir kröfur fullorðinsáranna, gefur lífi þeirra tilgang, 

styrkir sjálfsmynd þeirra og eflir félagsleg samskipti. Þeir sem taka ekki 

virkan þátt geta fundið fyrir vanlíðan sem getur stuðlað að óöryggi og/eða 

félagslegri einangrun (Bryndís Halldórsdóttir, Jóna G. Ingólfsdóttir, Stefán J. 

Hreiðarsson og Tryggvi Sigurðsson, 2008). Því er mikilvægt að styrkja 

nemendur með fötlun í félagslegum samskiptum. Næst skulum við snúa 

okkur að rannsóknum sem tengjast viðfangsefni þeirrar rannsóknar sem hér 

er til umfjöllunar.  

2.7 Fyrri rannsóknir  

Í þessum kafla verður fjallað um helstu rannsóknir sem tengjast viðfangsefni 

þessarar rannsóknar. Byrjað verður á því að fjalla um erlendar rannsóknir 

sem sýna fram á að nemendur með fötlun lenda frekar í einelti en ófatlaðir. 

Eftir það er skoðuð íslensk rannsókn sem fjallar um ofbeldi gegn fötluðum 

konum. Því næst er litið á rannsókn sem fjallar um menntun nemenda með 

þroskahömlun. Að lokum verður fjallað um rannsókn sem sýnir að 

skólabragur ásamt góðum og jákvæðum samskiptum skipta miklu máli í 

grunnskólanum.  

2.7.1 Tengsl milli eineltis og fötlunar 

Í yfirlitsgrein sem kallast The fear factor: Bullying and students with 

disabilities er að finna niðurstöður úr 11 rannsóknum sem voru birtar á 

árunum 1989–2003. Úrtakið í þessum rannsóknum samanstóð af 609 

nemendum með fötlun og voru bæði gerðar eigindlegar og megindlegar 

rannsóknir. Nemendum var skipt í tvo hópa; þá sem höfðu „sýnilega“ fötlun 

(til dæmis CP-heilalömun) og þá sem höfðu „ósýnilega“ fötlun (til dæmis 

ADHD eða námsörðugleika). Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu fram á 

að nemendur með fötlun upplifa einelti töluvert oftar en ófatlaðir 

nemendur. Eineltið hefur ýmsar birtingarmyndir, bæði sem líkamlegt og 

andlegt ofbeldi. Til dæmis voru nemendur með fötlun uppnefndir, þeim var 

strítt og hótað ásamt því sem eignir þeirra voru teknar af þeim og gert grín 

að þeim. Einnig kom fram að þeir voru ekki jafn vinsælir og ófötluðu 

nemendurnir, áttu færri vini og voru einmana (Carter og Spencer, 2006).  

Jones o.fl. (2012) skoðuðu niðurstöður 17 rannsókna sem fjalla um 

ofbeldi gegn fötluðum börnum undir 18 ára aldri. Kannað var hvort fötluð 
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börn ættu í meiri hættu á að vera fyrir ofbeldi en ófötluð börn. Þessar 

rannsóknir voru gerðar á árunum 1990 til 2010. Niðurstöðurnar staðfestu 

það að fötluð börn eru töluvert líklegri að verða fyrir ofbeldi en ófötluð börn 

eða þrisvar til fjórum sinnum líklegri til að verða fyrir ofbeldi. 

Rannsakendurnir komust að því að um 20% fatlaðra barna höfðu orðið fyrir 

líkamlegu ofbeldi. Fram kom að inngrip og forvarnarstarf skipta miklu máli 

til að koma í veg fyrir einelti hjá fötluðum börnum. Einnig var það 

niðurstaða alþjóðlegs félags einhverfra að tvö af hverjum fimm börnum sem 

eru greind með einhverfu hafa lent í einelti í skóla (Reid og Batten, 2006).  

Martley og Hodson skoðuðu þrjá almenningsskóla í Sheffield og báru 

saman nemendur með fötlun og ófatlaða nemendur. Þau tóku viðtöl og 

komust að því að nemendum með fötlun var strítt töluvert oftar og áttu 

erfiðara með að mynda vinatengsl en þeir sem ekki eru fatlaðir. Peter K. 

Smith, Irene Whitney og David Thompson gerðu eigindlega rannsókn til að 

kanna samanburð á nemendum, fötluðum og ófötluðum, sem lenda í 

einelti. Í rannsókn þeirra voru börn frá átta grunnskólum í Sheffield á 

aldrinum 6–15 ára og var hver nemandi tekinn í viðtal. Árið 1991 voru 186 

börn tekin í viðtöl og voru 93 af þessum nemendum með fötlun. Árið 1992 

voru viðtölin endurtekin og var þá rætt við 76 úr upprunalega úrtakinu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að nemendur með fötlun reyndust vera 

í töluvert meiri hættu á að verða fyrir einelti. Nálægt þrír fjórðu hlutar 

þeirra nemenda með fötlun sem rætt var við sögðust hafa lent í einelti í 

samanburði við fjórðung ófötluðu nemendanna. Rannsakendur komust 

einnig að því að rekja mætti eineltið sem nemendur með fötlun urðu fyrir til 

fötlunar þeirra (Smith og Sharp, 1994). 

2.7.2 Ofbeldi gegn fötluðum konum 

Árið 2013 var birt rannsókn um ofbeldi gegn fötluðum konum sem 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands og Rannsóknasetur í fötlunarfræðum 

vann fyrir velferðarráðuneytið. Þar kemur fram að 10 af þeim 13 konum 

sem tekið var viðtal við höfðu orðið fyrir einelti í barnaskóla. Skerðing 

viðmælendanna átti þátt í að þær skáru sig úr hópnum og urðu frekar fyrir 

stríðni. Þær sögðu að umhverfið hefði ekki haft nægan skilning á þörfum 

þeirra. Skólakerfið brást þeim og þær fengu ekki nægan stuðning. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að þörf er á vitundarvakningu um 

ofbeldi gegn fötluðum og meðal annars er hægt að stuðla að henni með 

fræðslu. Nauðsynlegt er að skólinn sé vakandi fyrir einelti gegn nemendum 

með fötlun og þekki hvernig eigi að bregðast við því. Auk þess kemur fram 

að það sé mikilvægt að komið sé til móts við ólíkar námsþarfir barna. Þessar 
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niðurstöður varpa ákveðnu ljósi á einelti gegn nemendum með fötlun og 

kallar á áframhaldandi rannsóknir á tengslum eineltis og fötlunar (Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds og Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013). Þetta 

er eina íslenska rannsóknin sem ég hef fundið um þetta efni.  

Samkvæmt niðurstöðum erlendra rannsókna lenda nemendur með 

fötlun frekar í einelti en ófatlaðir. Þessi rannsókn um ofbeldi gegn fötluðum 

konum gefur til kynna að staðan sé svipuð á Íslandi. Næst skulum við skoða 

rannsókn sem fjallar um menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi. 

Þar kemur fram að ýmsu er ábótavant í skólakerfi landsins þegar kemur að 

nemendum með fötlun.  

2.7.3 Menntun nemenda með þroskahömlun á Íslandi 

Árið 2003 fór af stað rannsókn fyrir tilstuðlan landsamtakanna 

Þroskahjálpar á menntun nemenda með þroskahömlun í skólakerfi landsins. 

Rannsakað var hvort menntun þeirra væri sambærileg þeirri menntun sem 

ófatlaðir nemendur fá. Rannsóknin var unnin á vegum Rannsóknarstofu 

Kennaraháskóla Íslands, félagsmálaráðuneytisins og Sjóðs Odds Ólafssonar. 

Svör voru fengin frá starfsfólki skólanna og foreldrum barna með 

þroskahömlun. Rannsakendur leituðust við að fá svör við því hvernig 

félagslegum samskiptum nemenda væri háttað í skólunum og hver væru 

helstu áhyggjuefnin varðandi veru nemenda með þroskahömlun í 

skólunum. Helsta áhyggjuefni foreldra barna með þroskahömlun var 

félagsleg einangrun barnanna. Margir töldu að samskipti barna með 

þroskahömlun við aðra nemendur færi minnkandi með aldrinum. 

Sérkennsla eykst eftir því sem börnin eldast og þar af leiðandi eyða þau 

minni tíma með jafnöldrum sínum. Bæði foreldrar og starfsmenn töldu að 

samskiptin væru jákvæðari í sérdeildum eða sérskólum en í almenna 

grunnskólanum. Í rannsókninni kom fram að ýmsu er ábótavant í 

skólakerfinu og að gera þurfi gera átak ef börn með þroskahömlun eigi að 

njóta skólagöngunnar á jafnréttisgrundvelli. Það þarf að laga 

kennsluaðferðir að þörfum barnanna og ýta undir félagsleg samskipti. Einnig 

sýndu niðurstöður rannsóknarinnar að það sem torveldar meðal annars 

þroskahömluðum nemendum að fá sambærilega menntun og ófatlaðir er 

skortur á fjármagni og sérþekking kennara. Það hafði mikil áhrif á viðhorf 

margra að skólinn er „normal“ staður og frávik eru álitin vandamál sem þarf 

að laga (Gretar L. Marinósson, 2007). 

Einnig þarf að huga vel að þeim stuðningi sem nemendur með fötlun fá í 

skólunum. Stuðningsfulltrúar eru gjarnan nýttir til að auðvelda þátttöku 

nemenda með fötlun í skólastarfi. Aftur á móti hafa rannsóknir sýnt að þótt 
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aðstoð stuðningsfulltrúa auðveldi nemendum þátttöku í námi þá getur hún 

torveldað félagslega þátttöku þeirra (Hemmingsson, Borell og Gustavsson, 

2003; Snæfríður Þóra Egilson, 2005). Stöðug nærvera stuðningsfulltrúanna 

getur þar af leiðandi dregið úr sjálfræði og sjálfsstjórn nemenda með fötlun 

(Giangreco, Edelman og Luiselli, 1997; Skär og Tamm, 2001). Því þarf að 

huga að því að nota þennan stuðning aðeins þar sem það á við og á þann 

hátt sem hentar hverju sinni (Bryndís Halldórsdóttir, Jóna G. Ingólfsdóttir, 

Stefán J. Hreiðarsson og Tryggvi Sigurðsson, 2008). 

Samkvæmt þessum niðurstöðum virðist nauðsynlegt að byrja á því að 

styrkja félagsleg tengsl barna með þroskahömlun í upphafi skólagöngunnar. 

Með því að byrja strax á því að auka tækifæri nemenda með þroskahömlun 

til þátttöku og efla samskipti nemendahópsins aukast líkurnar á 

áframhaldandi samskiptum. Hér gegnir kennarinn mikilvægu hlutverki en 

hann þarf að ýta undir félagsleg samskipti nemendahópsins. Mikilvægt er að 

jákvæð og góð samskipti tíðkist í grunnskólunum svo að nemendum með 

fötlun líði vel í skólunum. Því er skólabragur einn af þeim þáttum sem 

mikilvægt er að stuðla að í hverjum skóla og verður nú fjallað um hann.  

2.7.4 Skólabragur 

Í öllum skólum eru einstaklingar sem eiga við einhverja erfiðleika að stríða. 

Þessir nemendur eru viðkvæmari ef einelti og hegðunarvandamál eru til 

staðar í skólanum. Í skóla sem einkennist af hlýlegum samskiptum er líklegra 

að þessum nemendum farnist vel (Roland og Vaaland, 2003). 

Í rannsókn sem stóð yfir á tímabilinu 1990–2008 voru skoðaðar 

norrænar og alþjóðlegar rannsóknir í menntamálum. Markmiðið með 

rannsókninni var að finna þau atriði sem hafa áhrif á námsárangur 

nemenda. Þar komu fram 11 atriði sem hafa jákvæð áhrif á námsárangur. 

Samkvæmt rannsókninni skiptir skólabragur þar miklu máli. Áhersla er lögð 

á góð tengsl og samskipti allra í skólanum. Þessi samskipti eiga að 

einkennast af gagnkvæmri virðingu, stuðningi og hlýju. Auk þess er 

mikilvægt að allir sem koma að skólasamfélaginu hafi náin tengsl við 

skólann (Nordenbo o.fl., 2010). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er fjallað um skólabrag. Þar kemur fram að 

starfsfólk þurfi að stuðla að góðum starfsanda og gagnkvæmri virðingu allra 

í skólanum og þar þurfi að gera í samstarfi við nemendur, foreldra og 

starfsfólk. Það ber að efla félagsfærni nemenda og er hægt að gera það með 

því að skapa þeim tækifæri til virkrar þátttöku. Jákvæður skólabragur er 

forvarnarstarf og getur dregið úr neikvæðum samskiptum eins og einelti 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Rannsóknin sýnir að 
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skólabragur ásamt góðum og jákvæðum samskiptum skiptir máli í 

skólakerfinu. Því er mikilvægt að stuðla að góðum forvörnum í skólunum. 

Það er hægt að gera meðal annars með því að stuðla að skólabrag þar sem 

einelti nær ekki að þrífast.  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar. Ég 
framkvæmdi eigindlega rannsókn og notaði viðtöl við gagnaöflun. 
Markmiðið með rannsókninni er að kanna hvernig tengslin eru á milli 
eineltis og fötlunar og hvort að einstaklingar með fötlun upplifi frekar einelti 
en ófatlaðir á Íslandi. Auk þess að fá hugmyndir frá viðmælendum um 
hvernig grunnskólinn getur tekið betur á eineltismálum hjá nemendum með 
fötlun en hann nú gerir. Í verkefninu leitast ég við að fá svör við eftirfarandi 
rannsóknarspurningum: 

 Hver er reynsla einstaklinga með fötlun á Íslandi af einelti í 
grunnskólum landsins? 

 Hvernig getur grunnskólinn tekið betur á eineltismálum hjá 
nemendum með fötlun? 

Sagt verður frá því hvernig þátttakendur voru valdir. Því næst verður 

farið yfir gagnagreininguna. Rætt verður um réttmæti rannsóknarinnar og 

að lokum eru siðferðisleg álitamál skoðuð.  

3.1 Aðferð 

Við rannsóknina beitti ég eigindalegri rannsóknaraðferð. Til eru ótal aðferðir 
til að safna gögnum í eigindlegum rannsóknum en þær þurfa að vera 
túlkandi og lýsandi. Rannsakendur sækjast eftir því að skilja hvaða merkingu 
einstaklingar leggja í líf sitt, tilfinningar og aðstæður (Silverman, 2010). Í 
eigindlegum rannsóknum gegnir rannsakandi lykilhlutverki og einnig þeir 
sem rannsóknin beinist að (Lichtman, 2010). 

Viðtöl eru ein þeirra aðferða sem hægt er að nota til að afla gagna í 
eigindlegum rannsóknum. Þá tekur rannsakandi viðtöl sem miða að því að 
fá viðmælendur til að lýsa reynslu sinni og upplifun (Lichtman, 2010). Í 
viðtölum skiptir rannsakandi miklu máli. Hann þarf að sýna færni, næmni og 
getu til að ná sambandi við viðmælanda sinn og skapa afslappað 
andrúmsloft (Bogdan og Biklen, 2003). Mikilvægt er að geta sett sig í spor 
viðmælenda og á hann að geti sagt sögu sína með eigin orðum og með sem 
minnstri stjórnun (Lichtman, 2010). 

Ég aflaði gagna með því að taka viðtöl. Tekin voru hálfopin viðtöl en þar 
fær rannsakandi upplýsingar hjá viðmælendum sem ættu að varpa ljósi á 
viðfangsefnið. Allir viðmælendurnir fengu sömu spurningarnar en svo var 
það undir viðmælendum komið hvernig viðtalið þróaðist (Flick, 2006).  
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3.2 Þátttakendur  

Notað var markvisst úrtak í þessari rannsókn. Í rannsóknum sem notast er 

við markvisst úrtak eru þátttakendur valdir vegna þess að þeir eru líklegir að 

endurspegla það sem á að rannsaka. Markvisst úrtak á að endurspegla gildi 

og tilgang rannsóknarinnar. Þegar notast er við slíkt úrtak þarf 

rannsakandinn að vera gagnrýninn í hugsun og velta fyrir sér hvaða úrtak er 

valið og jafnframt er mikilvægt að velja það vandlega (Silverman, 2010). 

Mér fannst markvisst úrtak henta minni rannsókn þar sem ég er að kanna 

reynslu einstaklinga með fötlun á Íslandi af einelti og hvernig grunnskólinn 

getur tekið betur á eineltismálum hjá nemendum með fötlun. 

Þátttakendurnir voru sex einstaklingar með fötlun, þrír karlmenn og 

þrjár konur. Þessir einstaklingar eru á öllum aldri. Ég lagði ekki sérstaka 

áherslu á hvers eðlis fötlun þátttakenda er en þeir eiga það þó sameiginlegt 

að vera hreyfihamlaðir. Ég ákvað að velja þátttakendur með fötlun sem 

höfðu lokið grunnskólagönguna vegna þess að ég taldi þá geta gefið mér 

bestu upplýsingarnar um alla grunnskólagönguna. Fyrir viðtölin hafði ég 

enga vitneskju um hvernig upplifun þeirra var af grunnskólagöngunni né 

hvort þeir hefðu verið lagðir í einelti eða ekki.  

3.3 Gagnagreining 

Þau gögn sem ég greindi eru sex viðtöl. Ég greindi gögnin samhliða 

gagnaöfluninni og yfirfór þau þegar gagnaöflun var lokið. Túlkun mín á 

gögnunum varð dýpri og þéttist eftir því sem leið á rannsóknina.  

Um leið og hverju viðtali var lokið afritaði ég það. Því næst skráði ég 

niður helstu þætti og flokkaði þá í yfirflokka og undirflokka. Þegar ég var 

búin að afla allra gagnanna fór ég yfir þau og greindi á nýjan leik til að öðlast 

betri yfirsýn. Fyrst skoðaði ég hvert viðtal fyrir sig og fór svo þvert á öll 

viðtölin og leitaði að ákveðnum spurningum sem allir höfðu svarað. Meðan 

á þessu ferli stóð fór ég yfir gögnin með rannsóknarspurningarnar í huga 

(Silverman, 2010). Það gerði ég til að missa ekki sjónar á tilgangi 

verkefnisins.  

Við greiningu gagnanna notaðist ég við opna kóðun/lyklun. Þar eru þrír 

grunnþættir sem skipta máli: 

1. Uppgötva mikilvæga þætti. 

2. Safna dæmum og strika undir í gögnunum. 

3. Greina til að finna hið sameiginlega (Flick, 2006). 
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Ég byrjaði á því að lesa yfir viðtölin án þess að skrifa neitt niður í þeim 

tilgangi að öðlast tilfinningu fyrir gögnunum. Þá las ég þau yfir á nýjan leik 

og við þann lestur lyklaði ég og skrifa út í spássíuna og reyndi að veita öllu 

sem virtist áhugavert eftirtekt. Ég skoðaði atriði sem komu oftast fram, 

stóðu upp úr og skiptu máli og einnig sameiginlega flokka milli fólks. Síðan 

einbeitti ég mér að einum flokki í einu. Samhliða þessu skrifaði ég á sérstök 

greiningarblöð þar sem ég skráði hugmyndir mínar um leið og þær vöknuðu 

og hugmyndir að ákveðnum flokkum (Flick, 2006).  

3.4 Réttmæti 

Réttmæti nær til allra þátta rannsóknarinnar og er ætlað að tryggja 

réttmæti þeirrar þekkingar sem er aflað. Mikilvægt er að vera vandvirkur í 

gagnaöflun og vera gagnrýninn í hugsun. Trúverðugleiki og réttmæti í 

rannsóknarniðurstöðum skiptir máli og þarf að koma fram fræðileg túlkun á 

efninu (Kvale, 1996). Ég reyndi eftir bestu getu að fylgja eftirfarandi þáttum 

til þess að tryggja réttmæti í minni rannsókn: 

 Vera gagnrýninn á sjálfan sig í hlutverki rannsakanda.  

 Vera hlutlaus og meðvitaður um stöðu sína sem rannsakanda.  

 Leggja sig fram við að seta til hliðar fyrirfram ákveðnar hugmyndir af 
viðfangsefninu. 

 Ígrunda eigin skoðanir og tilfinningar.  

 Gera sér grein fyrir að lýsingar og reynsla þátttakenda eru 
mismunandi. Það er mikilvægt að hafa í huga að veruleikinn er 
breytilegur eftir því hver lýsir honum (Hitchcock og Hughes, 1995).  

3.5 Siðferðisleg álitamál 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðislegar kröfur ekki síður en 

aðferðafræðilegar. Í rannsóknum er talað um fjórar aðalreglur er varða 

siðfræði en þær eru: 

 Sjálfræðisreglan fjallar um virðingu fyrir manneskjunni og sjálfræði 
hennar. 

 Skaðleysisreglan kveður á um að starfsfólk skuli forðast að valda 
skaða. 

 Hjálpræðisreglan segir til um þá skyldu að láta gott af sér leiða.  
Réttlætisreglan fjallar um sanngirni í dreifingu gæða og byrða 
(Sigurður Kristinsson, 2001).  
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Rannsakandi þarf að veita þátttakendum góðar upplýsingar um 

rannsóknina. Hann þarf að hafa í huga að vera eins hlutlaus og hægt er 

(Silverman, 2010). Ég útbjó kynningarbréf og sendi til þátttakenda (sjá 

viðauka 1). Þar er tilgangur rannsóknarinnar kynntur og fram kemur að 

þátttakendur taki þátt af fúsum og frjálsum vilja, engar persónugreinanlegar 

upplýsingar muni koma fram í rannsókninni og að gögnunum verði eytt að 

lokinni vinnslu þeirra. Einnig kemur fram að þátttakendur geti hafnað 

þátttöku eða hætt í rannsókninni á hvaða stigi sem er. Þegar ég hitti 

viðmælendur bað ég þá um að skrifa undir bréf þar sem fjallað er um 

upplýst samþykki þeirra, nema í eitt skipti þar sem viðtalið fór fram á Skype 

(sjá viðauka 2). Með undirskrift þátttakenda var ég komin með upplýst 

samþykki frá viðmælendum. Í upphafi hvers viðtals bað ég um leyfi til að 

hljóðrita viðtalið.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða kynntar niðurstöðurnar úr viðtölunum. Byrjað verður á 

því að greina frá upplifun þátttakenda af grunnskólagöngunni. Því næst er 

fjallað um viðhorf þeirra og sýn hvað einelti varðar og því velt upp hvort 

þeir telji að nemendur með fötlun lendi frekar í einelti en ófatlaðir. Þá er 

greint frá því hvort þátttakendur hafi reynslu af einelti í grunnskóla. Að 

lokum er fjallað um það hvernig viðmælendum mínum finnst grunnskólarnir 

standa sig í eineltismálum sem tengjast nemendum með fötlun og hvað 

mætti gera betur. Viðmælendum mínum eru gefin dulnefni og ekki er greint 

frá því í hvaða skóla þeir voru. Þetta er gert svo ekki sé hægt að rekja svör 

viðmælenda til þeirra.  

4.1 Reynsla viðmælenda af grunnskólagöngunni  

Skólaganga allra viðmælenda minna var frekar erfið og fyrir því voru ýmsar 

ástæður.  

Margrét er 42 ára gömul. Hún sagði grunnskólagöngu sína hafa verið 

„fína“ fyrir utan það að hún þurfti að berjast fyrir bættu aðgengi. Hún átti 

fáa vini og var mikið ein en þrátt fyrir það tók hún þátt í öllu skólastarfinu. 

„Mér finnst ég ótrúlega heppin, ég var bara í almennum skóla, ekkert í 

sérskóla. Mér finnst mér vera mjög heppin sko“. 

Karl er 29 ára gamall. Karl sagði grunnskólagöngu sína ekki hafa verið 

góða og vonar að grunnskólaganga nemenda með fötlun í dag sé betri en 

þegar hann var í skóla. Að eigin sögn var hann í slæmum árgangi þar sem 

voru algjörir „fábjánar“ og hann átti fáa vini. Hann byrjaði í grunnskóla þar 

sem boðið var upp á stuðning við nemendur með fötlun en skipti svo yfir í 

sinn heimaskóla í 4. bekk. Um skólaskiptin sagði hann: „Og það er kannski 

það helsta sem mamma og pabbi sjá eftir svolítið að hafa gert það sko. Því 

að já, þetta var ekki nógu gott“. 

Pétur er 30 ára gamall. Hann nefndi ýmislegt sem honum fannst hefði 

mátt vera betur gert meðan hann var í grunnskóla. Hann gekk ekki í sinn 

heimaskóla vegna þess að stjórnendur þar vildu ekki fá hann í skólann. Því 

fór hann í annan skóla þar sem hann var bæði í sérdeild og í tímum inni í 

bekk. Hann fékk aðstoð stuðningsfulltrúa sem átti að vera honum innan 

handar og aðstoða hann við það sem hann þurfti aðstoð við. 

Stuðningsfulltrúinn var einnig milliliður á milli bekkjarins og sérdeildarinnar. 
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Þessi stuðningsfulltrúi var miðaldra kona og Pétur sagði: „En maður verður 

náttúrulega var við ef það er mikill aldursmunur á milli þess sem er að 

aðstoða mann og manns sjálfs. Það er bara þannig“. Auk þess sagði hann: 

„Það gerir ekkert fyrir mann eða gerir lítið fyrir mann félagslega að hafa 

einhvern sem er gríðarlega langt frá manni í aldri og lítur út eins og hann sé 

bara með öll skólayfirvöld á beinni línu sko“. Hann sagði að 

stuðningsfulltrúar væru yfirleitt kvenkyns og þegar hann þurfti til dæmis 

aðstoð til að komast á salernið var enginn til að aðstoða hann nema þessi 

kvenkyns stuðningsfulltrúi. Hann gagnrýndi það og telur að svona sé þetta 

enn í dag. Að hans sögn var skólaleikfimin einhver mesta tímaeyðsla sem 

hann upplifði á sínum skólaárum þar sem aðgengi hafi verið slæmt og þurfti 

hann að skipta um föt frammi við anddyrið og komst ekki í sturtuna. Hann 

fékk ekki að taka virkan þátt í íþróttatímunum og vonar að íþróttakennarar í 

dag útfæri leikina svo allir geti tekið þátt. Hann sagði skólastundið hafa 

verið svipað: 

Þá var bara einhver eldgamall baðvörður sem ja kannski 

aðstoðaði mann eða kannski ekki. Og svo kom maður ofan í 

laugina og yfirleitt var sundkennarinn það útúr kortinu að hann 

gleymdi að maður var í hjólastól af því að maður var 

náttúrulega ekki sýnilega í stólnum þegar maður var kominn 

ofan í laug sko. Þannig að yfirleitt átti þá að reka mig úr 

sundtíma fyrir að geta ekki tekið þátt í æfingunum. Það var 

mjög sérstakt og annað eins leiðinlegt. 

Pétur var rekinn úr heimilisfræði af því að hann þurfti svo mikla aðstoð 

og því hefur hann aldrei lært að elda. Sama átti við um handavinnuna. Hann 

telur þetta ekkert hafa breyst frá því hann var í skóla. Eitt það versta sem 

Pétri fannst varðandi grunnskólagöngu sína er að það var alltaf reiknað með 

því að hann væri vinur annars manns með fötlun sem var líka í skólanum. Í 

raunveruleikanum er það ekki svo.    

Árni er 30 ára gamall. Skólaganga Árna var góð frá 6–12 ára og hann átti 

nóg af vinum. Þegar hann var 13 ára gamall fór hann í stóra aðgerð og var í 

kjölfarið frá skóla í um 3 mánuði. Þegar hann kom aftur í skólann eftir 

aðgerðina voru tengslin við skólafélagana ekki eins góð. „Ég var alltaf í 

basket, körfubolta og tók þátt í öllu og átti mína vini en svo bara missti ég 

einhvern veginn tengslin sko. Gat ekki tekið þátt í flestu“. Eftir aðgerðina 

missti hann ákveðna færni og gat til dæmis ekki hlaupið lengur. Þessi 

aðgerð var nauðsynleg en þrátt fyrir það sagðist Árni ekki vera viss um að 

það hafi verið rétt ákvörðun að fara í þessa aðgerð og tengist það einkum 
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félagslega þættinum. Seinni hluta grunnskólans, frá 13–16 ára, beið hann 

einfaldlega eftir því að skólinn kláraðist og sagði hann: „Ég bara nennti 

þessu ekki sko. Ég fékk það bara á tilfinninguna að þú veist, ég fékk bara 

nóg“. Eftir aðgerðina varð hann þunglyndur og hafði ekki áhuga á neinum 

samskiptum. Hann varð hlédrægur, feiminn og inn í sér. Aðspurður hvort 

skólinn hefði eitthvað stutt hann á þessum tíma sagði hann: „Nei, hann var 

algjörlega blindur á þetta. Ég var reyndar ekkert að segja frá þessu eða 

sækjast eftir einhverju að skólinn myndi taka eða grípa inn í þetta“. 

Katrín er 17 ára gömul. Þegar hún var spurð að því hvernig skólaganga 

hennar hefði verið sagði hún:  

Svona bæði náttúrulega rosalega skemmtilegt þegar þú ert lítil 

og kynnast nýju fólki og svona en síðan þegar maður er 

byrjaður að vera eldri og svona búinn að vera í skólanum 

lengur og þá hérna þess vegna alveg í fyrsta bekk að þá byrjar 

fólk að taka eftir að það sé eitthvað öðruvísi. Og hérna, byrjar 

að pikka það út og allskonar svona. Og það var náttúrulega 

voðalega leiðinlegur tími. 

Mamma hennar kenndi henni þegar hún var lítil að það væri ekkert að 

hjá henni heldur krökkunum „sem sögðu hluti við hana“ og reyndi hún því 

að velta sér ekki mikið upp úr þessu. Kennararnir gleymdu því oft að hún 

væri með fötlun. Hún þurfti til dæmis meiri tíma en flestir til að klæða sig 

þegar hún fór í frímínútur en hún var stundum skömmuð fyrir að vera of 

lengi.  

Þórey er 20 ára gömul. Þegar hún var spurð að því hvernig hún hefði 

upplifað skólagönguna sagði hún: „Hún var glötuð. Hreint út sagt. Hún var 

bara glötuð“. Þórey fékk ekki að vera í venjulegum bekk. Það voru 37 manns 

í bekknum hennar og var hópnum skipt í tvennt. Átta nemendur voru hafðir 

í annarri stofu (sérkennslu), þar á meðal hún. Það þurfti að ganga í gegnum 

tvennar dyr til að komast inn í þennan átta manna bekk, annars sáust þessir 

nemendur ekki. Hún gagnrýndi það og sagði að það hefðu ekki verið nein 

samskipti þarna á milli. Hún skipti svo um skóla en vistin í nýja skólanum var 

líka erfið. Hún var til dæmis eftir á í stærðfræði og stærðfræðikennarinn 

neitaði hreinlega að kenna henni. Þórey sagði að það hefði aðallega verið 

vinkona hennar, sem var með góðan grunn í stærðfræði, sem kenndi henni 

stærðfræði og það gerði hún í stað þess að læra sjálf. Eftir að hafa kvartað 

mikið yfir þessu fékk hún tónmenntakennarann til að fara yfir stærðfræðina 

með sér einu sinni í viku. Það var svipað með náttúrufræðina: 
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Ég fæ krampa í höndina ef ég skrifa mjög lengi, þegar það kom 

nýr kennari að þá sem sagt spurði ég hvort ég mætti gera 

verkefni í tölvu, í borðtölvu sem var bara þarna bak við, ég 

þurfti ekkert að fara út úr stofunni eða neitt svoleiðis. Og hún 

sagði bara nei.  

Að auki var Þórey ósátt við stuðningsfulltrúann sinn og reyndi að losna 
við hann. Skólinn vildi ekkert gera, sama hvað hún bað um nýjan 
stuðningsfulltrúa eða bað um að fá að minnka stuðninginn. Það var ekkert 
hlustað á hana. Henni fannst stuðningsfulltrúinn hanga allt of mikið yfir sér. 
Hún taldi sig ekki þurfa jafn mikinn stuðning og hún fékk og sagðist ekki 
skilja af hverju það væri ekki einfaldlega hægt að veita henni þann stuðning 
sem hún þurfti á að halda og ekkert þess utan. Henni finnst aðstoð 
stuðningsfulltrúa þurfa að vera einstaklingsmiðaðri og sagði: „Það er ekki 
bara þú ert fötluð og þarft hjálp, fötlun og fötlun er ekki sami hluturinn“. 

Fólk vissi stundum ekki að Þórey væri fötluð. Hún nefndi sem dæmi að 
haldinn hafði verið fyrirlestur um fötlun hennar í skólanum. Að 
fyrirlestrinum loknum var bent á að það væru tveir einstaklingar í skólanum 
með þessa fötlun. Allir gátu bent á strákinn í hjólastólnum en gátu hins 
vegar ekki tilgreint hinn nemandann, þ.e. Þóreyju. Hún telur að skólinn 
standi sig ekki nógu vel í að upplýsa nemendur um að ekki séu allir 
heilbrigðir:  

Mér fannst að skólasamfélagið í grunnskóla var meira að segja 

manni að þetta væri bara þú veist, það væri ekkert flott við það 

að vera fatlaður og maður ætti helst ekki að tala um það. Það 

var svona meira þaggað niður heldur en hitt. 

Þegar Þórey fór að huga að því í hvaða menntaskóla hún vildi fara leitaði 

hún til námsráðgjafa skólans. Hún var með góða meðaleinkunn úr 10. bekk 

en þrátt fyrir það sagði námsráðgjafinn henni að hún gæti eingöngu farið í 

sinn hverfisskóla. Þetta fannst henni ekki uppbyggjandi. Þegar hún hætti í 

skólanum kvaddi kennarinn hana með því að segja að hún þyrfti örugglega 

að taka núll áfanga í öllum fögum í framhaldsskóla (það er 10 bekkur upp á 

nýtt). Það var hins vegar ekki raunin, nema hvað stærðfræðina varðar vegna 

þess að hún hafði ekki fengið neina kennslu í stærðfræði. Fyrir stuttu fór 

Þórey í heimsókn í sinn gamla grunnskóla. Þá spurðu gömlu kennararnir 

hana hvort grunnskólinn hefði ekki gert mikið fyrir hana og hún svaraði: 

„Nei, ég hafði ekkert upp úr því að vera hérna í fimm ár sko“. Þórey var sem 

sagt ekki ánægð með grunnskólagöngu sína og sagði hún: „Það væri ekki 

hægt að borga mér fyrir að fara aftur í grunnskóla“. 
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4.2 Hvað er einelti? 

Ég spurði viðmælendur að því hvernig þeir skilgreindu einelti.   

Margrét sagði eftirfarandi: „Það er þegar einhverjum er strítt út af því 

hvernig hann lítur út, eða hvernig hann hegðar sér, eða eitthvað. Og hérna 

hann er tekinn alveg út úr“. 

Hvað Karl varðar er einelti það þegar hópur (tveir eða fleiri einstaklingar) 

taka sig til og brjóta einn einstakling niður andlega og/eða líkamlega með 

ofbeldi.  

Pétur telur einelti vera síendurtekna hegðun einstaklings sem er til þess 

fallin að láta öðrum líða illa. Hann segir þetta vera eitthvað sem 

einstaklingur segir sem ætlað er að vera meiðandi, og þetta sé eitthvað sem 

er ítrekað. Hann segir að einelti sé oft mikill dans á milli góðlátlegs gríns og 

stríðni.  

Árni telur einelti eiga sér stað þegar einstaklingur er tekinn fyrir. Hann 

sagði að einelti er: „Þegar þú ert útilokaður. Það má líka vera svona andlegt 

einelti“. 

Katrín segir að sér finnst einelti vera: „Þrálát niðurlæging af annarra 

hálfu, mjög reglulegt andlegt og líkamlegt ofbeldi og þá sérstaklega stríðni 

vegna einhvers sem þú getur ekki gert neitt í“. 

Þórey segir einelti vera það þegar hópur eða einstaklingur níðist 

endurtekið á öðrum einstaklingi.  

4.3 Lenda nemendur með fötlun frekar í einelti en ófatlaðir? 

Flestir viðmælenda minna telja að nemendur með fötlun lendi frekar í 

einelti en ófatlaðir. Margrét er til dæmis þeirrar skoðunar og segir 

ástæðuna einfaldlega vera fötlunina sjálfa. Þá telur hún marga krakka vera 

ofverndaða. Karl sagði þetta fara eftir skólum, aðstæðum og krökkunum í 

skólunum. Pétur telur að þeir sem eru með afgerandi frávik sem auðvelt er 

að taka eftir, eins og málhelti, lendi frekar í einelti. „Þetta fer algjörlega eftir 

fötlun einstaklinganna,“ sagði Árni sem heldur að það skipti miklu máli að 

nemendur njóti sín félagslega. Þegar Katrín var spurð þessarar spurningar 

sagði hún að nemendur með fötlun lendi hiklaust frekar í einelti og það sé 

vegna þess að fatlaðir eru viðkvæmari en aðrir: 

Mjög margir sem ég hef talað við svona bara, búast ekki við 

þessari vonsku í fólki. Við erum mjög mörg alveg rosalega 

einlæg, bara í því sem við gerum og öllu sko. Án þess að ég sé 

eitthvað að alhæfa, en við erum það mjög mörg og maður býst 
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kannski ekki við þessari vonsku í fólki sko. Og það gerir mann 

kannski viðkvæmari að vissu leyti. Þó að þeir sem eru ófatlaðir 

eru það líka sko. En það er ákveðin einlægni og lífsýn sem fylgir 

þessu.  

Þórey telur að nemendur með fötlun lendi frekar í einelti en ófatlaðir: 

„Já, mun frekar. Og líka sérstaklega ef þetta er sko fatlaður einstaklingur í 

hinum venjulega skóla, ekki í skóla ætlaðan fötluðum. Þá held ég að þau séu 

mun auðveldara skotmark“. 

4.4 Persónuleg umfjöllun um einelti 

Flestir viðmælendurnir höfðu einhverja reynslu af einelti. Þegar ég spurði 

Margréti að því hvort hún hafi verið lögð í einelti í grunnskóla sagði hún: 

„Nei. Nema reyndar, það var einn strákur sem að, þá gekk ég með hækjur, 

hann elskaði það að taka hækjurnar mínar og fela þær“. Hún sagði hann 

hafa gert þetta á hverjum degi en kennararnir hjálpuðu henni að ná í 

hækjurnar eftir að strákurinn tók þær. Hún man ekki eftir því að það hafi 

eitthvað verið tekið á þessu. Ég spurði hana hvort hún teldi þetta geta 

flokkast sem einelti og hún svaraði „Já, nei ég hugsaði ekki alveg út í þetta 

þá sko. En núna í dag, já“. 

Einnig sagði Margrét frá grunnskólanum sem maðurinn hennar var í. 

Þegar hann var að byrja í skólanum voru allir nemendur kallaðir í sal og látið 

vita að þessi nemandi með fötlun væri að byrja í skólanum og það mætti 

ekki horfa á hann. „Og svo skyldi hann ekkert í því þegar hann mætti og 

lengi á eftir sko, að það horfðu allir svona niður þegar þeir mættu honum“. 

Þegar ég spurði Karl hvort hann hafi verið lagður í einelti sagði hann: „Já, 

það var alveg rosalega mikið þannig sko. Og bara, og þú veist, og 

skólastjórnin þarna var bara algjört djók sko. Þetta var bara ömurlegt sko, 

alveg frekar glatað sko“. Eineltið hófst í 4. bekk, eftir að hann skipti yfir í 

sinn heimaskóla, og stóð yfir það sem eftir lifði af skólagöngunni. Þetta var 

andlegt einelti og gert var grín að fötlun hans. Þeir sem lögðu hann í einelti 

voru bekkjarfélagar hans. Hann sagðist lítinn stuðning hafa fengið á þessum 

tíma: „Það var nú eiginlega bara frá mömmu og pabba sko. Skólinn gerði 

ekkert, það var ekkert gert í þessu. Og já, ég bara skil eiginlega ekki alveg, ég 

skildi þetta náttúrulega lítið á þeim tíma. En það var ekkert gert“. 

Karl sagði ekki mikið frá eineltinu, það var ekki fyrr en undir lok 

grunnskólagöngunnar sem hann fór að gera það og telur það mögulega vera 

ástæðuna fyrir því að ekkert hafi verið aðhafst. Hann óskar þess nú að hann 
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hefði sagt fyrr og meira frá því, þá hefði hann kannski getað skipt um skóla. 

Karl sagði að eineltið hefði styrkt sig.  

Pétur varð fyrir einelti í grunnskóla. Bekkurinn hans lagði hann í einelti 

en það voru aðallega þrír strákar sem voru leiðtogar í eineltinu og leiddu 

þeir allan hópinn með sér. Einnig var hann lagður í einelti í sérdeildinni af 

öðrum nemanda með fötlun. Honum finnst oft gleymast að fatlaðir leggja 

líka í einelti.  

En þar kemur náttúrulega gamla og góða og lífseiga 

staðalímyndin inn að fatlaðir eru ekkert að fara að leggja í 

einelti. Þetta er ekkert fólk, þetta er bara. En þarna voru menn 

bara vissir á því og eru enn í dag að fatlaðir geri engum slæmt 

sko. Það var mjög lengi að grassera í því að þetta væri þá svo 

annar fatlaður einstaklingur sem var að leggja mig í einelti mest 

sko.  

Þrátt fyrir að vera lagður í einelti af þessum nemanda í sérdeildinni voru 

þeir hafðir saman í sjúkraþjálfun, íþróttum, sundi, skólanum, sumarbúðum 

og sérkennslunni. Pétur gagnrýndi það. Hann varð bæði fyrir líkamlegu og 

andlegu einelti.  „En þetta var kerfisbundin stríðni og líkamlegt ofbeldi að 

hálfu hins fatlaða og svona niðrandi tal“. Aðspurður hvort það hefði verið 

eitthvað tekið á eineltinu í skólanum sagði hann: „En hérna, það var oft sem 

manni langaði ekkert í skólann sko. Manni fannst ekkert vera tekið á því“. 

Þegar hann var yngri var ekkert tekið á þessu. Foreldrar hans voru 

stundum kallaðir í skólann á fund en það skilaði engum árangri og yfirleitt 

hófst eineltið strax aftur. Hann þurfti að fara á spítala í 7. bekk og var þar 

nær allan 7. bekkinn. Þá fóru bekkjarfélagar hans og þeir sem lögðu hann í 

einelti í heimsókn til hans. Í 8. bekk fékk bekkurinn nýjan umsjónarkennara 

sem tók á eineltinu og sendi einstaklingana sem voru að leggja Pétur í 

einelti heim. Á unglingastiginu fékk Pétur stuðning út í bekk. Aðra hverja 

viku var hann laus við stuðningsfulltrúann og þá kom eldri unglingur til að 

aðstoða hann. Honum fannst miklu betra að hafa aðstoðina á 

jafningjagrundvelli og gerði það félagslega meira fyrir hann. Pétur sagði 

þessum unglingi frá eineltinu.  

Það var líka mögulega hann sko, þó að það sé náttúrulega alltaf 

funheitt að tala um þetta, þá var það hann sko, en ég sagði við 

hann á þeim tíma að það væru strákar að stríða mér 

kerfisbundið, eða svona alltaf sagði ég, og hann sagði „já ókei“ 

og svo kom hann með nokkra vini sína og náði í þessa stráka, 
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alla. Og já, og sagðist reyndar vita hvar þeir ættu heima, og það 

hætti þá alveg í 2–3 mánuði. Svo bauð hann mér niður í 

unglingadeildina og þar borðaði ég nestið mitt með þessum 

vinum hans. 

Pétri fannst þessi unglingar taka betur á eineltismálinu en sjálfur skólinn. 

Að hans sögn má að sjálfsögðu deila um aðferðirnar sem beittar voru, en 

þetta virkaði. Eftir að nemandinn í sérdeildinni hætti að leggja Pétur í einelti 

byrjaði Pétur að leggja hann í einelti. Hann sagði að alltaf hefði verið frekar 

einkennilegt andrúmsloft í sérdeildinni og þegar fólki er fyrirskipað að vera 

vinir þá myndist einhvers konar hatur. Honum fannst fylgja því ákveðin 

brennimerking að vera í sérdeild og var þetta einelti viðbrögð hans til að 

reyna að „brjóta þessa brennimerkingu upp“. 

Árni var ekki lagður í einelti í grunnskóla. Þegar hann byrjaði í skólanum 

var ein stelpa í bekknum hans sem var alltaf að hrinda honum. Foreldrar 

hans gripu strax inn í og buðu öllum bekknum heim til hans. Eftir það 

öðlaðist bekkurinn betri skilning á fötlun hans og stelpan hætti að hrinda 

honum. Árni sagði „Það er ótrúlega mikilvægt að foreldrarnir séu vakandi 

fyrir þessu sko“. 

Árni sagðist sjálfur hafa lagt annan nemanda með fötlun í skólanum 

sínum í einelti. Hann gerði það til þess að reyna að sanna sig og hann sagðist 

sjá mikið eftir því.  

Katrín var lögð í einelti alla grunnskólagöngu sína en það minnkaði 

aðeins og hætti svo loks þegar hún flutti út á land. Um þetta tímabil sagði 

Katrín: „Það voru tímabil sem ég kom alveg heim grátandi úr skólanum og 

hljóp heim og ég meina allt þar á milli sko“. Um var að ræða andlegt einelti. 

Aðrir nemendur uppnefndu hana, hrópuðu og störðu á hana. Fólk hvíslaði 

þegar hún gekk eftir ganginum og sagði hræðilega hluti um hana.  

En síðan svona seinni árum þá komu meira svona móðganir 

eins og sko að maður væri rosalega ljótur og bara þú veist, hver 

mundi vilja vera vinur þinn eða kærasti eða eitthvað svona sko. 

Það náttúrulega braut mann svolítið niður.  

Það var gert mikið grín að fötlun hennar. Nemendur stóðu stundum upp 

í tíma og gerðu grín að henni og göngulagi hennar. Stríðnin var mikil í 

íþróttum þar sem aðrir nemendur hermdu eftir henni og fengu hina til að 

hlæja. Fyrst lögðu bekkjarfélagar Katrínar hana í einelti. Eftir því sem hún 

varð svo eldri og bekkjarfélagar hennar kynntust henni betur og vöndust 
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fötlun hennar fóru yngri og eldri krakkar, sem þekktu hana ekki, að atast í 

henni. Fyrst átti einelti sér stað í frímínútum og á stöðum þar sem 

kennarinn sá ekki til en svo: 

Og síðan eftir því sem ég varð eldri að þá hérna gerðist þetta 

meiri segja þegar kennarinn var og stundum voru kennararnir 

svo miklar bleyður að þeir gerðu ekkert í þessu. Mamma þurfti 

stundum að fara bálreið og tala við fólkið sko, öskra á það 

eiginlega bara.  

Aðspurð hvernig tekið var á eineltinu sagði hún að í fyrsta skólanum sem 

hún var í hafi verið unnið eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Þá var tekið 

á eineltinu. Til að mynda var hringt í foreldra og kennararnir töluðu við 

krakkana. Hún tók eftir breytingu í 2–3 mánuði eftir þetta inngrip en síðan 

hófst eineltið á nýjan leik. Hún sagði ekki frá eineltinu í hinum skólanum 

sem hún sótti heldur lærði hún einfaldlega að hunsa það. Katrín flutti svo út 

á land og byrjuðu krakkarnir þar fljótlega að leggja hana í einelti. Hún tók á 

því strax og talaði við krakkana sem voru að þessu og gerði þeim grein fyrir 

því að hún myndi gera eitthvað ef þeir héldu áfram að leggja hana í einelti. 

Eftir það minnkaði eineltið og hætti að lokum. Hún fékk mestan stuðning frá 

foreldrum sínum. Hún sagði að það skipti miklu máli að eiga góða foreldra 

og hún myndi ekki vita hvar hún væri stödd ef hún hefði ekki átt góða 

foreldra sem sýndu henni stuðning. Katrín hefur þurft að sækja sér 

sálfræðiaðstoð vegna eineltisins.  

Ég svona, óöruggari með sjálfa mig sko. Og ég er búin að þurfa 

að vinna í sjálfri mér í mörg ár og er enn þá að gera. Og hérna 

sjálfsmyndin hjá manni er ekkert voðalega æðisleg þó að ég 

eigi foreldra sem hafa alltaf verið dugleg í að stappa í mig stálið 

með þetta að gera þá hérna þá er þetta eitthvað sem að er 

með þér mjög mikið.  

Þrátt fyrir að þetta sé sárt og lifir enn með henni myndi hún ekki vilja 

breyta neinu.  

En ég væri ekki sú manneskja sem ég er í dag ef ég hefði ekki 

farið í gegnum þetta allt. Auðvitað er þetta alveg rosalega 

leiðinlegt og vesen og allt það en um leið og þú kemst út úr 

þessu þá finnur þú það hjá sjálfri þér hvað þetta er búið að gera 

þig mikið sterkari og að mikið betri manneskju fyrir vikið.  
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Þórey varð ekki fyrir einelti í grunnskóla. Hún átti systur sem var í sama 

skóla og hún.  

Ég til dæmis held að ég hefði lent í einelti ef ég hefði ekki haft 

systur mína sko. Ef ég hefði verið ein þá hefði ég. Líka ef þú ert 

ein með fötlun þá ertu í rauninni mun auðveldara skotmark 

heldur en nokkurn tímann þessi já heilbrigði einstaklingur.  

Hún heldur að það sé töluvert erfiðara fyrir nemendur með fötlun að 

eignast vini í grunnskóla og sagði að hún hafi verið mun verr félagslega 

stödd en systir sín.  

4.5 Grunnskóli og einelti 

Í viðtölunum kom fram sterk skoðun viðmælenda um að grunnskólinn veiti 

nemendum með fötlun lítið skjól fyrir einelti 

Margréti finnst skólakerfið ekki standa sig nógu vel og finnst of seint 

tekið á eineltismálum. Karl telur að skólakerfið þurfi að taka fyrr á 

eineltismálum og um skólakerfið sagði hann: „En mér finnst svona, æj ég 

veit ekki, mér finnst alveg skólakerfið mætti alveg gera eitthvað. Mér finnst 

mjög oft bara að ekkert vera gert eins og í mínu tilviki“. 

Pétur sagði að skólakerfið stæði sig alls ekki vel. Fólk þurfi að velja hvar 

það býr út frá því hvar það fær bestu aðstoðina: „Og þess vegna standa 

hverfin frammi fyrir því og skólarnir frammi fyrir því að það er enginn sem 

að er fatlaður sem að sækir í þeirra starf eða starfsemi og þess vegna þurfa 

þeir ekkert að breyta neinu“. 

Árni sagði sérdeildir ýta undir aðgreiningu og einelti: „Ég held reyndar að 

skólinn sko nenni ekki að standa í því að vera með einhverja 

stuðningsfulltrúa fyrir hvern einasta krakka sko. Skilur þú sem er hérna 

einhverfur eða whatever sko“. 

Katrín sagði skólakerfið standa sig illa varðandi einelti gegn nemendum 

með fötlun:  

Það er engin fræðsla. Ekki neitt. Það þarf að byrja að fræða 

krakka alveg frá því að þau byrja í fyrsta bekk og helst fyrr og 

innleiða þetta inn í skólakerfið. Ok, það er fólk sem er með 

þroskahamlanir og það er fólk sem er með skilur þú með 

líkamlegar hamlanir, það er svo mikill munur á andlegum 

hömlunum og líkamlegum hömlunum. Þannig að það er 
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eitthvað sem þarf rosalega mikið að ræða. Mér finnst alla vega 

þurfa að innleiða betur í skólakerfið.  

Þórey telur að almennt standi skólakerfið sig ekki vel hvað varðar einelti. 

Nóg sé til af lausnum en þær séu ekki notaðar og einelti þaggað niður:  

Og ég held að viðhorfið gagnvart fötluðum sem lenda í einelti 

sé svolítið mikið svona „þessi er bara fatlaður, það breytir engu 

ef hann lendir í einelti“. Eða mér finnst það allavega. Mér finnst 

þetta svolítið mikið svona já, þessi fatlaði skiptir í rauninni ekki 

máli í skólanum, hann er bara hérna. Hann býður upp á þetta.  

4.6 Fræðsla 

Þegar ég spurði viðmælendur mína hvort það væri eitthvað sem þeim dytti í 

hug sem gæti minnkað eða komið í veg fyrir einelti hjá nemendum með 

fötlun nefndu allir að aukin fræðsla í grunnskólum væri lykilatriði.  

Margrét sagði að það þyrfti að ræða um hlutina og það þyrfti að vera 

gert á jafningjagrundvelli. Sumir krakkar þori ekki að segja frá eineltinu. 

Krakkarnir þurfi meiri fræðslu um að ekki séu allir eins. Foreldrar þurfi líka 

fræðslu þar sem krakkar læra það sem fyrir þeim er haft. Það þurfi að 

breyta viðhorfi fólks til einstaklinga með fötlun. Hún sagði: „Þetta er mér 

svolítið hjartans mál, eftir því hvernig fólk lítur á fötluðu manneskjuna, 

hvort það lítur á hana sem fatlaða eða bara manneskju“. 

Karl telur það vera jákvætt að umræðan um einelti sé að verða meiri og 

það sé nauðsynlegt að vekja athygli á þessu. Hann sagði „Það er það sem er 

að fela þetta er þegar enginn er að tala um þetta að þá gerist ekkert“. Karl 

tók dæmi af því þegar spelkusmiðurinn hans kom í grunnskólann hans og 

sýndi krökkunum spelkur og kynnti fyrir þeim hvernig það er að vera með 

spelkur. Eftir það minnkaði eineltið um tíma. Karl telur að slíkar kynningar 

og fræðsla skipti miklu máli til að sporna gegn einelti. Karli þykir ekki 

æskilegt að það sé haft „sér“ fyrir nemendur með fötlun. Það var til dæmis 

erfitt fyrir hann að vera í íþróttatímum og þá fór hann í sérstaka 

íþróttatíma. Honum finnst að það hefði frekar átt að laga íþróttatímann að 

hans þörfum svo hann gæti tekið þátt.  

Pétur telur að skólarnir þurfi að skima betur eftir einelti. Það þurfi að 

reyna að finna út hverjir séu líklegir til að lenda í einelti og hverjir séu 

líklegir að leggja í einelti. Pétri finnst vanta jafningjafræðslu sem eldri 

nemendur gætu sinnt en það þurfi að vanda valið á þeim einstaklingum. 

Það þýðir ekkert að hafa Bubba Morteins fræðslu inni í sal eða einhvern 
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tvítugan mann sem er að vinna í jafningjafræðslunni og er búinn að lesa 

bækling um einelti. Fólk þarf að tengja og nenna að hlusta. Þetta þarf að 

vera fyrir minni hóp, ekki allan skólann í einu. Pétur sagði: 

Fólk hlustar, eða pælir ekkert í aðgengi ef það hefur aldrei hitt 

mann í hjólastól. Þannig að, fólk pælir ekkert í hvernig aðgengið 

er í þessum matsal fyrir blinda ef það hefur aldrei hitt blindan 

sko. En um leið og þú gerir það fer kannski allt í taugarnar á 

þér. Því hér eru engar súlur og hér berst hljóð illa og þá verður 

vitundarvakning þín þannig að þér finnst bara allir eiga að vita 

þetta. En málið er að fólk verður að tengja við það sko.  

Árna finnst mikilvægt að foreldrar séu vakandi og grípi inn í um leið og 

það koma upp einhver leiðindi. Það var gert í hans tilfelli og hann heldur að 

það hafi orðið til þess að hann lenti ekki í einelti. Hann segir að einnig þurfi 

að virkja kennarana því stundum líti þeir fram hjá eineltinu eða taki jafnvel 

þátt í því. Árna finnst fræðsla um fölbreytileika samfélagsins vera 

nauðsynleg og telur hana vanta í grunnskólana. Þá finnst honum 

nauðsynlegt að huga að því hvernig upplýsingum um fatlaða sé komið á 

framfæri. Oft er talað um að fatlaðir séu með sjúkdóm og eingöngu rætt um 

það sem er neikvætt. Einstaklingar með fötlun eru líka venjulegt fólk sem 

gerir ýmislegt áhugavert. „Þetta er ekkert sjúkdómur. Alla vega eins og 

mamma sagði sko „ég hef aldrei litið á þig sem sjúkling sko“. Þetta er ekki 

krabbamein sko“. 

Katrín sagði þetta um fræðslu: „Fræðsla væri númer eitt, tvö og þrjú til 

að minnka eða koma í veg fyrir einelti“. Hún sagði að það vantaði alla 

fræðslu í grunnskólana um fatlaða og það þurfi að byrja á því að fræða 

krakka alveg frá því þeir byrja í fyrsta bekk og helst fyrr. Henni finnst þurfa 

að innleiða þessa fræðslu í skólakerfið, það sé auðvelt að innleiða 

fræðsluna, það þarf bara viljann til þess. Þetta gæti til dæmis verið hluti af 

lífsleiknitímum. Að mati Katrínar spornar fræðsla gegn einelti og fáfræði. 

Hana ætti að miða við þá staðreynd að fatlaðir séu ekkert öðruvísi en annað 

fólk. Fatlaðir eiga stundum erfiðara með að gera suma hluti en þeir gera þá 

samt í flestum tilfellum en fara aðrar leiðir. Hún sagði: „Það er búið að 

fræða mann um útflytjendur [innflytjendur], það er búið að fræða mann um 

mismunandi húðlit, það er búið að fræða mann um allskonar. En þetta 

virðist einhvern veginn hafa verið út undan sko“. 

Katrín sagði að í einelti gegn fötluðum væri yfirleitt gert grín „af þínum 

veikasta punkt sem er þér bara meðfæddur“. Hún telur að einelti gegn 

fötluðum sé öðruvísi en einelti gegn ófötluðum og því þurfi starfsmenn 



 

41 

skóla að fá fræðslu um einelti hjá þessum hópi og þurfa að vera vakandi 

gagnvart því.  

 Fræðsla skiptir einnig miklu máli að mati Þóreyjar. Hún hefur sjálf haldið 

fyrirlestur í einum grunnskóla landsins um sig og sína fötlun. Það gekk vel og 

áhugaverðar umræður spruttu upp í kjölfarið. Hún ákvað að halda þennan 

fyrirlestur vegna þess að hana langaði að gera eitthvað sem henni fannst 

vanta þegar hún var í grunnskóla. Hún hefur sent fyrirspurnir í nokkra 

grunnskóla landsins og boðist til að halda fyrirlesturinn í þeirra skóla en 

hefur ekki fengið nein svör frá skólunum. Henni finnst fatlað fólk ekki vera 

eins sýnilegt í samfélaginu og ófatlað og að fatlað fólk tali ekki nógu mikið 

við ófatlað fólk og öfugt:  

Ég held að aðalmeinið sé að við tölum svo vitlaust um fötlun og 

ef það er hægt að breyta því þá held ég að við komumst langt 

sko. Af því að mér finnst alltaf, ég allavega upplifi það, að alltaf 

þegar ég var yngri að það er alltaf talað um fötlun í neikvæðri 

merkingu. Þegar ég tala um fötlun þá tala ég ekki um hana í 

neikvæðri merkingu vegna þess að það er ekkert neikvætt við 

mig, ekki varðandi fötlunina mína ... Og um leið og við sættum 

okkur við það að þetta orð á ekki að vera notað í neikvæðri 

merkingu þá held ég að við komumst mjög langt sko.  

Þóreyju finnst að allir eigi að vera sýnilegir í samfélaginu:  

Vegna þess að ég þekki fullt af fólki sem að veit ekkert um 

fötlun bara vegna þess að það hefur ekkert umgengist það. Og 

við getum ekkert ætlast til þess að börnin þekki þetta og 

fordómarnir eru náttúrulega til í samfélaginu og þau læra af 

því, þau geta ekki myndað sína skoðun nema að umgangast 

þetta.  

4.7 Samantekt 

Niðurstöður benda til þess að viðmælendur mínir höfðu ekki upplifað 

grunnskólagönguna með jákvæðum hætti og voru ýmsar ástæður fyrir því 

en alvarlegasta ástæðan var einelti.  Fimm af sex viðmælendum höfðu 

reynslu af einelti í grunnskóla, annað hvort sem þolendur og/eða gerendur. 

Flestir viðmælenda minna telja að nemendur með fötlun lendi frekar í 

einelti en ófatlaðir. 
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Fram kom í nokkrum viðtölunum að ekki þykir æskilegt að hafa „sér“ 

fyrir nemendur með fötlun, til dæmis sérkennslu, séríþróttatíma og þess 

háttar. Slíkt undirstrikar að einstaklingar með fötlun séu öðruvísi en aðrir 

nemendur en það ýtir undir aðgreiningu og eykur þar af leiðandi líkur á 

einelti. Auk þess kom fram óánægja með stuðningsfulltrúa, að þeir hangi of 

mikið yfir nemendunum og gefi þeim þar af leiðandi lítið frelsi. Þessir 

stuðningsfulltrúar eru oft mun eldri en nemendurnir sjálfir og ná því ekki 

nógu góðri tengingu við þá. 

Í viðtölunum kom fram sterk skoðun viðmælenda um að grunnskólinn 

veiti lítið skjól fyrir nemendur með fötlun hvað varðar einelti. Aðspurð hvað 

sé til úrbóta, nefndu allir að aukin fræðsla í grunnskólum landsins væri 

lykilatriði. Þeir telja að fræðslan ætti að miðast við það að öll erum við jafn 

ólík og við erum mörg og að áhersla ætti að vera á fjölbreytileika 

samfélagsins. Viðmælendur mínir telja að slík fræðsla skipti höfuðmáli til að 

sporna við fáfræði og einelti gegn nemendum með fötlun. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar og þær 

settar í fræðilegt samhengi. Hér mun ég leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum sem eru: 

 Hver er reynsla einstaklinga með fötlun á Íslandi af einelti í 
grunnskólum landsins? 

 Hvernig getur grunnskólinn tekið betur á eineltismálum hjá 
nemendum með fötlun? 

5.1 Neikvæð upplifun á grunnskólagöngu 

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að viðmælendur mínir höfðu ekki 

upplifað grunnskólagönguna með jákvæðum hætti. Ástæðurnar sem 

nefndar voru fyrir því voru meðal annars:  

 Lélegt aðgengi. 

 Stuðningsfulltrúar sem stóðu sig ekki nógu vel. 

 Félagsleg einangrun. 

 Fengu ekki kennslu við hæfi. 

 Fengu enga kennslu í sumum fögum. 

 Einelti.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að grunnskólum sé skylt að 

mennta öll börn á árangursríkan hátt og það eigi að ríkja fjölbreytni í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). Upplifun viðmælenda minna af 

grunnskólagöngunni fer ekki saman við þetta. Þeir voru flestir þeirrar 

skoðunar að ekki hefði verið komið til móts við þarfir þeirra í 

grunnskólanum og fjölbreytni hefði ekki verið nægileg, hvorki varðandi 

vinnubrögð kennara né kennsluaðferðir. Sumir viðmælendanna fengu ekki 

kennslu við hæfi og jafnvel enga kennslu í sumum fögum. Pétur nefndi til 

dæmis að hann hefði ekki fengið að taka virkan þátt í íþróttatímum og 

sundtímum og að aðgengi þar hefði verið ábótavant. Hann var rekinn úr 

heimilisfræði af því að hann þurfti svo mikla aðstoð og fékk ekki að koma 

aftur. Þórey fékk nánast enga stærðfræðikennslu og var almennt ekki sátt 

við þá kennslu sem hún fékk. Þegar litið er til vettvangskenningarinnar má 
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segja að með því að fá ekki kennslu við hæfi eða enga kennslu sé ákveðnum 

gæðum haldið frá nemendunum og þeir útilokaðir frá fullri þátttöku í 

skólanum. Þegar nemendur geta ekki tekið fullan þátt í kennslustundum til 

jafns við aðra á sér stað ákveðin stimplun. Í rannsókninni um menntun 

nemenda með þroskahömlun á Íslandi kemur fram að ýmsu er ábótavant í 

skólakerfinu og það þurfi að gera átak ef börn með þroskahömlun eigi að 

njóta skólagöngunnar á jafnréttisgrundvelli. Það þurfi að þróa 

kennsluaðferðir að þörfum nemendanna og ýta undir félagsleg samskipti 

(Gretar L. Marinósson, 2007). Í rannsókninni um ofbeldi gegn fötluðum 

konum kemur einnig fram óánægja með grunnskólagönguna. Svo virðist 

sem að umhverfið hafi ekki sýnt þörfum þeirra nægan skilning og að 

skólakerfið hafi brugðist þeim (Ásdís Aðalbjörg Arnalds og Hrafnhildur 

Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013). Niðurstöður þessara rannsókna benda 

til þess að upplifun nemenda með fötlun af grunnskólagöngu á Íslandi sé oft 

og tíðum ekki jákvæð.  

5.2 Reynsla af einelti 

Viðmælendur mínir gerðu mér grein fyrir þeim skilningi sem þeir leggja í 

orðið einelti. Þeir tóku fram að einelti geti bæði verið líkamlegt og/eða 

andlegt ofbeldi eins og Roland og Vaaland (2003) flokka það. Þeir sögðu 

einnig að það þurfi að vera ítrekað því nauðsynlegt sé að gera greinarmun á 

stríðni og einelti. Þetta fellur vel að því sem Ragnar F. Ólafsson, Ragnar P. 

Ólafsson og Júlíus K. Björnsson (1999) segja en samkvæmt þeim er 

algengast að miða við að um einelti sé að ræða ef áreiti á sér stað einu sinni 

í viku eða oftar. Í viðtölunum kom fram að flestir viðmælendurnir telja að 

nemendur með fötlun lendi frekar í einelti en ófatlaðir. Þessi niðurstaða 

endurspeglar aðrar rannsóknir á þessu efni sem sýna að nemendur með 

fötlun lenda frekar í einelti en ófatlaðir. Í rannsókn Jones o.fl. (2012) kom 

þetta meðal annars fram. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu að börn 

með fötlun eru þrisvar til fjórum sinnum líklegri að verða fyrir ofbeldi en 

ófötluð börn. Því ákvað ég að skoða hver reynsla viðmælenda minna væri af 

einelti í grunnskóla. Segja má að grunnskólinn sé einn vettvangur. Eins og 

kemur fram í kenningu Pierres Bourdieus (1986) um vettvanginn þá skapa 

einstaklingar sér stöðu innan ákveðins vettvangs sem ræðst af því hvernig 

aðrir meta hæfni þeirra. Nemendur með fötlun fá gjarnan þá stöðu í 

grunnskólunum þar sem aðrir nemendur meta hæfni þeirra sem slaka og 

eru því líklegri til að verða fyrir einelti.  

Fram kemur í niðurstöðum rannsóknarinnar að allir viðmælendur mínir, 

að einum undanskildum, höfðu reynslu af einelti í grunnskóla. Þórey hafði 
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enga reynslu af einelti en hún sagði að það væri vegna þess að hún naut 

stuðnings systur sinnar sem var í sama skóla og hún. Fjórir viðmælendur 

mínir voru lagðir í einelti og einn þeirra lagði sjálfur annan nemanda með 

fötlun í einelti. Einn viðmælendanna varð ekki fyrir einelti en lagði sjálfur 

annan nemanda með fötlun í einelti. Í flestum tilfellum var gert grín að 

fötlun einstaklinganna. Í viðtölunum kom fram sterk skoðun viðmælenda 

um að grunnskólinn veiti lítið skjól fyrir nemendur með fötlun hvað varðar 

einelti. Að mati viðmælenda þarf að huga að eftirfarandi atriðum: 

 Það er of seint tekið á eineltismálum. 

 Stundum er ekkert tekið á eineltismálum. 

 Það þarf að skima betur eftir einelti hjá þessum hópi. 

 Það þurfi að finna út hverjir eru líklegir til að lenda í einelti. 

 Það þurfi að finna út hverjir eru líklegir að leggja í einelti. 

 Það er til fullt af lausnum en þær eru ekki í notkun. 

 Það þarf að breyta viðhorfum gagnvart fötluðum. 

 Það vantar fræðslu um þetta efni í grunnskólunum.  

Ég velti fyrir mér af hverju grunnskólinn standi sig ekki nógu vel í þessum 

málum. Það þarf að laga ýmislegt betur að þörfum nemenda með fötlun. 

Hér má sem dæmi nefna að þegar könnuð er tíðni eineltis í skólum, eins og 

kemur fram hjá Smith og Sharp (1994), þá eru spurningalistarnir oftast á 

stöðluðu formi svo það getur reynst erfitt fyrir nemendur með fötlun að 

svara þeim. Niðurstöður úr þessum spurningalistakönnunum eru nafnlausar 

svo það er erfitt að sjá hvort nemendur með fötlun séu í meiri hættu á að 

lenda í einelti en aðrir.  

5.3 Tillögur að úrbótum 

Í nýsköpunarverkefnum felst meðal annars það að uppfylla núverandi, en 

ósvaraða, þörf á markaði og tel ég að mín rannsókn geri það (Osterwalder 

og Pigneur, 2010). Eins og áður hefur komið fram hafa rannsóknir sýnt fram 

á að nemendur með fötlun verða frekar fyrir einelti en ófatlaðir og er því 

um raunverulegt vandamál að ræða. Grunnskólarnir virðist ekki standa sig 

nógu vel varðandi einelti gegn þessum hópi nemenda og þarf að finna lausn 

á því.  

Ég spurði viðmælendur mína hvað mætti gera til að bæta ástandið og 

allir nefndu að aukin fræðsla í grunnskólum landsins væri lykilatriði. Hana 

ætti að miða við þá staðreynd að við erum jafn ólík og við erum mörg, að 

fatlaðir eru ekkert öðruvísi en annað fólk og leggja ætti áherslu á 
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fjölbreytileika samfélagsins. Fræðslan þarf að vera fyrir alla sem koma að 

skólasamfélaginu, hvort sem um er að ræða kennara, nemendur eða 

foreldra. Hugmyndir viðmælenda um fræðslu er í samræmi við niðurstöður 

úr rannsóknum um ofbeldi gegn fötluðum konum. Þar kom fram að það sé 

þörf á vitundarvakningu um ofbeldi gegn fötluðum og getur fræðsla verið 

hluti af þeirri vitundarvakningu (Ásdís Aðalbjörg Arnalds og Hrafnhildur 

Snæfríðar- og Gunnarsdóttir, 2013).  

Það skiptir miklu máli hvernig upplýsingum um fatlaða er komið á 

framfæri. Fram kom í viðtölunum að umræðan um fólk með fötlun er oft 

neikvæð og er jafnvel talað um að fatlaðir séu með sjúkdóma. Þetta er í 

anda læknisfræðilega sjónarhornsins á fötlun þar sem litið er á fötlun sem 

andstæðu þess sem er heilbrigt og eðlilegt. Lítið mið er tekið af áhrifum 

umhverfisins (Rannveig Traustadóttir, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2006; 

Tössebro, 2004). Þessa fræðslu þarf að miða út frá félagslega sjónarhorninu 

á fötlun en þar er fötlun meðal annars sögð sköpuð af félagslegum 

hindrunum í samfélaginu í formi viðhorfa til fatlaðs fólks (Chappell, Goodley 

og Lawthom, 2001; Rannveig Traustadóttir, 2003). Það þarf að breyta 

viðhorfum til einstaklinga með fötlun og eyða fordómum í þeirra garð sem 

og sporna gegn því að fatlanir eða skerðingar hljóti stimplun. Þessum 

viðhorfum er hægt að breyta og getur fræðsla verið liður í því.  

Mikilvægt er að vanda valið á þeim sem veita þessa fræðslu en það þarf 

að vera einhver sem nær vel til hópsins og það á jafningjagrundvelli. Þessa 

fræðslu þarf að innleiða í skólakerfið og nefndi Þórey að þetta gæti verið 

hluti af lífsleiknitímum. Viðmælendur mínir telja að fræðsla um þetta efni 

skipti miklu máli til að vinna á móti fáfræði og einelti gegn nemendum með 

fötlun. Þessar hugmyndir eru í samræmi við hugmyndafræði 

samfélagslegrar nýsköpunar um að uppfylla samfélagslegar þarfir sem leiða 

til velferðar og bættra lífskjara (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, e.d.). Fræðsla 

um þetta efni getur bætt og styrkt stöðu nemenda með fötlun í 

grunnskólanum og getur þar af leiðandi leitt til velferðar og bættra lífskjara 

hjá þessum hópi. Þórey hefur haldið fyrirlestur í einum grunnskóla landsins 

en fyrirlesturinn fjallar um hana sjálfa og hennar fötlun. Fyrirlesturinn gekk 

vel og áhugaverðar umræður spruttu upp í kjölfarið. Hún ákvað að halda 

þennan fyrirlestur vegna þess að hana langaði að gera eitthvað sem henni 

fannst vanta þegar hún var í grunnskóla. Hún hefur sent fyrirspurnir til 

nokkurra grunnskóla og boðist til að halda fyrirlesturinn en hefur ekki fengið 

nein svör. Að mínu mati þurfa grunnskólarnir að vera opnari fyrir fræðslu 

um þetta efni og nýta sér það þegar einstaklingar eins og Þórey bjóðast til 

að koma og halda fyrirlestur í skólanum þeirra.  
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Fram kom í nokkrum viðtölum að ekki þyki æskilegt að hafa „sér“ fyrir 

nemendur með fötlun, til dæmis sérkennslu, séríþróttatíma og þess háttar. 

Slíkt undirstrikar að einstaklingar með fötlun séu öðruvísi en aðrir 

nemendur en það ýtir undir stimplun og aðgreiningu og eykur þar af 

leiðandi líkur á einelti. Auk þess kom fram óánægja með stuðningsfulltrúa, 

að þeir hangi of mikið yfir nemendunum og gefi þeim þar af leiðandi lítið 

frelsi. Þessir stuðningsfulltrúar eru oft mun eldri en nemendurnir sjálfir og 

ná því ekki nógu góðri tengingu við þá. Rannsóknir hafa sýnt að aðstoð 

stuðningsfulltrúa auðveldi nemendum þátttöku í námi en geti torveldað 

félagslega þátttöku þeirra (Hemmingsson, Borell og Gustavsson, 2003; 

Snæfríður Þóra Egilson, 2005). Því er mikilvægt að huga að því að nota 

þennan stuðning aðeins þar sem það á við og á þann hátt sem hentar hverju 

sinni (Bryndís Halldórsdóttir, Jóna G. Ingólfsdóttir, Stefán J. Hreiðarsson og 

Tryggvi Sigurðsson, 2008). Gæta þarf að því að hindra ekki félagslega 

þátttöku nemenda með fötlun í skólakerfinu og efla frekar þátttöku þeirra. 

Mikilvægt er að nota valdeflandi aðferðir fyrir nemendur með fötlun í 

grunnskólanum. Í því felst til dæmis að efla félagsfærni nemenda og skapa 

þeim tækifæri til virkrar þátttöku í skólasamfélaginu. Flestir viðmælenda 

minna voru ekki vinamargir í grunnskóla. Fram kemur hjá Smith og Sharp 

(2000) að nemendur sem ekki eiga vini í skólanum og eiga erfitt með að 

verja sig eru líklegri til að verða fyrir einelti en aðrir. Einnig kemur fram í 

rannsókn Carters og Spencers (2006) að nemendur með fötlun eru ekki eins 

vinsælir og ófatlaðir nemendur, eiga færri vini og eru einmana. Því er 

mikilvægt, eins og kemur fram í rannsókninni sem gerð var um menntun 

nemenda með þroskahömlun á Íslandi, að styrkja félagsleg samskipti 

nemenda með fötlun svo þeir einangrist ekki (Gretar L. Marinósson, 2007). 

Það þarf að huga að þessu í upphafi skólagöngunnar. Til að stuðla að góðum 

samskiptum er mikilvægt að gæta að því hvernig skólabragurinn í 

grunnskólanum er. Samskipti þar þurfa að einkennast af gagnkvæmri 

virðingu, stuðningi og hlýju og er mikilvægt að nemendur þrói með sér 

jákvæð samskipti sín á milli (Nordenbo o.fl., 2010). Jákvæður skólabragur er 

forvarnarstarf og getur dregið úr neikvæðum samskiptum eins og einelti 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í rannsókn Jones o.fl. (2012) 

kemur fram að inngrip og forvarnarstarf skipti miklu máli til að koma í veg 

fyrir einelti hjá nemendum með fötlun. Það er mikilvægt að stuðla að 

góðum forvörnum í grunnskólunum. Það er hægt að gera meðal annars með 

því að stuðla að skólabrag þar sem einelti nær ekki að þrífast.  

Niðurstöður þessara rannsóknar benda til þess að nemendur með fötlun 

lendi frekar í einelti en ófatlaðir og að þeir upplifi grunnskólagöngu sína 

með neikvæðari hætti en ófatlaðir. Það að nemendur með fötlun skuli 
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frekar vera þolendur eineltis en ófatlaðir getur verið dauðans alvara. Þessi 

rannsókn er nýsköpunarverkefni vegna þess að þetta viðfangsefni hefur lítið 

verið rannsakað á Íslandi en það er nauðsynlegt að rannsaka hvernig þessi 

mál standa og hvað hægt sé að gera til úrbóta. Nokkuð mikið hefur verið um 

almennar rannsóknir á einelti en það er kominn tími til að hugað sé betur 

að málefnum fatlaðra hvað þetta varðar. Því tel ég að mín rannsókn falli 

undir skilgreiningu Nýsköpunarmiðstöð Íslands á samfélagslegri nýsköpun, 

þ.e.a.s. „hugmyndir og áform sem uppfylla samfélagslegar þarfir af öllu tagi 

og leiða til velferðar og bættra lífskjara í samfélaginu“ (Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, e.d.). Von mín er sú að með því að huga betur að þessu málefni 

leiðum við til velferðar og bættra lífskjara hjá nemendum með fötlun.  
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6 Lokaorð  

Áður hefur verið greint frá því hvaða markmiðum var stefnt að með 

framkvæmd þessarar rannsóknar en þau voru að kanna reynslu einstaklinga 

með fötlun á Íslandi af einelti í grunnskólum landsins ásamt því að fá 

hugmyndir um hvernig grunnskólinn getur tekið betur á eineltismálum hjá 

nemendum með fötlun en hann nú gerir. Taka ber fram að úrtakið var lítið í  

í þessari rannsókn, eða aðeins sex einstaklingar, og því er ekki hægt að 

alhæfa út frá niðurstöðunum. Þær gefa þó ákveðna vísbendingu um hvernig 

þessi mál standa.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að viðmælendur mínir upplifðu 

grunnskólagöngu sína ekki með jákvæðum hætti. Einelti var helsta ástæða 

þess. Þeir telja að nemendur með fötlun lendi frekar í einelti en ófatlaðir. 

Fimm af sex viðmælendum höfðu reynslu að einelti í grunnskóla, annað 

hvort sem þolendur og/eða gerendur. Í viðtölunum kom fram sterk skoðun 

viðmælenda um að grunnskólinn veiti lítið skjól fyrir nemendur með fötlun 

hvað varðar einelti. Aðspurðir hvað gera mætti til að bæta ástandið nefndu 

allir að aukin fræðsla í grunnskólum landsins væri lykilatriði. Hana ætti að 

miða við þá staðreynd að við erum jafn ólík og við erum mörg og leggja ætti 

áherslu á fjölbreytileika samfélagsins. Fræðslan þyrfti að vera fyrir alla sem 

koma að skólasamfélaginu, hvort sem um er að ræða kennara, nemendur 

eða foreldra. Viðmælendur telja slíka fræðslu skipta höfuðmáli til að vinna 

bug á fáfræði og einelti gegn nemendum með fötlun. Umræða um fatlanir 

er oft neikvæð. Þessi umræða litar viðhorf fólks til einstaklinga með fötlun 

og henni þarf að breyta. Fræðsla um að við séum jafn ólík og við erum mörg 

og um fjölbreytileika samfélagsins getur verið liður í því að breyta 

umræðunni.  

Fram kemur í upphafi ritgerðarinnar að þessi rannsókn er 

nýsköpunarverkefni vegna þess að farnar eru nýjar leiðir og 

rannsóknaráherslur eru  nýstárlegar, en einelti hjá nemendum með fötlun 

hefur lítið verið rannsakað á Íslandi og er því skortur á rannsóknum á þessu 

sviði. Mín von er að þessi rannsókn hafi varpað nýju ljósi á þetta efni og 

opni augu þeirra sem koma að skólasamfélaginu hvað þetta málefni varðar. 

Auk þess vonast ég til þess að rannsóknin verði til þess að hugað verði betur 

að eineltismálum hjá nemendum með fötlun.  

Nýjar spurningar vöknuðu við gerð rannsóknarinnar sem áhugavert væri 

að kanna nánar. Þetta eru spurningar eins og:  
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 Hvernig er staðið að eineltismálum þegar nemendur með fötlun eiga 
í hlut?  

 Hvaða fræðsla er til staðar í grunnskólunum um fjölbreytileika 
samfélagsins?  

 Hver eru viðhorf grunnskólanna til aðgerða til að draga úr einelti hjá 
nemendum með fötlun?  

Ég legg til að útbúin verði fræðsla sem hægt væri að halda í grunnskólum 

landsins um fjölbreytileika samfélagsins og það að við séum jafn ólík og við 

erum mörg.  
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Viðauki 1 

 

Kynningabréf                                       Dagsetning:  

 

Ég er að vinna að rannsókn sem er lokaverkefni í uppeldis- og 

menntunarfræði við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn er Halla Jónsdóttir. 

Tilgangurinn með rannsókninni er að kanna hver reynsla og skoðun 

einstaklinga með fötlun á Íslandi sé varðandi einelti gegn fötluðum í 

grunnskólum landsins. Einnig mun ég kanna hver skoðun viðmælenda er á 

því hvernig íslenska skólakerfið stendur sig varðandi einelti gegn fötluðum 

og hvað mætti betur fara.  

Til þess að rannsaka þetta mun ég taka viðtöl. Ég óska eftir því að fá að 

taka viðtal við þig um þetta efni. Algjör nafnleynd verður tryggð og engar 

persónugreinanlegar upplýsingar munu koma fram í rannsókninni. Ég mun 

eyða öllum gögnum að rannsókn lokinni. Þér er frjáls að hafna þátttöku eða 

hætta í rannsókninni á hvaða stigi sem er.  

Ég væri afar þakklát ef þú getur tekið þátt í rannsókninni.  

 

 

Með fyrirfram þökk og von um þátttöku þína 

Arna Bender Erlendsdóttir 

abe5@hi.is 

s: 855-5888 
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Viðauki 2  

 

 

 

 

Skriflegt samþykki                                 HÁSKÓLI ÍSLANDS 
                                                                

 

1. Hver er reynsla og skoðun einstaklinga með fötlun á Íslandi varðandi 

einelti gegn fötluðum í grunnskólum landsins?  

2. Hvernig stendur íslenska skólakerfið sig varðandi einelti gegn 

fötluðum? 

 

 

Ég hef kynnt mér kynningablaðið með upplýsingum um rannsóknina og veiti 

upplýst samþykki.  

 

 

Undirskrift þátttakanda 

 

 

________________________________ 


