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Ágrip  

Markmiðið með þessu lokaverkefni var að skoða hvað kennarar í tilteknum skóla leggja 

áherslu á til að vinna gegn einelti meðal nemenda og viðhorf þeirra til þeirra verkfæra 

sem skólinn sem þeir starfa við býður uppá. Fjöldi rannsókna sýna að einelti hefur afar 

neikvæð áhrif á líf þeirra sem fyrir því verða. Vinna þarf því markvisst að forvörnum og 

grípa undantekningalaust inní hugsanlega eineltishegðun. Víða hefur komið fram að 

kennarar séu best til þess fallnir en tryggja þurfi að þeir viti hvernig þeir eiga að bera sig 

að. Gerð var eigindleg rannsókn þar sem tekin voru hálf-opinviðtöl við fimm kennara á 

yngsta stigi grunnskóla. Niðurstöðurnar sýna að kennararnir telja mikilvægast að hlusta 

vel á það sem nemendurnir hafa að segja og vera vakandi yfir samskiptum nemenda. 

Einnig telja þeir að það skipti miklu máli að tala saman og skapa umræður um einelti. 

Kennararnir töldu skólann búa yfir ýmsum hentugum verkfærum til að vinna gegn einelti 

og nefndu þeir bekkjarfundi og litahegðun sem árangursrík tæki. Það kom hinsvegar á 

óvart að eineltisáætlun skólans hafði þar lítið vægi. Af niðurstöðunum má því ráða að 

þrátt fyrir að kennararnir séu meðvitaðir og leggi sig fram skortir engu að síður ítarlega 

aðgerðaráætlun sem fjallar um fleiri forvarnir, inngrip og skýra starfshætti þegar kemur að 

einelti.  
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Formáli 

Haustið 2014 skráði ég mig í valnámskeið sem hét Einelti leiðir til lausna og var kennt af 

Vöndu Sigurgeirsdóttur lektor í tómstunda- og félagsmálafræði við menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. Námskeiðslýsingin vakti forvitni mína auk þess sem ég taldi mig í raun 

vita afskaplega lítið um einelti og langaði að fræðast um það. Námskeiðið reyndist afar 

lærdómsríkt og hafði töluverð áhrif á mig. Fram að þessu taldi ég mig vera nokkuð 

ráðalausa gagnvart einelti og kom það mér því á óvart að til væru fjölbreyttar forvarnir og 

inngrip til að vinna gegn einelti. Í kjölfarið ákvað ég að fjalla um einelti í lokaverkefninu 

mínu. Jafnframt fannst mér mikilvægt að gera rannsókn því þá fengi ég tækifæri til að 

komast nær viðfangsefninu og hugsanlega koma með niðurstöður sem kæmu að gagni 

einhverstaðar. Vinnuferlið við lokaverkefnið hefur verið mjög skemmtilegt en um leið 

krefjandi. Ég hef lært mjög margt en tel að það hafi skipt sköpum að velja viðfangsefnið 

sem ég hef brennandi áhuga á. 

Ég vil þakka Vöndu Sigurgeirsdóttur fyrir að hafa upphaflega kveikt áhuga minn á 

viðfangsefninu og jafnframt fyrir gagnlegar ábendingar og góða leiðsögn. Auk þess vil ég 

þakka Hafdísi Ingvarsdóttir, móðursystir minni, fyrir yfirlestur og góð ráð. Að lokum fær 

Arnþór, unnusti minn, bestu þakkir fyrir alla hjálpina og fyrir að styðja mig ótakmarkað 

sem og börnin þrjú fyrir þolinmæði, tillitsemi og að vera svona vel gerðir einstaklingar. 

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

 

Ísafirði, 10. maí 2016 

Ástrún Jakobsdóttir 

 



8 

1. Inngangur  

Í þessu lokaverkefni til BA prófs í uppeldis- og menntunarfræði verður fjallað um einelti, 

forvarnir, inngrip og eineltisáætlanir. Gerð var eigindleg rannsókn á því hvað kennarar á 

yngsta stigi telja mikilvægast til að vinna gegn einelti meðal nemenda sem og viðhorf 

þeirra til þeirra verkfæra sem skólinn býður upp á í baráttunni gegn einelti. Mikilvægt er 

að taka fram að skólinn sem kennararnir stafa við verður hér eftir nefndur Végerðarskóli. 

Einelti er grafalvarlegt vandamál sem hefur oftar en ekki neikvæð áhrif á þá sem fyrir 

því verða. Afleiðingarnar geta jafnvel fylgt þolendum svo lengi sem þeir lifa (Essex, 2011). 

Það er þó ekki svo langt síðan farið var að rannsaka einelti með kerfisbundnum hætti en 

sjónum hefur mestmegnis verið beint að einelti í grunnskólum. Enda sýna rannsóknir að 

skólar eru algengasti vettvangur eineltis (Olweus, 2002; Þorlákur H. Helgason, 2009). Því 

er mikilvægt að skólar leggi sig fram um að stuðla að forvörnum gegn einelti og búi einnig 

yfir gagnlegum inngripsaðferðum til að taka á einelti (Essex, 2011). 

Núorðið eru til fjölbreyttar forvarnir sem meðal annars miða að því að auka færni 

nemenda í að eiga í samskiptum og leysa ágreining (Piotrowski og Hoot, 2008). Að sama 

skapi eru til ýmsar inngripsaðferðir til að grípa inní einelti í þeim tilgangi að stöðva það 

(2008). Margir skólar hafa því komið sér upp sérstökum aðgerðaráætlunum þar sem 

fjallað er um hvernig unnið er að því að fyrirbyggja einelti í skólanum sem og viðbrögð við 

einelti (Levine og Tamburrriono, 2013). Jafnframt hafa ýmsir bent á að kennarar eru mjög 

vel til þess fallnir að að koma auga á og vinna gegn einelti meðal nemenda. Það verði 

hinsvegar að tryggja að þeir viti hvernig þeir eigi að gera það. Flest bendir þó til þess að 

kennarar fái ekki mikin undirbúning hvað það varðar í kennaranáminu og verði því að læra 

það í starfinu, bæði af fræðslu á vegum skólans og ekki síst af eigin reynslu (Sjöfn 

Kristjánsdóttir, 2011; Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). 

Í verkefninu verður greint frá niðurstöðum rannsóknarinnar og þær ræddar í tengslum 

við fyrri rannsóknir en ritgerðin skiptist í tíu kafla. Fyrst kemur inngangur. Annar kafli er 

fræðileg umfjöllun um einelti. Í þeim kafla er fjallað um þróun eineltisrannsókna í stuttu 

máli. Þá er rætt um nokkrar skilgreiningar á einelti og birtingarmyndir þess. Einnig er 

fjallað um þolendur, gerendur, þolendur sem í senn eru gerendur og að lokum 

áhorfendur, sem eru sá hópur sem verður vitni af eineltinu. Þriðji kafli greinir frá stöðunni 

á Íslandi. Þar er fjallað um niðurstöður úr helstu rannsóknum á einelti á Íslandi á 

undanförnum árum. Fjórði kafli fjallar um forvarnir gegn einelti. Þar er fjallað um fimm 

ólíkar forvarnaraðferðir sem eru vinátta sem forvörn, áreiti- og ákveðniþjálfun, hvað 

myndir þú gera ef þetta værir þú?, klípusögur og litahegðun. Fimmti kafli fjallar svo um 

eineltisáætlanir og inngrip. Þar er sérstaklega fjallað um svokallaða vinnupalla ásamt 
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félagslegri uppbyggingu og Olweus áætlunina. Sjötti kafli fjallar um hlutverk kennara. 

Fyrst er hlutverkum kennara gerð skil og síðan er fjallað um hvað kennarar geta gert til að 

vinna gegn einelti út frá ýmsum rannsóknarniðurstöðum. Í sjöunda kafla er fjallað um 

Végerðarskóla og þau verkfæri sem skólinn notar og geta gagnast í baráttunni gegn 

einelti. Fjallað er um uppbyggingastefnuna, eineltisáætlun Végerðarskóla, 

vinaliðaverkefnið og vini Zippýs. Áttundi kafli greinir frá markmiðum rannsóknarinnar 

ásamt rannsóknaspurningunum. Einnig er fjallað um aðferðafræði rannsóknarinnar, 

siðferðisleg álitamál, gagnasöfnun og greiningu gagna. Níundi kaflinn inniheldur 

niðurstöður rannsóknarinnar auk þess sem rætt er um þær í tengslum við fyrri 

eineltisrannsóknir og fræðilegar umfjallanir um einelti. Í lokin eru lokaorð verkefnisins.  
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2. Einelti  

Líklega hefur einelti í skólum verið til staðar mjög lengi. Það var hinsvegar ekki fyrr en 

uppúr 1970 sem byrjað var að rannsaka einelti á kerfisbundin hátt. Til að byrja með var 

sjónum nánast eingöngu beint að einelti í skandinavískum skólum með Dan Olweus í 

fararbroddi. Um 1980 jókst hinsvegar áhuginn á eineltisrannsóknum til muna og fleiri lönd 

hófu að rannsaka fyrirbærið (Olweus, 2002). Í fyrstu var eingöngu talið að einelti væri 

líkamlegar og munnlegar árásir. Eftir 1990 fóru rannsakendur hinsvegar að fjalla um fleiri 

birtingamyndir eineltis, svo sem félagslegt einelti (Smith, 2004). 

Eftir aldamótin hefur rannsóknum á einelti fjölgað verulega. Sem dæmi má nefna þá 

tífölduðust rannsóknir á einelti í skólum á árunum 2000 til 2010 samkvæmt gagnagrunni 

Educational Resources Information Center (Graham, 2010). Niðurstöðum þessara 

rannsókna ber flestum ef ekki öllum saman um að einelti sé afskaplega neikvætt fyrir allt 

skólasamfélagið og hafa skólar á síðustu árum því lagt aukna áherslu á að koma sér upp 

aðgerðum til að fyrirbyggja og taka á einelti (Olweus, 2002). Nokkrar nýlegar rannsóknir 

hafa hinsvegar sýnt fram á að aðeins lítill hluti af slíkum aðgerðum skilar mælanlegum 

árangri. Það blasir því við að þörf er á frekari rannsóknum á komandi árum á því hvað þarf 

til svo að aðgerðaráætlanir gegn einelti skili tilætluðum árangri (Swearer, Espelage, 

Vaillancourt og Hymel, 2010). 

Í þessum kafla verður fjallað nánar um einelti, til að mynda um skilgreiningar, 

birtingarmyndir og þau hlutverk sem þar geta komið við sögu. Auk þess verður fjallað um 

afleiðingar eineltis en mikill fjöldi rannsókna hefur sýnt að einelti hefur margskonar 

neikvæð áhrif bæði á velferð þeirra sem fyrir því verða sem og þeirra sem leggja aðra í 

einelti (Sigurdson, Undheim, Lydersen og Sund, 2015). Áður en lengra er haldið er 

hinsvegar nauðsynlegt að byrja á að skýra nánar hvað einelti er. 

2.1. Skilgreiningar á einelti og birtingamyndir  

Margir hafa leitast við að skilgreina einelti í gegnum tíðina en erfitt hefur reynst að 

komast að niðurstöðu um hvaða skilgreining lýsi best hvað í raun felst í einelti. Megin 

ágreiningurinn felst í hvenær neikvæð hegðun og áreiti sem veldur öðrum líkamlegri eða 

andlegri vanlíðan sé orðið einelti. Sameiginlegur skilningur á orðinu einelti er aftur á móti 

mjög mikilvægur til þess að hægt sé að túlka og yfirfæra niðurstöður úr þeim fjölmörgu 

eineltisrannsóknum sem gerðar hafa verið í þeim tilgangi að þær nýtist sem flestum 

(Griffith og Gross, 2004). 

Það er ágætt að byrja á að fjalla um skilgreiningu Dan Olweus enda er hún ein sú 

þekktasta. Olweus (2011) skilgreindi einelti sem neikvæða hegðun einstaklings eða hóps 
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sem viljandi og endurtekið er beint gagnvart öðrum einstaklingi. Jafnframt taldi hann 

einelti fela í sér árásagjarna og andfélagslega hegðun og brýtur á rétti þeirra sem fyrir því 

verða. Hann lagði einnig áherslu á að sá sem verður fyrir einelti er gjarnan valdalítill í 

hópnum og hefur litla burði til að verja sig. Rigby (2011) skilgreindi einelti einnig sem 

endurtekna, árásgjarna hegðun í garð valdaminni einstaklings sem þó hefði þann tilgang 

að meiða eða ógna. Þá lagði hann mesta áherslu á að einelti væri markviss misnotkun á 

valdi. 

Salmivalli og Nieminen (2002) skilgreina einelti líkt og Olweus (2011) og Rigby (2011) 

sem neikvæða hegðun sem markvisst og endurtekið er beint að einhverjum sem er 

tiltölulega varnarlaus gagnvart gerandanum. Enda eru flestir fræðimenn sammála um það 

í skilgreiningum sínum (Smith, 2004). Í skilgreiningum Salmivalli og Nieminen (2002) og 

Rigby (2011) ólíkt skilgreiningu Olweus (2011) kemur hinsvegar fram að einelti sé 

meðvituð hegðun. Hinsvegar leggur Olweus (2011) áherslu á að einelti brjóti á 

mannréttindum þolenda sem er ekki síður mikilvægt sjónarhorn.  

Skilgreiningarnar hér að ofan sýna að ekki er hægt að túlka einstakt rifrildi eða 

slagsmál tveggja aðila sem eru jafn valdamiklir í félagahópnum sem einelti (Griffin og 

Gross, 2004). Í þessu verkefni verður notast við skilgreiningu Olweus (2011) því það er sú 

skilgreining sem víðast er notuð í skólum. En einnig verður tekið mið af skilgreiningu  

Rigby (2011) því að mati höfundar er mikilvægt að líta á einelti sem misbeitingu á valdi. 

2.2. Birtingamyndir eineltis 

Einelti getur tekið á sig ýmsar myndir og er gjarnan er talað um þrjár tegundir af einelti 

eftir því í hverju eineltið felst. Það er líkamlegt einelti, munnlegt einelti og tengslalegt 

einelti (Griffin og Gross, 2004). Líkamlegt einelti er sýnilegasta form eineltis og  felst í 

síendurteknu líkamlegu ofbeldi , s.s. að lemja, sparka, kýla og svo famvegis. Þá er 

líkamlegt einelti algengara meðal stráka en stelpna, það á sér oftast stað á skólalóðinni og 

verður oft harkalegra með aldrinum (Levine og Tamburrriono, 2013). 

Munnlegt einelti felst hinsvegar í særandi orðum eða tali sem beint er að þeim sem 

lagður er í einelti. Þriðja tegundin er aftur á móti svokallað tengslaeinelti og er það 

algengast hjá stelpum. Tengslaeinelti felst í því að einhver er félagslega útilokaður úr 

hópnum sem hann tilheyrir. Slíkri útilokun fylgir mikil höfnunartilfinning og vanlíðan enda 

mikilvægt fyrir börn og unglinga að finna að þau tilheyri hópnum. Það má því alls ekki 

vanmeta neikvæð áhrif munnlegs eineltis og tengslaeineltis þó að áverkarnir séu ekki 

sýnilegir eins og þegar um líkamlegt einelti er að ræða (2013). Því óháð birtingamynd geta 

þolendur glímt við ýmsa sálræna kvilla sem rekja má beint til eineltisins, jafnvel þó að 

eineltið sé ekki lengur til staðar (Sigurdson o.fl., 2015).  
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2.3. Þolendur 

Þolendur eineltis eru þeir sem verða fyrir einelti. Þolendur eiga það oft sameiginlegt að 

vera úttsettari á einn eða annan hátt fyrir stríðni og áreiti en aðrir. Sem dæmi má nefna 

þá eru þolendur oft hlédrægir að eðlisfari, hafa lítið sjálfstraust og slaka félagsfærni 

(Smith, 2004; Smokowski og Kopasz, 2005). Einnig skortir þolendur gjarnan þá færni sem 

þarf til að sporna gegn og takast á við árekstra í félagahópnum. Þar af leiðandi eiga þeir 

jafnvel erfitt með að mynda vinasambönd (Hussein, 2013). 

Þolendur eiga það einnig oft sameiginlegt að eiga auðveldara með að tengjast 

fullorðnum, eins og kennurum og stafsfólki skólans, frekar en samnemendum (Smith, 

2004; Þorlákur H. Helgason, e.d). Þá hefur komið í ljós að strákar sem eru smávaxnir, með 

veika líkamsbyggingu og lítinn líkamlegan styrk eru líklegri til að verða fyrir líkamlegu 

einelti. Ástæðan er sú að þeir geta illa varið sig gagnvart stærri og sterkari strákum og 

bregðast auk þess við árásum með því að draga sig í hlé eða fara að gráta sem styrkir ekki 

stöðu þeirra (Smokowski og Kopasz, 2005). 

Ákveðnir minnihlutahópar eiga auk þess oftast undir högg að sækja þegar kemur að 

einelti. Þar má meðal annars nefna einstaklinga sem búa við erfiðar heimilsaðstæður, eru 

af öðru þjóðerni, eða eru frábrugðnir samfélagslegum viðmiðum á einhvern hátt (Ársæll 

Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012; Reid, Monsen og Rivers, 2004). Jafnframt 

eru einstaklingar með ýmiskonar skerðingar einnig í aukinni hættu á að verða fyrir einelti. 

Einstaklingar sem eiga við hegðunarraskanir að stríða gengur til að mynda yfirleitt illa 

félagslega og þykja reyna á þolinmæði annarra. Til dæmis eiga þessir einstaklingar það til 

að bregðast við áreiti frá öðrum nemendum á árásagjarnan hátt og eru þeir því oft nefndir 

ögrandi þolendur (Smith, 2004; Schwartz, Proctor og Chien, 2001). 

Ögrandi þolendur eru yfirleitt taldir ýta undir það að verða fyrir einelti með truflandi 

og óæskilegri hegðun. Þessir einstaklingar eru gjarnan skapbráðir auk þess að þeir virðast 

stundum leita eftir neikvæðri athygli frá skólafélögum. Einstaklingar með ofvirkni og 

athyglisbrest (ADHD) eiga í töluverðri hættu á að verða ögrandi þolendur (Reid o.fl., 2004; 

Þorlákur H. Helgason, 2009). Einnig er mikilvægt að gera sér grein fyrir að ef að barn er 

alið upp við mjög verndandi uppeldishætti þá fær það ekki tækifæri til að læra að takast á 

við árekstra við aðra upp á eigin spýtur. Það getur takmarkað getu barnsins til að verja sig 

sem gerir það auðveldara skotmark (Smokowski og Kopasz, 2005). 

Þrátt fyrir að ýmiss einkenni í fari einstaklinga geti aukið líkurnar á að þeir verði fyrir 

áreiti og einelti er það þó aldrei á nokkurn hátt réttlætanlegt. Enda getur einelti haft 

margvíslegar neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir þolendur (Kelly o.fl. 2015; Rigby, 

2007). Sem dæmi má nefna slæma sjálfsmynd. Til að mynda eru góð félagstengsl afar 
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mikilvægur þáttur í mótun sjálfsmyndar. Ef að skortur er á slíkum tengslum, líkt og hjá 

þolendum eineltis, hefur það eðlilega neikvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra. Þá gerir slæm 

sjálfsmynd þolendum enn erfiðara fyrir að aðlagast félagslega, ekki síst á unglingsárunum 

(Kelly o.fl., 2015; Rigby, 2007; Sigurdson o.fl., 2015). Þolendur fá einnig oft litla 

viðurkenningu í nærumhverfi sínu og þá sérstaklega skólaumhverfinu. Það er algengara að 

þeir upplifi neikvæðar athugasemdir, útilokun og hunsun. Einnig geta neikvæð viðhorf 

kennara gagnvart þolanda hæglega stuðlað að samskonar viðhorfi hjá öðrum nemendum. 

Augljóslega er það síður en svo uppbyggilegt fyrir sjálfsmynd þolenda (Guðrún 

Kristinsdóttir og Nanna Kristín Christiansen, 2014). Rannsóknir sýna einnig að þeir sem 

verða fyrir einelti sýna oft verri námsframmistöðu í kjölfarið og geta jafnframt þróað með 

sér neikvæðar tilfinningar gagnvart skólanum. Svefnerfiðleikar og einmannaleiki eru 

einnig þekktar afleiðingar sem þolendur eineltis upplifa (Kim og Leventhal, 2008; 

Sigurdson o.fl., 2015). 

Það er jafnframt mikið áhyggjuefni að í mörgum tilfellum upplifa þolendur viðvarandi 

andlega vanlíðan á borð við þunglyndi og kvíða eftir að hafa orðið fyrir einelti (Kelly o.fl., 

2015; O‘Brennan, Bradshaw og Sawyer, 2009; Rigby, 2007). Líkt og sjá má í norskri 

rannsókn þar sem fram kom að 19 % ungmenna á aldrinum 13 til 18 ára sem leituðu 

aðstoðar á geðdeild höfðu upplifað reglulegt einelti (Sigurdson o.fl., 2015). 

Sjálfsvígshugsanir geta einnig fylgt í kjölfar ítrekaðs eineltis og eru því miður fjölmörg 

dæmi um að þolendur hafi svipt sig lífi eftir hafa orðið fyrir langvarandi einelti (Espelage 

og Swearer, 2003; Kelly o.fl., 2015; Kim og Leventhal, 2008; Rigby, 2007). 

Einelti hefur þó ekki aðeins slæm áhrif meðan á því stendur því rannsóknir sýna að 

það að hafa orðið fyrir einelti getur einnig haft margskonar langvarandi áhrif. Til að mynda 

geta fyrrum þolendur átt í erfiðleikum með félagsleg samskipti, þar á meðal að stofna og 

viðhalda ástarsamböndum á fullorðinsárum. Einnig getur reynsla þolenda litað 

uppeldishætti þeirra töluvert. Ofurviðkvæmni, ofverndun og fórnalambsvæðing er ekki 

óalgeng hjá fyrrum þolendum þegar þeir eignast sín eigin börn (Rigby, 2007; Smokowski 

og Kopasz, 2005). Þá leiddi norsk rannsókn í ljós að 46% fullorðinna einstaklinga sem sóttu 

þjónustu á göngudeild geðdeildar höfðu orðið fyrir einelti í æsku (Sigurdson o.fl., 2015). 

Síðast en ekki síst er vert að hafa í huga að mikill meirihluti skotárása í bandarískum 

skólum eru framdar af einstaklingum sem hafa upplifað einelti eða útskúfun í skóla 

(Scarpaci, 2006). 

Það má því öllum vera ljóst að það að verða fyrir einelti er grafalvarlegt mál. 

Afleiðingarnar geta í mörgum tilfellum verið mannskemmandi og leita þarf allra leiða til að 

fyrirbyggja og taka á einelti. Þá er meðal annars mjög mikilvægt að foreldrar og kennarar 
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séu vel vakandi fyrir ýmsum þáttum sem geta verið vísbendingar um að barn sé þolandi 

eineltis. Má þar nefna skyndilegar breytingar á námsárangri, depurð og óvænt reiðiköst 

(Þorlákur H. Helgason, 2009). Einnig má nefna líkamleg vanlíðan eins og  höfuð- og 

magaverkir, hlutir í eigu barnsins týnast eða skemmast í óvenjulega miklu mæli eða barnið 

ber sýnilega áverka sem það á erfitt með að útskýra (Scarpaci, 2006). Einnig má nefna að 

stuðningur foreldra skiptir sköpum í að fyrirbyggja að þolendur glími við alvarlegar 

afleiðingar eineltis. Þá hefur það sýnt sig að vinátta getur í mörgum tilfellum verið 

verndandi gegn einelti, því margt bendir til þess að einstaklingar sem eiga í hættu á að 

verða fyrir einelti verði það síður ef þeir eiga einn vin eða fleiri (Smith, 2004; Þorlákur H. 

Helgason, 2009). Það er þó ýmislegt fleira sem hægt er að gera til að styðja við þolendur 

en líklega er þó besta lausnin að fá gerendur til að breyta hegðun sinni, því án gerenda eru 

engir þolendur. 

2.4. Gerendur  

Gerendur eru þeir sem leggja í einelti. Margir hafa bent á að sjá megi ýmiss sameiginleg 

persónueinkenni hjá gerendum, líkt og þolendum. Þannig getur ákveðin hegðun eða 

hegðunarfrávik gefið vísbendingar um að einstaklingur sé líklegur til að eiga upptök að 

eða taka þátt í að leggja í einelti (Smokowski og Kopasz, 2005). Gerendur eiga það til að 

mynda gjarnan sameiginlegt að vera einstaklingar sem eiga það oft til að vera skapmiklir, 

hvatvísir og stjórnsamir (Essex, 2011; Hussein, 2013). Þessir einstaklingar sýna oft á tíðum 

árásagjarna hegðun sem beinist yfirleitt að fleiri en einum aðila í umhverfi þeirra. Það sem 

er ekki síður áhugavert er að sú hegðun er ekki endilega í öllum tilfellum meðvituð, heldur 

ósjálfráð viðbrögð (Salmivalli og Nieminen, 2002).  

Þá er hugarfar gerenda gjarnan andfélagslegt, þeir hafa jákvæð viðhorf gagnvart 

ofbeldi, lítinn vilja til að leysa vandamál án ofbeldis og geta illa sett sig í spor þolenda 

(Espelage og Swearer, 2003; O‘Brennan o.fl., 2009). Hinsvegar hafa ýmsar rannsóknir sýnt 

fram á að gerendur eru síður en svo einsleitur hópur. Sumir gerendur hafa slaka 

félagsfærni, eiga erfitt með lesa í samskiptahegðun annarra og virða ekki persónuleg 

mörk. Á meðan aðrir hafa mikla félags- og leiðtogahæfni og njóta oft töluverðra vinsælda í 

félagahópnum (Hussein, 2013; Salmivalli og Nieminen, 2002; Salmivalli og Peets, 2009). 

Einnig gefa rannsóknir mjög misvísandi niðurstöður varðandi sjálfstraust geranda. Sumir 

telja að gerendur hafi almennt lítið sjálfstraust en aðrir telja að gerendur skorti ekki 

sjálfstraust en það getið litið þannig út þar sem þeir eru sérstaklega viðkvæmir fyrir 

gagnrýni (Rigby, 2007; Smith, 2004). 

Að lokum er vert að nefna að uppeldishættir geta haft áhrif á að börn þrói frekar með 

sér árásagjarna hegðun og leiti í að leggja aðra í einelti. Neikvæð athygli frá foreldrum, 
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sinnuleysi, og líkamlegar refsingar eru dæmi um slíkt uppeldi. Ein afleiðing af slíkum 

uppeldisaðferðum er að börnin læra að nota ofbeldi til að leysa ágreiningsmál (Essex, 

2011; Smokowski og Kopasz, 2005). Skortur á tilfinningalegum stuðningi og vitsmunalegri 

örvun og ótakmarkað eftirlitslaust sjónvarpsáhorf er einnig talið geta ýtt undir 

gerandahegðun (Ball o.fl., 2008). Þá hafa rannsóknir sýnt að foreldrar og þá sérstaklega 

feður gerenda hafa í mörgum tilfellum sjálfir verið gerendur eineltis í skóla, enda læra 

börn það sem fyrir þeim er haft (Smokowski og Kopasz, 2005). 

Hér að ofan var fjallað um alvarlegar afleiðingar eineltis fyrir þolendur en í ljós hefur 

komið að gerendur glíma einnig við ýmsar afleiðingar af hegðun sinni (Kelly o.fl., 2015; 

Sigurdson o.fl., 2015). Samkvæmt langtímarannsóknum þar sem fylgst er með gerendum 

fram á fullorðinsár má til að mynda sjá að gerendur eiga í meiri hættu en aðrir í 

félagahópnum á að leiðast út í áfengis- og fíkniefnaneyslu á unglingsaldri (Kim, Catalano, 

Haggerty og Abbott, 2011). Auk þess á stór hluti gerenda við þunglyndi að stríða á 

fullorðinsárum. Rannsakendur hafa þó ekki getað komist að samkomulagi um hvort að 

gerendur glími frekar við kvíðavandamál en þeir sem ekki eru gerendur (Espelage og 

Swearer, 2003; Klomek o.fl., 2011). Einnig má nefna að oft ber á andfélagslegri hegðun og 

hugarfari sem skapar gerendum vandræði bæði í einkalífinu og úti í samfélaginu (Kelly 

o.fl., 2015; Sigurdson o.fl., 2015). 

Það er jafnframt mikið áhyggjuefni að fyrrum gerendur eineltis eru stór hluti þeirra 

sem lenda snemma á sakaskrá, auk þess að algengara er að þeir lendi oftar á sakaskrá um 

ævina (Kim o.fl., 2011; Olweus, 2011). Líkt og fram kemur í rannsókn Dan Olweus þar sem 

fylgst var með karlkyns gerendum um átta ára skeið, frá 16 ára til 24 ára. Um var að ræða 

73 fyrrum gerendur eineltis en til viðmiðunar voru fengnir 707 strákar á sama aldri sem 

aldrei höfðu verið gerendur eineltis. Niðurstöður Olweus eru sláandi en 54,8 % fyrrum 

gerenda voru kominir á sakaskrá fyrir 24 ára aldur en 25,9 % úr viðmiðunarhópnum 

(Olweus, 2011). Það er því greinilegt að einelti hefur ekki síður neikvæð áhrif á líf gerenda 

en þolenda og eiga gerendur augljóslega oft í erfiðleikum með að fóta sig í samfélaginu. 

Það verður því að horfa á það alvarlegum augum að ákveðin hópur þolenda eru jafnframt 

gerendur og má leiða að því líkur í ljósi umfjöllunnarinnar hér að ofan að þeir einstaklingar 

eigi við mun stærri vanda að stríða (Smokowski og Kopasz, 2005) 

2.5. Þolendur sem í senn eru gerendur  

Hluti af þolendum eineltis eru í senn gerendur en það getur verið afar flókið að koma auga 

á þennan hóp. Þeir sem tilheyra þessum hópi eiga oftar en ekki í miklum félagslegum 

erfiðleikum. Samkvæmt rannsóknum hafa þeir til dæmis yfirleitt mun minni félags- og 

tilfinningaþroska en þeir sem eru gerendur eða þolendur (Hussein, 2013; Smokowski og 
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Kopasz, 2005). Einnig er algengt að þolendur sem í senn eru gerendur hafi gjarnan 

truflandi áhrif á aðra í kringum sig, séu mjög skapbráðir og bregðist mjög illa við öllu 

áreiti. Það kemur því líklega ekki á óvart að þeir eru mjög líklegir til að verða fyrir 

félagslegri útilokun meðal jafnaldra (Hussein, 2013; Salmivalli og Nieminen, 2002). Einnig 

bendir flest til þess að þessi hópur hafi mun minna sjálfstraust en þeir sem eru eingöngu 

gerendur eða þolendur (Pollastri, Cardemil og Donnell, 2010). Fleira sem virðist vera 

einkennandi fyrir marga þolendur sem í senn eru gerendur er lítil samkennd, þá taka þeir 

sjaldnast ábyrgð á eigin gjörðum og hafa jafnframt jákvæð viðhorf gagnvart afbrotum 

(Ragatz, Anderson, Fremoue og Schwarz, 2011). 

Auk þess mælast geðræn vandamál á borð við kvíða, þunglyndi og sjálfsvígshugsanir í 

mun meira mæli hjá þolendum sem eru í senn gerendur en hjá þeim sem annað hvort eru 

þolendur eða gerendur (Kelly o.fl., 2015; Salmivalli og Nieminen, 2002). Líkt og komið 

hefur fram eiga gerendur í töluverðri hættu að leiðast út í áfengis- og fíkniefnaneyslu en 

þeir sem eru þolendur og í senn gerendur eru þó í enn meiri áhættuhóp hvað það varðar. 

Við það má bæta að þessi hópur er einnig líklegri en gerendur til að leiðast út í glæpi 

(Kelly o.fl., 2015; Ragatz o.fl., 2011). Það er því augljóslega mjög mikilvægt að vera 

vakandi fyrir þessum hópi og grípa inn í með því að veita þessum einstaklingum viðeigandi 

stuðning og meðferð í tæka tíð (Kelly o.fl., 2015). 

Það er mikilvægt að hafa í huga að börn og unglingar með ofvirkni og athyglisbrest 

(ADHD) eru oft í hópi þeirra sem eru þolendur og í senn gerendur. Jafnframt má ekki 

gleyma að uppeldishættir geta einnig haft áhrif. Oft er um að ræða mikið ójafnvægi á 

heimilum þessara barna. Til dæmis búa sum þeirra við aðstæður þar sem þau verða vitni 

af heimilisofbeldi eða verða jafnvel fyrir því sjálf. Þá er oft hvorki að finna umhyggju né 

öryggi á heimilium þessara barna sem endurspeglast í hegðun þeirra (Ball o.fl., 2008; 

Smokowski og Kopasz, 2005). 

2.6. Áhorfendur  

Áhorfendur eru þeir sem standa hjá og verða vitni af einelti. Þeir hafa val um að grípa inní 

og aðstoða þolandann eða mótmæla hegðun gerandans (Levine og Tamburrriono, 2013). 

Núorðið er í forvarnar- og eineltisáætlunum farið að leggja meiri áherslu á að virkja 

áhorfendur í baráttunni gegn einelti (Cowie, 2014). Áhorfendur upplifa hinsvegar oft 

varnarleysi og vita ekki hvernig best er að bregðast við. Þess vegna þarf að leggja áherslu á 

að þeir viti hvernig þeir eigi að bregaðst við ef þeir verða vitni að einelti. Einnig að það 

skipti sköpum að þeir bregðist við (Piotrowski og Hoot, 2008; Reid o.fl., 2004). 

Til að mynda eru áhorfendur í góðri stöðu til að vinna gegn einelti með því að taka 

ekki þátt með gerandanum, letja hegðun hans, láta fullorðna vita af eineltinu og síðast en 
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ekki síst veita þolandanum félagslegan stuðning (Levine og Tamburrino, 2013). Skiljanlega 

hafa margir áhorfendur áhyggjur af því að gerandinn beini hegðun sinni að þeim ef þeir 

grípa inní. Það sýnir hinsvegar kjark að taka af skarið og því fleiri áhorfendur sem bregðast 

við því meiri líkur eru á að stöðva eineltið. Það þarf einnig að tryggja að áhorfendur geti 

alltaf leitað eftir aðstoð til fullorðinna (Piotrowski og Hoot, 2008). Það er athyglisvert að 

Rock og Baird (2012) gerðu einmitt rannsókn á hvata áhorfenda til að grípa inn í eftir aldri. 

Niðurstöður þeirra sýndu að áhorfendur leituðu frekar eftir aðstoð kennara ef um 

líkamlegt einelti var að ræða. Aftur á móti ef að um félagslegt einelti, eins og útilokun var 

að ræða gripu áhorfendur frekar inn í sjálfir. Einnig kom í ljós að stelpur grípa frekar inn í 

og hjálpa þolandanum en strákar (Cowie, 2014).  

Þar að auki hefur sýnt sig að yngri börn eru opnari fyrir því að grípa inn í og hjálpa 

þolandanum en þau sem eldri eru. Skýringin á því gæti verið að þegar börn verða eldri fer 

félagahópurinn að skipta enn meira máli og hætt við að ríkjandi viðhorf í hópnum hafi 

áhrif á hvort áhorfendur bregðast við einelti og hjálpi þolandanum eða ekki (Arnheiður 

Gígja Guðmundsdóttir, Sif Einarsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2007). Þá er mikilvægt 

að hafa í huga að boð og bönn um einelti virðist ekki hvetja unglinga til að koma 

þolandanum til varnar. Það hefur frekar áhrif að höfða til þessa aldurshóps á þann hátt að 

þau geti látið gott af sér leiða og haft jákvæð áhrif á félagahópinn með því að bregðast við 

og aðstoða þann sem á undir högg að sækja (Feigenberg, King, Barr og Selman, 2008). 
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3. Staðan á Íslandi 

Í köflunum hér á eftir verður sjónum meðal annars beint að ýmiskonar forvörnum og 

inngripum sem notuð eru í íslenskum grunnskólum. Því er mikilvægt að fjalla fyrst um 

ýmsar rannsóknir á einelti á Íslandi og reyna að skýra hvernig staðan er í dag eða öllu 

heldur hvernig staðan var síðast þegar það var athugað. Það leikur enginn vafi á því að 

einelti í skólum er alvarlegt vandamál á Íslandi líkt og annarstaðar. Það er því afar jákvætt 

að á undanförnum áratugum hefur áhugi fræðimanna á að rannsaka einelti á Íslandi 

aukist verulega sem og vitundarvakning almennings á alvarleika eineltis. Enn er þó varla 

hægt að segja að um auðugan garð sé að gresja í íslenskum rannsóknum á einelti (Ársæll 

Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). 

Byrjað var að rannsaka einelti á Íslandi uppúr 1990. Í einni af fyrstu 

eineltisrannsóknunum sem gerð var kom í ljós að 10% reykvískra grunnskólabarna urðu 

fyrir einelti einu sinni í viku eða oftar. Það markaði upphafið og var fljótlega farið að skoða 

umfang eineltis í grunnskólum á landsvísu (Lovísa Arnardóttir, Guðrún Ögmundsdóttir og 

Karl Blöndal, 2011). Á fjögurra ára fresti stendur Health Behaviour in School-ages Children 

(HBSC) til að mynda fyrir alþjóðlegri rannsókn á heilsu og heilsutengdri hegðun 

ungmenna. Árið 2006 tóku um 40 lönd þátt í rannsókninni, þar á meðal var Ísland. 

Niðurstöður þá sýndu að í íslenskum grunnskólum var umfang eineltis nokkuð misjafnt 

eftir aldri. Sem dæmi má nefna þá töldu 26% nemenda í 6. bekk þeir hefðu orðið fyrir 

einelti mánuðina áður en rannsóknin fór fram. Hlutfallið hafði hinsvegar lækkað niður í 

18% meðal nemenda í 8. bekk og 13% meðal nemenda í 10. bekk (Þóroddur Bjarnason, 

Stefán Hrafn Jónsson, Kjartan Ólafsson, Andrea Hjálmarsdóttir og Aðalsteinn Ólafsson, 

2006). Þess má geta að í skýrslu Unicef á Íslandi sem gerð var 2011 og fjallar um stöðu 

barna á Íslandi má finna umfjöllun um sambærilegar niðurstöður. Þar kemur fram að 

samkvæmt nýlegum upplýsingum verða um 13% nemenda í 5. bekk fyrir einelti en 4% 

nemenda í 10. bekk. Af þessu að dæma má gera ráð fyrir því að einelti í íslenskum 

grunskólum minnki eftir því sem nemendur eldast (Lovísa Arnardóttir o.fl., 2011). 

Rannsókn Health Behaviour in School-ages Children (HBSC) frá árinu 2006 varpar 

einnig ljósi á stöðu mála á Íslandi í samanburði við önnur þátttökulönd. Rannsóknin þá 

náði til 204.534 nemenda á aldrinum 11 til 15 ára en niðurstöðurnar sýndu að minnst var 

um einelti hjá nemendunum á Íslandi. Það er vissulega jákvætt en það dugar hinsvegar 

skammt íslenskum grunnskólabörnum sem eru þolendur eineltis (Ársæll Már Arnarsson 

og Þóroddur Bjarnason, 2012). Einnig þarf að að taka með inní myndina að um áratugur er 

síðan að þessar niðurstöður komu fram og því alls óvíst hvort að þeir eigi við í dag. 
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Það sem kemur hinsvegar mest á óvart þegar skoðaðar eru niðurstöður úr 

rannsóknum á einelti á Íslandi eru niðurstöðurnar úr rannsókn Health Behaviour in School-

ages Children (HBSC) frá árinu 2010. Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason (2012) 

fjalla í greininni Einelti meðal íslenskra skólabarna 2006-2010 um hvort að breyting hafi 

orðið á tíðni eineltis meðal íslenskra grunnskólanemenda samkvæmt niðurstöðum HBSC 

frá árinu 2006 til 2010. Hvatningin að umfjöllun þeirra var í raun rannsókn sem gerð var í 

tengslum við eineltisáætlun Olweus. Í þeirri rannsókn var athuguð tíðni eineltis áður en 

eineltisáætlun Olweus var innleidd og svo aftur þremur árum seinna. Niðurstaðan var sú 

að í skólum sem störfuðu eftir eineltisáætlun Olweus hafði dregið úr einelti um 25% á 

þessu tímabili (2012). Umfjöllun Ársæls og Þórodds (2012) sýndi hinsvegar að samkvæmt 

niðurstöðum Health Behaviour in School-ages Children (HBSC) hafði tíðni eineltis meðal 

íslenskra grunnskólabarna hækkað um 0,1% frá 2006 til 2010. Árið 2006 voru 8,8% 

nemenda sem komu að einelti á einhvern hátt en árið 2010 voru það hinsvegar 8,9% 

(2012). Þessar niðurstöður eru sláandi að því leyti að margir skólar hafa komið sér upp 

bæði forvörnum og aðgerðaráætlunum gegn einelti og því dapurlegt að árangurinn virðist 

ekki vera meiri.  

Það er því full ástæða til að taka undir með þeim Ársæli og Þóroddi (2012) sem benda 

á í ljósi þessar niðurstaðna að íslenskir grunnskólar þurfi að leggja áherslu á að velja 

forvarnir og inngripsaðferðir sem hafa samkvæmt rannsóknum skilað tilætluðum árangri 

(2012). Hugsanlega hefur eitthvað breyst í þessum málum frá árinu 2010 og þá vonandi til 

hins betra. Það leikur hinsvegar varla vafi á því að enn er vandasamt verk fyrir höndum. 

Auk þess er vissulega þörf á frekari rannsóknum á einelti hér á landi. Ekki hvað síst frá 

fjölbreyttari sjónarhornum í þeim tilgangi að auka skilning okkar á einelti svo við stöndum 

enn betur að vígi til að vinna gegn því. 
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4. Forvarnir  

Forvarnir gegn einelti hafa verið mikið í umræðunni á síðustu árum, forvarnarstarf hefur 

verið að aukast og er nú orðið af ýmsu að taka. Enda er mikilvægt að byrja fræðslu og 

forvarnarstarf gegn einelti snemma (Piotrowski og Hoot, 2008). Þá eru dæmi um að heilu 

löndin hafi hrint af stað aðþjóðlegu forvarnarstarfi gegn einelti. Má þar meðal annars 

nefna Noreg, Ástralíu, Kanda, England, Ítalíu og Japan. Rannsóknir á árangri og reynsla 

þessara landa hefur svo orðið öðrum þjóðum fyrirmynd og nú hafa fjölmargir skólar víða 

um heim gert forvarnarstarf gegn einelti hluta af skólastarfinu (Piotrowski og Hoot, 2008; 

Rigby, 2007). 

Það hefur hinsvegar sýnt sig að orðatiltækið því fyrr því betra á vel við hvað 

forvarnarstarf varðar og er auðveldlega hægt að byrja forvarnir gegn einelti á 

leikskólaaldri (Levine og Tamburrriono, 2013). Til að mynda er vel hægt að æfa samskipti, 

hjálpsemi, samkennd og virðingu fyrir öðrum með börnum á leikskólaaldri. Þá henta 

sögustundir vel til að lesa sögur sem tengjast einelti og skapa umræður um hvað 

sögupersónurnar geti gert til að leysa vandann (2013). 

Það er einnig góðs viti að til eru margskonar forvarnir sem henta fjölbreyttum hópi. Til 

dæmis eru sumar einstaklingsmiðaðar á meðan að aðrar henta vel fyrir nemendahóp. Í 

þessum kafla verður gerð grein fyrir fimm eftirfarandi tegundum forvarna: Vinátta sem 

forvörn, áreiti- og ákveðniþjálfun, hvað myndir þú gera ef þetta værir þú?, klípusögur og 

litahegðun. 

4.1. Vinátta sem forvörn 

Þeir sem eru af einhverjum ástæðum útsettari fyrir einelti en aðrir eru, eins og fram hefur 

komið, gjarnan með nokkuð slaka félagsfærni og eiga oft erfitt með að eignast vini 

(Hussein, 2013). Vinátta er hinsvegar talin vera verndandi gegn einelti og sýna rannsóknir 

að útsettir einstaklingar eiga í minni hættu á að verða fyrir einelti ef þeir eiga vin 

(Piotrowski og Hoot, 2008; Smith, 2004; Þorlákur H. Helgason, 2009). Vinátta er þó ekki 

aðeins verndandi gegn einelti því hún hefur jafnframt ýmis jákvæð áhrif á andlegan 

þroska og færni einstaklinga. Auk þess hefur komið í ljós að börnum sem eiga vin við 

upphaf skólagöngu gangi mun betur að aðlagast skólanum og hafa einnig jákvæðari 

viðhorf gagnvart skólanum (Ladd, Kochenderfender og Coleman, 1996). Það er einnig 

áhugavert að að ef að þolendur eineltis eiga eða eignast vin sem sýnir þeim stuðning 

getur það dregið úr neikvæðum áhrifum eineltisins. Auk þess sem stuðningsríkur vinur 

getur með tímanum aukið sjálfstraust þolenda sem oft er í molum vegna eineltisins (Holt 

og Espelage, 2007). Það er því ljóst að það hefur jákvæð áhrif á líf barna og ungmenna að 
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eiga vini enda felur vinátta margt í sér sem eykur á velferð þeirra. Eins og áður segir er 

meðal annars verndandi, þroskandi og ekki síst skemmtilegt að eiga vini. Það hlýtur því að 

teljast afar mikilvæg forvörn að geta þjálfað upp færni í að eignast vini. Sérstaklega fyrst 

að það getur dregið úr líkum á að nemendur með takmarkaða færni í samskiptum verði 

fyrir einelti. Vináttufærniþjálfun felst til dæmis í að kenna félagslegar samskiptavenjur og 

leikreglur sem gilda í samskiptum vina. Því að aukin samtalsfærni, að geta haft samband 

við félaga og komið sér upp tengslaneti er meðal annars sú færni sem þarf til að eignast 

vini (Frankel o.fl., 2010). 

4.2. Áreiti- og ákveðniþjálfun 

Það er margt sem foreldrar og kennarar geta gert til að styrkja nemendahópinn og auka 

færni þeirra í að bregðast við einelti. Það má ekki gleyma að að töluvert er áunnið með því 

að nemendur læri að bregðast við áreiti á skynsaman og yfirvegaðan hátt. Til að mynda 

þarf að kenna nemendum hentug viðbrögð, aðferðir og orðræðu (Reid o.fl., 2004). Það er 

til dæmis hægt að gera með því að æfa viðbrögðin fyrir framan spegil, láta eins og þeim 

finnist athugasemdir geranda fyndnar eða láta sér standa á sama. Þá er mjög mikilvægt að 

sýna ekki að áreitið særi, ekki missa stjórn á sér eða sýna sömu hegðun (Piotrowski og 

Hoot, 2008). Það hefur sýnt sig að ef nemendur kunna að stjórna viðbrögðum sínum og 

vita hvernig best er að bregðast við áreiti og eineltishegðun upplifa þeir sig síður 

varnarlausa, sjálfstraust þeirra getur aukist og þeim gengur betur félagslega. Það dregur 

auk þess verulega úr hegðun geranda þar sem þeir fá ekki þau viðbrögð sem hann leitar 

eftir (Reid o.fl., 2004).  

4.3. Hvað myndir þú gera, en ef þetta væri þú? 

Í greininni “What Would You Do, What If It‘s You?‟ Strategies to Deal With a Bully segir 

Charles T. Morrison (2008) frá hópaverkefni þar sem nemendur æfa viðbrögð sín ef þeir 

annarsvegar verða fyrir einelti og hinsvegar ef þeir verða vitni af einelti. Verkefnið felst í 

hlutaverkaleik sem er hugsaður fyrir nemendur á aldrinum 10 til 11 ára. Kennarinn býr til 

atburðarás sem fjallar um ákveðna gerð af einelti, svo sem líkamlegt, munnlegt eða 

tengslaeinelti, neteinelti eða jafnvel kynferðislega áreitni. Nemendahópurinn býr til stutta 

leikþætti um aðstæðurnar og endar svo á að finna lausn á málinu. Aðrir nememdur 

fylgjast með og skrá hjá sér hvaða gerð af einelti er um að ræða. Að loknum leikþættinum 

eru svo umræður þar sem nemendurnir koma með tillögur að fleiri lausnum. Það er þó 

mikilvægt að áður en verkefnið hefst hafi kennarinn talað við nemendurnir um einelti og 

fjallað um þær leiðir sem hægt er að beita til að grípa inn í og stöðva einelti (2008). 
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4.4. Klípusögur 

Verkefnið hér að ofan líkist mjög svokölluðum klípusögum. Klípusögur fjalla um ýmsar 

aðstæður og vandamál sem geta komið upp til dæmis í samskiptum nemenda. Sögurnar 

eru þá til þess fallnar að skapa umræður um hvernig leysa má úr erfiðum aðstæðum sem 

geta komið upp (barnaheill, e.d.). Markmiðið með klípusögum er að nemendur æfist í að 

setja sig í spor annara með því að samsama sig persónunum í sögunum. Einnig getur 

komið fyrir að nemendi upplifi að hann sé í samskonar aðstæðum og hann heyrir um í 

klípusögu og þá getur umræðan um söguna veitt honum öryggi til að leysa sinn eigin 

vanda (Elín Elísabet Jóhannsdóttir, 2003). 

4.5. Litahegðun 

Litahegðunin kemur úr svokölluðum CAT-kassa (Cognitive Affective Training). CAT-kassinn 

heldur utan um margskonar námsgögn sem ætlað er að auka færni barna í félagslegum 

samskiptum. CAT-kassinn kemur frá Danmörku þar sem hann var upphaflega ætlaður 

börnum með Aspergerheilkenni (CAT, e.d.). Þá hefur CAT-kassinn meðal annars verið 

notaður í kennslu, sérkennslu og á ýmiskonar meðferðarstofnunum (CAT, e.d.). 

Litahegðunin hentar til að mynda mjög vel til að nota í umræðum um hegðun og félags- 

og samskiptahæfni. Ekki síst þar sem hún er afar sjónræn og auðveldar jafnframt 

nemendum að skilgreina eigin hegðun og annara á einfaldan hátt án þess að hegðunin sé 

persónugerð. Í litahegðuninni eru notaðir fjórir litir, grænn, grár, gulur og rauður. Hver 

litur stendur fyrir ákveðna hegðun og þykir græn hegðun til dæmis vera æskileg hegðun 

sem allir ættu að reyna að stefna að. Græn hegðun er þá meðal annars að hlusta, hjálpa, 

að vera glaður og jákvæður. Grá hegðun er hinsvegar að vera leiður, að nota fýlustjórnun 

eða jafnvel að láta aðra ráða yfir sér. Gul hegðun felst aftur á móti í að vilja ráða, trufla 

aðra, stríða og segja ljótt. Rauð hegðun er einnig að vilja ráða og segja ljótt en auk þess 

lýsir hún árásagirni og æsingi. Þá er lögð mikil áhersla á að ástæðan fyrir því að sumir sýni 

gula eða rauða hegðun sé að þeim líði illa (Dalvíkurbyggð, 2014).   
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5. Eineltisáætlanir og inngrip 

Þó að mikið og gott forvarnarstarf sé til staðar er mikilvægt að bæði foreldrar og kennarar 

búi yfir þekkingu til að koma auga á einelti og geti greint og beitt viðeigandi inngripum til 

að stöðva það (Piotrowski og Hoot, 2008). Í gegnum tíðina hafa fjölmargir skólar þróað 

sérstakar aðgerðaráætlanir gegn einelti þar sem yfirleitt er fjallað um ýmsar leiðir til að 

grípa inn í og taka á einelti (Levine og Tamburrriono, 2013). Rannsóknir hafa jafnframt 

sýnt að skólar sem vinna eftir fræðilegri aðgerðaráætlun ná yfirleitt að draga töluvert úr 

einelti í kjölfarið. Sérstaklega ef áætlunin er sniðin að skólaumhverfinu í heild (Olweus, 

2002; Rigby, 2011). Það verður því að teljast jákvætt að árið 2011 var sett reglugerð þess 

efnis að íslenskum grunnskólum bæri að koma sér upp aðgerðaráætlun til að vinna gegn 

einelti í skólastarfinu. Slíkar aðgerðaráætlanir eiga að fjalla bæði um forvarnir og leiðir til 

að grípa inní eineltismál. Þá eiga þær að ná til allra þeirra sem að skólastarfinu koma, svo 

sem starfsfólks, nemenda og foreldra (Reglugerðinni um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum nr 1040/2011). 

Vandamálið er hinsvegar að ekki hefur tekist að sýna fram á með afgerandi hætti, 

hverskonar inngrip eru árangursríkust þegar kemur að því að draga úr einelti í 

skólaumhverfinu (Levine og Tamburrriono, 2013). Fjölmargar rannsóknir hafa þó verið 

gerðar á hinum ýmsu inngripsaðferðum (Berger, 2007; Merrell ,Gueldner, Ross og Isava, 

2008; Ttofi og Farrington, 2011) og í ljós hefur komið að sum inngrip eru áhrifameiri en 

önnur. Hér varð fyrir valinu að taka fjalla nánar um eina inngripsaðferð og eina 

eineltisáætlun sem báðar henta vel í skólastarfinu. Inngripsaðferðin er svokallaðir 

vinnupallar þar sem unnið að félagslegri uppbyggingu og er talin geta skilað árangri bæði 

fyrir þolendur og gerendur. Eineltisáætlunin er hinsvegar eineltisáætlun Olweus sem 

starfað er eftir í leik- og grunnskólum víða um land. 

5.1. Vinnupallar 

Núorðið er vitað að veita þarf bæði þolendum og gerendum aðstoð þegar gripið hefur 

verið inní eineltismál. Lengi var sjónum aðallega beint að þolendum en augljóslega þurfa 

gerendur ekki síður stuðning eigi þeim að takast að bæta hegðun sína (Pepler, 2006). Líkt 

og Debra J. Pepler (2006) bendir á má lýsa einelti sem neikvæðu sambandi á milli þolanda, 

geranda og jafnvel áhorfenda. Sambandið felst í að gerendur misnota vald sitt til að 

stjórna þolandanum með ýmiskonar áreiti. Þar sem þolandinn er valdaminni en gerandinn 

getur hann ekki brotist út úr eineltinu þrátt fyrir að verða ítrekað fyrir andlegu og/eða 

líkamlegu ofbeldi. Út frá þessu sjónarhorni er hentugasta inngripið að auka færni bæði 

þolenda og geranda til að eiga í heilbrigðum samskiptum (2006). Inngripið sem hér um 
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ræðir felur í sér svokallaða vinnupalla (scaffolding). Vinnupallarnir byggja á að einhver 

fullorðinn leiðbeinir barninu í gegnum aðstæður og samskipti sem tengjast eineltinu og 

veitir því stuðning stig af stigi upp vinnupallinn. Þeir eru til þess gerðir að auka færni og 

félagslegan þroska barns jafnt og þétt og eru lagaðir að þörfum hvers og eins. Barnið þarf 

svo ekki lengur á vinnupöllunum að halda þegar það hefur öðlast getu til að koma sér útúr 

hlutverki þolanda eða geranda og á orðið í jákvæðara og uppbyggilegra sambandi við aðra 

í umhverfi sínu (Pepler, 2006). 

Það er afar mikilvægt að samhliða vinnupöllunum sé unnið að félagslegri uppbyggingu 

(e. social architecture). Vegna þess að félagsleg uppbygging felst í því að byggja upp 

félagslegt tengslanet einstaklings og vinna gegn neikvæðri hegðun meðal nemenda. Hægt 

er að nýta félagslega uppbyggingu á þrennskonar hátt að mati Pepler (2006). Í fyrsta lagi 

hentar félagsleg uppbygging vel til aðskilja geranda frá þolanda og áhorfendahópnum sem 

hefur hugsanlega stutt eineltið. Við slíkar aðstæður er mikilvægt að veita geranda 

viðeigandi vinnupalla til að efla samskiptahæfni sína. Ekki síst þar sem það er mun líklegra 

til ávinnings en einhverskonar refsingar (2006). 

Í öðru lagi er félagsleg uppbygging góð leið til að stuðla að því þolendur eineltis 

komist inn í jafningahópinn. Það er algengt að þeir sem verða fyrir einelti í skólanum 

einangrist frá bekkjarfélögum (2006). Þá er mikilvægt að kennara séu meðvitaðir um að 

efla félagslegan þrótt hópsins og byggja upp jákvæð tengsl ólíkra nemenda. Hópastarf er 

til dæmis kjörin vettvangur fyrir félagslega uppbyggingu, því þar getur kennarinn valið 

saman einstaklinga með ólíka styrkleika þar sem allir fá að njóta sín (2006). 

Í þriðja lagi má nýta félagslega uppbyggingu til að vinna að því að skapa góðan 

bekkjarbrag. Góður bekkjarbragur felst meðal annars í jákvæðu andrúmslofti þar sem 

nemendur sýna hver öðrum virðingu, viðurkenningu og stuðning. Það getur án efa haft 

þau áhrif að þeir sem hafa verið áhorfendur að einelti upplifi ábyrgðarkennd gagnvart 

bekkjarfélögum og grípi inn í hegðun gerenda með viðeigandi hætti. Mikilvægur þáttur í 

að skapa góðan skólabrag er að kennarinn sýni nemendum gott fordæmi (2006). Það er 

vert að nefna að í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er tiltekið að í íslenskum grunnskólum 

sé eitt af hlutverkum kennara að skapa góðan bekkjarbrag. Með félagslegri uppbyggingu 

er þó ekki átt við að kennarar eigi að stýra félagslegum samskiptum nemenda. Frekar að 

kennarar hafi ýmsar leiðir til að styðja við nemendur í að bæta félagslega stöðu sína og 

stuðla að skólaumhverfi þar sem einelti þrífst illa (Pepler, 2006). Það er því ljóst að með 

því nota vinnupalla samhliða félagslegri uppbyggingu aukast líkurnar á að nemendur geti 

unnið sig út úr neikvæðu hegðunarmynstri og skapað sér nýjar og betri forsendur í 
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jafningahópnum sem ásamt góðri liðsheild ætti að geta dregið verulega úr eineltishegðun 

(2006). 

5.2. Eineltisáætlun Olweus  

Meginástæðan fyrir því að ákveðið var að fjalla um eineltisáætlun Olweus hér er að eins 

og áður hefur komið fram sýna rannsóknir að í þeim skólum sem starfa eftir áætluninni 

hefur í flestum tilfellum dregið úr einelti (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 

2012). Þar að auki kemur fram á heimasíðu Végerðarskóla að skólinn notist við hugmyndir 

Dan Olweus til að takast á við andfélagslega hegðun í skólaumhverfinu (Végerðarskóli, 

2015). Líkt og kom fram hér í innganginum er Végerðarskóli gervinafn fyrir skólann þar 

sem kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni sem þetta lokaverkefni byggir á starfa. 

Uppúr 1980 vann Dan Olweus að rannsókn á því hvaða áhrif kerfisbundin inngrip 

hefðu í eineltismálum. Það reyndist vera upphafið að eineltisáætlun sem byggð er á 

hugmyndafræði Olweus og er orðin vel þekkt og notuð víða um heim (Clemson University, 

e.d.). Eineltisáætlun Olweus hóf innreið sína á Íslandi árið 2002. Í lok þess árs voru fjörtíu 

og þrír íslenskir grunnskólar byrjaðir að innleiða eineltisáætlunina. Markmið 

eineltisáætlunar Olweus er meðal annars að auka þekkingu á einelti og virkja starfsfólk 

skóla, nemendur og foreldra í að vinna gegn einelti. Einnig að tryggja að þessir hópar 

kunni að grípa inní einelti og skilji mikilvægi þess að aðstoða þolendur í öllum tilvikum 

(Þorlákur H. Helgason, 2009). 

Í eineltisáætlun Olweus er lögð áhersla á að skólastarf einkennist af hlýju, jákvæðni og 

áhuga þeirra fullorðnu sem að starfinu koma. Þá er mælst til að skólar setji sér skýr mörk 

um óásættanlega hegðun og jafnframt reglufastar aðgerðir ef nemandi brýtur af sér. 

Slíkar aðgerðir mega þó hvorki vera líkamlegar né óvinveittar (Olweus, 2002). Einnig er 

afar mikilvægt að starfsfólk, nemendur og foreldrar fái viðeigandi fræðslu og færniþjálfun 

í að koma auga á og grípa inní einelti (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 

2012). Mælt er með að skólar sem starfa eftir eineltisáætlun Olweus taki upp þessar þrjár 

eftirfarandi meginreglur um einelti og viðbrögð nemenda við einelti: 

„Við leggjum ekki aðra í einelti“ 

„Við eigum að aðstoða þá nemendur sem verða fyrir einelti“  

„Við eigum líka að vera með nemendum sem auðveldlega verða einir“ (Þorlákur H. 

Helgason, 2009). 

Þá er er gert ráð fyrir reglulegum bekkjarfundum til þess að nemendur og kennari geti 

rætt um mikilvæg málefni, svo sem eineltishegðun, eineltisáætlunina og eineltisreglurnar. 

Auk þess eru bekkjarfundirnir góður vettvangur fyrir kennarann til að skoða félagatengsl 
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innan bekkjarins. Þá hafa rannsóknir sýnt að notkun bekkjarfunda getur dregið úr einelti 

hjá tilteknum bekkjum (Olweus, 2002). Eineltishringur Olweus er einnig mjög gagnlegt 

verkfæri til að ræða við nemendur um hvernig bregðast eigi við einelti. Eineltishringurinn 

sýnir ólík viðbrögð þeirra sem verða vitni að einelti (Olweus, 2002). 

 

Mynd 1. Eineltishingurinn úr eineltisáætlun Olweus 

 

Eins og sjá má á mynd 1 er hvíta persónan í miðjunni þolandi eineltis en rauða 

persónan er gerandi eineltis. Hinar lituðu persónurnar sýna ólík viðbrögð áhorfenda. 

Græna persónan: Er á móti eineltinu og reynir að hjálpa þolandanum.  

Gulu persónurnar: Tvær gular persónur eru í hringnum. Sá sem er gulur er ýmist  á 

móti eineltinu og langar að hjálpa þolandanum en leggur ekki í það eða styður eineltið en 

lætur það ekki í ljós. 

Gráa persónan: Er algörlega hlutlaus og skiptir sér ekkert af.  

Ljósappelsínugula persónan: Styður einelti en tekur ekki virkan þátt. 

Dökkappelsínugula persónan: Styður einelti og hleypur undir með gerandanum (Ýma, 

e.d.) 

 Þegar nemendur hafa öðlast skilning á þeim ólíku viðbrögðum sem sjá má í 

eineltishringnum átta þau sig vonandi á að einelti innan bekkjarins er mál þeirra allra og 

þau geta brugðist við eineltinu ýmsa vegu (Olweus, 2002). Líkt og hér kemur fram geta 
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viðbrögð nemenda þegar þeir verða vitni af einelti augljóslega skipt sköpum, ekki síst ef 

þau vita hvernig þau eiga að bregðast við en þá er ekki síður mikilvægt að nemendur viti 

að kennarinn sé til staðar og þau séu öruggt að hann grípi inn þegar þörf krefur 

(Piotrowski og Hoot, 2008; Rigby, 2007). 
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6. Hlutverk kennara 

Kennarar gegna afar mikilvægu og margslungu hlutverki í skólum. Oft er sagt að kennarar 

séu að mörgu leyti leiðtogar í námi nemenda. Að vera kennari felst þó ekki eingöngu í að 

kenna nemendum ýmsa námsþætti, heldur eru þeir einnig í ákveðnu uppeldishlutverki. 

Svo sem að veita nemendum ráðgjöf, umhyggju og stuðning ásamt því að huga að þroska 

þeirra og velferð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Kennarar bera auk þess ábyrgð á að 

aðlaga kennsluna að stefnu aðalnámskráar og þeim menntalögum sem við á. Skólastarf er 

einnig orðið mun opnara samfélaginu og er það jafnframt hlutverk kennara að halda 

góðum tengslum við foreldra og aðra í grenndarhverfinu (2011).Það er því óhætt að segja 

að gæði og árangur skólastarfs fari að mörgu leyti eftir fagmennsku kennara, sem byggir 

ekki síst á góðri kennaramenntun og áhuga í starfi (2011). Jafnframt eru kennarar best til 

þess fallnir vinna gegn, koma auga á og taka á einelti í nemendahópnum. Ástæðan er sú 

að þeir standa nemendum næst í skólastarfinu og hafa því tækifæri til að fylgjast með og 

hlúa að samskiptum nemenda (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004; Olweus, 

2002). Þá er einnig í verkahring kennara að fræða nemendur um einelti og afleiðingar þess 

og ráðleggja þeim hvernig best sé að bregðast við ef ef þeir verða vitni af einelti (Levine 

og Tamburrino, 2013). 

Þrátt fyrir þetta ábyrgðarmikla hlutverk virðist kennaranám á Íslandi alls ekki búa 

kennara nægjanlega vel undir það flókna verkefni að vinna með eineltismál. Gerðar hafa 

verið þrjár rannsóknir hér á landi þar sem kennarar eru meðal annars spurðir um þann 

undirbúning sem þeir hlutu í kennaranámi sínu og ber niðurstöðum saman um að sá 

undirbúningur hafi alls ekki verið nægjanlegur. Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir 

(2004) gerðu eina af þessum þremur rannsóknum og komust þær að því kennarar 

vanmeta oft hversu algengt einelti er og greina ekki nema hluta af því einelti sem 

viðgengst meðal nemenda. Það má í mörgum tilfellum rekja til þess að kennarar upplifa 

að þá skorti þekkingu og færni til að taka á einelti og hafa þeir oftast ekki fengið fræðslu 

né þjálfun í kennaranáminu. Þá kom fram að kennararnir í rannsókninni töldu að skortur á 

þjálfun og fræðslu væri sá þáttur sem helst stæði í vegi fyrir að þeir myndu taka á einelti 

með árangursríkum hætti (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Nýjasta 

rannsóknin er frá 2011 en þá gerði Sjöfn Kristjánsdóttir viðtalsrannsókn meðal tólf 

nýútskrifaðra kennara. Niðurstöðurnar voru á sama veg (Sjöfn Kristjánsdóttir, 2011). Því 

er ljóst að mikilvægt er að hlusta á viðhorf starfandi kennara og auka fræðslu og þjálfun í 

kennaranáminu um forvarnir gegn einelti og inngrip í eineltismál. Eitt af meginhlutverkum 

kennara er að tryggja að skólinn sé öruggur staður fyrir nemendur til að njóta 
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bernskunnar (Kahn, Jones og Wieland, 2012; Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) en þá þarf 

eðlilega að búa kennara undir það hlutverk. 
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7. Végerðarskóli 

Líkt og áður hefur fjallað um byggir þetta lokaverkefni á rannsókn þar sem tekin voru 

viðtöl við fimm kennara á yngsta stig í grunnskóla. Eins og sagt var frá hér ofar hefur 

skólinn þar sem kennararnir starfa verið nefndur Végerðarskóli. Végerðarskóli er á 

landsbyggðinni og stunda tæplega 350 nemendur nám við skólann. Hér á eftir verður gerð 

grein fyrir þeirri stefnu sem skólinn starfar eftir sem er Uppbyggingarstefnan. Auk þess 

verður fjallað um eineltisáætlun skólans og vinaliðaverkefnið sem er forvarnarverkefni 

gegn einelti og er starfrækt innan skólans. Að lokum verður sagt frá námsefninu vinir 

Zippýs en þar er unnið að því að auka færni nemendur til að takast á við það sem getur 

komið uppá í daglegu lífi, þar á meðal einelti. Það er mikilvægt að gera grein fyrir þessum 

þáttum þar sem að í rannsókninni var meðal annars fjallað um þau verkfæri sem 

Végerðarskóli býður uppá þegar kemur að forvörnum og inngripum gegn einelti. 

7.1. Uppbyggingarstefnan – uppeldi til ábyrgðar 

Végerðarskóli hóf að starfa eftir uppbyggingarstefnunni árið 2006. Upphafsmanneskja 

uppbyggingarstefnunnar er Diane Gossen en stefnan er oft einnig nefnd uppeldi til 

ábyrgðar. Uppbyggingarstefnan byggir á því að aðstoða nemendur við að tileinka sér 

sjálfstjórn og sjálfsaga og að taka ábyrgð á mistökum sínum ( Skarphéðinn Jónsson, 2007). 

Í uppbyggingarstefnunni er til dæmis ekki mælt með agareglum þar sem kennarinn setur 

reglurnar og nemandinn hlýðir. Þar er meðal annars átt við refsingar, skammir og of mikla 

reglufestu (Gossen, 2007). Enda geta mistök verið afa mikilvægur hluti af þroskaferlinu. 

Enndremur á að vera uppbyggilegt fyrir einstaklinga að læra af mistökum sínum, átta sig á 

hvað hefði mátt betur fara og leggja sig fram um bæta fyrir (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir 

og Magni Hjálmarsson, 2007). 

Mikið er unnið með gildismat í uppbyggingarstefnunni. Uppbyggingarskólar velja sér 

til dæmis gildi sem eiga einkenna skólastarfið. Í Végerðarskóla var ákveðið að gildi skólans 

ættu að vera virðing, samhugur og menntun. Þessi þrjú gildi gegna svo lykilhlutverki í að 

móta sáttmála meðal starfsfólksins um skólastarfið og bekkjarsáttmála nemenda 

(Skarphéðinn Jónsson, 2007). Þá eru lífsgildi einstaklinga einnig mikið til umræðu í 

uppbyggingarstefnunni. Til að mynda er nemendum kennt að setja sér markmið um 

hvernig manneskjur þeir vilji vera og eiga þeir að velja sér lífsgildi út frá því. Ef að 

nemendum verður síðan á er hægt að ræða hvað þeir telji réttast að gera í ljósi þeirra 

lífsgilda sem þau vilja að einkenni sig. Þetta er talin vera mikilvægur þáttur í 

sjálfsuppbyggingu nemenda (Gossen, 2007). 
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Diane Gossen byggir uppbyggingastefnuna að mörgu leyti á hugmyndafræði William 

Glasser. Glasser bjó til samtalsaðferð (e. Reality Therapy) sem ætlað er að aðstoða 

einstaklinga við að byggja upp sjálfsstjórn, sjálfsaga og sjálfslækningu. Samtalsmeðferð 

Glasser gengur út á að allir hafi fimm meginþarfir sem eru meðfæddar og þurfi að uppfylla 

til að tryggja vellíðan okkar. Eins og sjá má á mynd 2 eru þessar þarfir ást og umhyggja, 

áhrifavald og stjórnun, frelsi og sjálfstæði, gleði og ánægja og en öryggi er þungamiðjan 

(Gossen, 2007). 

Mynd 2. Þarfahringur Glassers sýnir grunnþarfirnar fimm 

 

Í uppbyggingarstefnunni er notast við þarfahring Glassers enda gengur stefnan að 

mörgu leyti út á að læra að uppfylla þarfir okkar á uppbyggilegan hátt (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Til að skýra þetta nánar er mikilvægt að vita 

að við uppfyllum þarfir okkar með ákveðinni hegðun. Öryggi er talin vera mikilvægasta 

grunnþörfin sem þarf að uppfylla enda lífsnauðsynleg. Allir þurfa að vera öruggir um 

húsaskjól, fæðu og hvíld svo eitthvað sé nefnt. Frelsi og sjálfstæði felst þá  meðal annars í 

þörfinni fyrir friðhelgi einaklífsins og að hafa valmöguleika óháð hvað öðrum finnst 

(Skarphéðinn Jónsson, 2007). Að tilheyra hópi og vera meðtekinn og viðurkenndur er 

mikilvægur þáttur í að uppfylla þörfina fyrir ást og umhyggju. Einng hafa flestir þörf fyrir 

að finna að þeir hafi áhrif. Velgengni og hrós er mikilvægt þeim sem hafa sterka 

áhrifaþörf. Það er hinsvegar mikilvægt að gæta þess að uppfylla þörfina fyrir að hafa áhrif 
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á jákvæðan hátt. Þörfina fyrir gleði og ánægju er hægt að uppfylla á marga vegu. Það fer 

til dæmis eftir áhugamálum hvers og eins (2007). 

Vanlíðan bendir til þess að einhver þörf sé ekki uppfyllt en sá sem sýnir neikvæða 

hegðun á hinsvegar á hættu að brjóta á þörfum annara. Markmiðið með því að kenna 

nemendum að þekkja þarfir sínar er að styðja þá í að finna bestu leiðina til að uppfylla 

eigin þarfir án þess að brjóta á þröfum annara. Það er þó mikilvægt að hafa í huga að afar 

einstaklingsmiðað er hversu mikil hver þörf er (Skarphéðinn Jónsson, 2007; Gossen, 

2006). 

Það er þó raunin að þrátt fyrir að uppbyggingarstefnan miði að því að nemendur læri 

að bera sjálfir ábyrgð á hegðun sinni eru ekki allir sem ráða við það. Alltaf eru einhverjir 

sem skortir sjálfsaga, virða ekki þarfir annarra og sýna ítrekað ögrandi hegðun. Af þeim 

sökum er gert ráð fyrir því að uppbyggingastefnuskólar setji sér skýr mörk um þá hegðun 

sem verður ekki liðin (Gossen, 2006). Líkt og aðrir skólar sem starfa eftir 

uppbyggingarstefnunni setti Végerðarskóli sér skýr mörk. Í Végerðarskóla skal vera: 

 Ekkert ofbeldi, engin vopn, engin fíkniefni.  

 Engar ógnanir eða hótanir við neinn í skólasamfélaginu.  

 Engin meðvituð truflun á skólastarfi. 

 Engin skemmdaverk eða þjófnaðir.  

 Engin mismunun vegna uppruna eða litarháttar (Végerðarskóli, 2015). 

Ef að nemandi fer yfir skýru mörkin er venjan sú að hann fari á fund skólastjórnenda 

og svo heim með forráðamanni að fundi loknu. Tilgangurinn með því er að honum gefist 

tækifæri til að hugsa um hegðun sína og þá sérstaklega hvernig hann getur bætt fyrir hana 

á uppbyggjandi hátt fyrir sig og aðra. Þegar nemandinn er tilbúinn þá aðstoða 

skólastjórnendur hann við að ljúka málinu á viðeigandi hátt (2015). Það verður að segjast 

að það er margt í uppbyggingarstefnunni sem minnir bæði á vinnupallanna sem rætt var 

um hér ofar og eineltisáætlun Olweus. Það virðist hinsvegar ekki verið nein umfjöllun um 

einelti í uppbyggingarstefnunni og því er enn ekki ljóst hvort og þá á hvaða hátt hún nýtist 

til að taka á einelti.  

7.2. Eineltisáætlun Végerðarskóla 

Meðal þeirra verkfæra sem Végerðarskóli býr yfir til að vinna gegn einelti er 

eineltisáætlun skólans (Végerðarskóli, e.d.). Það kemur kannski ekki á óvart því að í 

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

1040/2011)kemur fram að grunnskólum beri að koma sér upp aðgerðaráætlun gegn 

einelti. Þar eiga skólar að gera grein fyrir því á hvaða hátt þeir leitast við fyrirbyggja einelti 
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og hvernig brugðist skuli við ef upp kemur eineltismál. Eineltisáætlun Végerðarskóla er 

um ein blaðsíða og má finna hana á heimsíðu skólans. Þar kemur fram að í Végerðarskóla 

sé einelti ekki liðið, unnið sé að forvörnum gegn einelti og að gripið sé inní eineltismál eins 

fljótt og auðið er. Því næst er einelti skilgreint og sagt frá helstu birtingamyndum 

þess(Végerðarskóli, e.d.). Í eineltistáætluninni er jafnframt greint frá í grófum dráttum 

hvernig brugðist sé við einelti í skólanum. Þar segir að ef að það vaknar grunur um einelti 

er byrjað á að ræða við þolandann, ef að í ljós kemur að um einelti er að ræða er haft 

samband við foreldra viðkomandi. Því næst er haft samband við gerenda/gerendur og 

foreldra þeirra og lögð áhersla á að vinna saman að því að stöðva eineltið. Þá eigi 

kennarinn einnig á að láta skólastjórnendur og eineltisteymi skólans vita af málinu og geta 

kennararnir auk þess alltaf leitað til þeirra (e.d.) Að lokum er lögð áhersla á að allir þeir 

sem hafi grun um að einelti eigi sér stað á meðal nemenda skuli að tilkynna það strax. 

Hægt sé að nálgast tilkynningarblað á vefsíðu skólans sem hægt er að fylla út og senda 

nafnlaust til skólastjórnenda (e.d.). 

Það er því vel hægt að segja að eneltisáætlun Végerðarskóla samræmist að ýmsu leyti 

því sem kveðið er á um í reglugerðinni um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum (nr. 1040/2011). Í reglugerðinni segir til dæmis að starfsfólki í skólum beri 

skylda til að vinna gegn einelti. Þá er lögð áherlsa á að aðgerðaráætlanir gegn einelti nái 

einnig  til foreldrar. Þá sérstaklega með það í huga að auka þátttöku þeirra í að sporna 

gegn einelti og  leysa úr eineltismálum með starfsfólkinu þegar það á við. Kennarar eru 

hinsvegar ábyrgir fyrir því  að vinna eftir áætluninni með nemendum. Í reglugerðinni má 

þó finna mun nákvæmari skýringu á hlutverkum kennara og skólastjórnenda. Svo sem að 

kennarar eigi jafnframt að stuðla að gagnkvæmri virðingu og samkennd í 

nemendahópnum og styrkja nemendur í að taka afstöðu gegn einelti. Skólastjórnendur sjá 

hinsvegar um að fylga því eftir að í skólastarfinu sé unnið á samhæfðan hátt eftir 

aðgerðaráætlun skólans. (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011). 

Í reglugerðinni er einnig kveðið á um að aðgerðaráætlunin eigi að nái til allra þeirra 

sem koma að skólastarfinu með einum eða öðrum hætti. Þá sé einnig nauðsynlegt að gera 

þeim sem starfa með börnum og unglingum utan skóla grein fyrir henni (Reglugerð um 

ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). Það er aftur á 

móti erfitt að átta sig á hvernig þetta rímar við útbreiðslu og kynningu á eineltisáætlun 

Végerðarskóla. Hugsanlega er þess gætt að allir í skólastarfinu sem og þeir starfa að 

tómstundum og íþróttastarfi með nemendum sé vel kunnugt um áætlunina en það er þó 

ekki sé minnst á það í áætluninni sjálfri. 
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Hér má hinsvegar nefna að Végerðarskóli ákvað síðastliðið haust að taka 

eineltisáætlun skólans til endurskoðunar. Bæði af þeim sökum að sú sem var fyrir þótti 

ekki nægilega ítarleg og einnig að komin væri tími á endurbætur. Nýja áætlunin mun vera 

miklu ítarlegri en sú gamla og gefa nákvæmari upplýsingar um viðbragðsaðgerðir við 

einelti. Eineltisáætlunin er þó enn í vinnslu en verður vonandi komin í notkun fljótlega 

(Kennari, munnleg heimild, 22. janúar 2016). 

7.3. Vinaliðaverkefnið 

Til að stuðla að góðum skólabrag og reyna að draga úr einelti tók Végerðarskóli upp 

vinaliðaverkefnið haustið 2014. Vinaliðaverkefnið sem kemur upphaflega frá Noregi er 

hugsað sem stuðningsverkefni fyrir skóla til að fyrirbyggja og grípa inn í einelti. 

Vinaliðaverkefnið á sér stað í frímínútum því rannsóknir hafa sýnt að frímínútur eru kjörin 

vettvangur fyrir einelti (Árskóli, e.d.). Markmiðið með vinaliðaverkefninu er að bjóða upp 

á fjölbreytta og skipulagða afþreyingu í frímínútum til að virkja nemendur og byggja upp 

góðan skólaanda.Þar sem leikirnir eru fjölbreyttir ættu allir að geta fundið eitthvað við sitt 

hæfi. Þá eru vonir bundnar við að verkefnið komi í veg fyrir einelti í frímínútum (Árskóli, 

e.d.). Í Végerðarskóla er vinaliðaverkefnið þó einungis ætlað nemendum í fjórða til 

sjöunda bekk. Verkefnið gengur þannig fyrir sig að nemendur tilnefna vinaliða úr bekknum 

en til að geta orðið vinaliði þurfa nemendur að vera vingjarnlegir og sýna samnemendum 

virðingu. Settar eru upp leikstöðvar á skólalóðinni og vinaliðar sjá svo um að koma 

afþreyingunni af stað og að allt gangi vel fyrir sig (Végerðarskóli, 2015). Í frímínútum er 

hlutverk vinaliða jafnframt að fylgjast með hvort að einhverjir séu einir í frímínútum og 

hvetja þá til að taka þátt í leikjunum. Einnig ber vinaliðum að láta vita ef þeir hafa grun um 

að nemendum líði illa, séu einamanna eða verði fyrir aðkasti af hálfu samnemenda. Það ar 

afar mikilvægt að vinaliðar geti alltaf að leitað til umsjónarmanns vinaliðaverkefnisins í 

sínum skóla. Þess má geta að Árskóli á Sauðarkróki var fyrsti skólinn á Íslandi til að 

innleiða vinaliðaverkefnið en nú hafa um 30 aðrir skólar tekið það upp (Árskóli, e.d.). 

7.4. Vinir Zippýs 

Fleira má nefna í tengslum við á hvaða hátt Végerðarskóli leitast við að bæta samskipti 

nemenda og vinna gegn einelti í skólastarfinu. Notkun Végerðarskóla á námsefninu Vinir 

Zippýs er til dæmis til marks um það. Námsefnið Vinir Zippýs er upprunalega frá 

Danmörku þar sem það var þróað og innleitt í kringum síðustu aldamót. Árin 2005 til 2006 

var námsefnið aftur á móti tekið í notkun í nokkrum íslenskum leik- og grunnskólum 

(Landlæknir, 2012). Árið 2011 tók Embætti landlæknis við Vinum Zippýs og stendur nú að 

verkefninu hér á landi. Vinir Zippýs er ætlað börnum á aldrinum fimm til sjö ára og er 
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hugsað til að stuðla að aukinni færni barna til að takast á við það sem getur komið upp á í 

daglegu lífi. Venjulega er námsefnið kennt einu sinni í viku í tuttugu og fjórar vikur í senn 

(2012). 

Vinir Zippýs skiptist í sex námsþætti og hefur hver þáttur ákveðið markmið. Fyrsti 

námsþátturinn er Tilfinningar. Nemendur æfa sig þá í að segja frá tilfinningum sínum. 

Markmiðið með þessum þætti er að nemendur þekki neikvæðar tilfinningar og geti tekist 

á við þær á uppbyggilegan hátt (2012).Annar námsþátturinn er Tjáning og boðskipti. Þá 

æfa nemendur sig í að tjá sig á skýran hátt og að hlusta á aðra. Markmiðið með þessum 

þætti er að eiga auðveldara með að tala um tilfinningar sínar á árangursríkan hátt. Einnig 

er þessi námsþáttur er talin hjálpa hlédrægum einstaklingum við að brjótast útúr skelinni 

(2012). 

Þriðji námsþátturinn er Að mynda vináttutengsl og slíta þeim. Þar er fjallað um 

vináttu, hvernig vináttutengsl myndast og haldast.  Til dæmis æfa nemendur sig í að 

sættast og biðjast fyrirgefningar. Í þessum þætti er jafnframt lögð áhersla á nemendur 

lærir að takast á við höfnun (2012). Fjórði námsþátturinn er Að leysa ágreiningsmál. Þar 

er farið nánar í hvernig leysa megi úr ágreningsmálum og virða ólík sjónarmið. Í þessum 

námsþætti er meðal annars fjallað um á hvaða hátt þolendur og áhorfendur geti brugðist 

við einelti. Markmiðið er að auka færni nemenda til að leysa úr ágreiningsmálum (2012). 

Fimmti námsþátturinn er Að takast á við breytingar og missi.  Þar er leitast við að 

auka skilning nemenda á að allt í lífinu er breytingum háð. Sérstaklega er sjónum beint að 

því að missa einhvern nákominn. Til dæmis er farin vettvangsferð í kirkjugarð og rætt um 

dauðann á opinskáan hátt (2012). Sjötti og síðasti þátturinn er Við spjörum okkur. Í 

þessum lokahluta námsefnisins er markmiðið að nemendur öðlist þekkingu á 

margvíslegum leiðum til að takast á við vandamál sín. Einnig er skoðað hvernig fyrri 

námsþættir hafa nýst nemendum. Í síðustu kennslundinni í Vinir Zippýs fá nemendur svo 

viðurkenningu fyrir þátttökuna (2012).  
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8. Rannsóknin 

Í þessum kafla verður í upphafi gert grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar og þeim 

rannsóknaspurningum settar voru fram. Því næst er fjallað um þá aðferðafræði sem notuð 

var í rannsókninni. Einnig er stutt kynning á þátttakendum, lýsing á gagnaöflun og 

greiningu gagnanna. Að lokum er fjallað um helstu siðferðisleg álitamál. 

8.1. Markmið rannsóknarinnar og rannsóknaspurningar 

Markmiðið með þessu verkefni er að skoða hvað kennarar á yngsta stigi leggja áherslu á til 

að vinna gegn einelti í nemendahópnum. Einnig er leitast við að fá fram viðhorf þeirra til 

þeirra verkfæra sem eru í boði í Végerðarskóla. 

Rannsóknaspurningar eru: 

 Hvað telja kennarar á yngsta stigi mikilvægast til að koma auga á og taka á einelti 

meðal nemenda?  

 Hvernig nýta þeir sér þau verkfæri sem Végerðarskóli hefur tileinkað sér í 

baráttunni gegn einelti?    

8.2. Aðferð 

Í rannsókninni sem fjallað er um í þessu lokaverkefni er notast við eigindlegar 

rannsóknaaðferð. Eigindlegar rannsóknaraðferðir felast í því að fá innsýn í félagsleg 

fyrirbæri á sem heildrænastan hátt. Það er að segja að skoða og lýsa einhverju fyrirbæri í 

þeim tilgangi að öðlast dýpri skilning á raunveruleika viðfangsins (Sigríður Halldórsdóttir, 

2013). Þá er lögð áhersla á aðleiðslu í eigindlegum rannsóknum en það þýðir að byrjað er 

á að safna gögnum og rannsóknarkenningin er síðan þróuð út frá þeim (Lichtman, 2013). 

Jafnframt er mikilvægt er að hafa í huga að eigindlegar rannsóknaraðferðir leiða aldrei í 

ljós einn ákveðin sannleika heldur meta og túlka orsakatengsl út frá þeim veruleika sem 

þátttakendur lifa við (Schutt, 2012). 

Ákveðið var að nota hálf opin (e. semi-structured) viðtöl til að safna 

rannsóknargögnum. Í eigindlegum viðtölum er rannskandi yfirleitt með tilbúinn 

spurningaramma sem hann styðst við. Spurningarnar verða þó að vera opnar og bjóða 

uppá samræður þar sem þátttakandinn fær tækifæri til að tjá sig nokkuð frjálslega. Það er 

auk þess mikilvægt að rannsakandinn tileinki sér virka hlustun þegar hann tekur eigindleg 

viðtöl. Í því felst að vera athugull á bæði orð, tjáningu og tilfinningar þátttakenda og sýna 

með eða án orða að rannsakandinn nemi vel það sem þátttakandinn lýsir. Því ef vel er að 

staðið getur þetta fyrirkomulag skapað góð tengsl á milli rannsakanda og þátttakanda sem 

eykur flæði viðtalsins og gefur því meiri dýpt (Helga Jónsdóttir, 2013). 
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8.3. Þátttakendur  

Rannsóknin byggir á viðtölum við fimm grunnskólakennara sem allir kenna á yngsta stigi. 

Allir kennararnir hafa lokið kennaranámi, þrír lauku námi frá Kennaraháskóla Íslands en 

tveir frá Háskólanum á Akureyri. Kennararnir hafa starfað við kennslu í átta til tólf ár. Þrír 

af kennurunum höfðu reynslu af skólastarfi eða kennslu áður en þeir hófu nám. Einn 

þeirra hafði starfað sem stuðningsfulltrúi áður en hann fór í námið og hélt því áfram 

samhliða náminu. Annar starfaði sem aðstoðarkennari samhliða náminu en sá þriðji hafði 

reynslu af kennslu á öðru sviði. Þrír af kennurunum hafa starfað við Végerðarskóla frá 

útskrift. Fjórði kennarinn starfaði annarsstaðar í um ár en sá fimmti hóf störf við 

Végerðarskóla fyrir þremur árum.  

8.4. Gagnaöflun 

Byrjað var að hafa samband við skólastjóra Végerðarskólan, þar sem skýrt var frá 

verkefninu og fengnar ábendingar um hentuga þátttakendur. Næst var haft samband við 

áætlaða þátttakendur með tölvupósti. Í eigindlegum rannsóknum er leitast við að velja 

þátttakendur sem hafa persónulega þekkingu sem hentar vel til að uppfylla markmið 

rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Haft var samband við 

sjö kennara en fimm þeirra svöruðu rannsakanda og voru tilbúnir til þátttöku. 

Viðtalsstaður var ákveðin í samráði við þátttakendur og töldu rannsakandi og 

þátttakendur henta best að viðtölin færu fram í kennslustofum kennarana. Það er mikill 

kostur ef eigindlegar rannsóknir eru framkvæmdar í því umhverfi sem þátttakandinn er 

vanur (Lichtman, 2013). Viðtölin fóru fram á tímabilinu 20. október 2015 til 22. janúar 

2016 og stóðu yfir í um 45 til 70 mínútur. Eins og áður hefur komið fram voru notuð 

hálfopin viðtöl. Viðtölin voru tekin upp á upptökuforrit í farsíma rannsakanda og færð í 

tölvu eftirá. Viðtölin voru svo afrituð orðrétt ásamt athugasemdum rannsakanda eins 

fljótt og auðið var. Þegar viðtölin voru afrituð fengu allir þátttakendur gervinöfn sem og 

grunnskólinn sem þeir starfa við. Í umfjöllun um niðurstöðurnar hér á eftir  var hinsvegar 

ákveðið að nota ekki gervinöfn kennarana heldur vísa frekar til þeirra sem kennara. 

8.5. Gagnagreining 

Rannsóknargögnin gegna því hlutverki að svara rannsóknarspurningunni sem lögð er fyrir í 

upphafi. Þegar rannsakandi hefur safnað öllum gögnum fyrir rannsóknina hefst hann 

handa við að greina gögnin og vinna úr þeim (Sigríður Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa 

Arnardóttir, 2013). Í þessari rannsókn var notuð þemagreining til að greina 

rannsóknargögnin. Þemagreining felst í því að rannsóknargögnin eru lesin ítrekað og rýnt í 

textann til að reyna að greina ákveðin þemu. Yfirleitt notar rannsakandinn einhverskonar 
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kóðun til að auðvelda að koma auga á sameiginlega þætti í textanum (Lichtman, 2013). 

Hér var ákveðið var að nota litakóðun. Þá voru valdir mismunandi litir til að kóða orð og 

setningar sem passa við hvert þema. Þegar að búið er að vinna úr rannsóknargögnunum 

að fullu eru settar fram niðurstöður í samræmi við greiningu rannsakanda (Sigríður 

Halldórsdóttir og Ragnheiður Harpa Arnardóttir, 2013). 

8.6. Siðferðileg álitamál 

Þegar gerð er eigindleg rannsókn þarf einnig að huga að ýmsum siðferðilegum 

álitamálum. Rannsakandi verður til dæmis að gæta þess að standa ávallt vörð um hag 

þátttakenda. Hann verður í upphafi rannsóknarinnar að upplýsa þátttakendur um það í 

hverju þátttaka þeirra felst og einnig á hvaða hátt svör þeirra verða nýtt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Þátttakendur verða jafnframt að vita að þeir geti hætt við þátttöku hvenær sem er 

(Sigurður Kristinsson, 2013). Til að tryggja að svo væri voru allir þátttakendurnir í þessari 

rannsókn beðnir um að skrifa undir upplýst samþykki þar sem þessar upplýsingar komu 

fram. Einnig þarf að gæta fyllsta trúnaðar við þátttakendur og tryggja að þeir beri engan 

skaða af rannsókninni (Lichtman, 2013). Þar af leiðandi voru öllum þátttakendum í þssari 

rannsókn gefin gervinöfn sem notuð voru í rannsóknargögnunum en hér verður einungis 

vísað til þeirra sem þátttakenda eða kennara. Auk var þess gætt að engar 

persónugreinandi upplýsingar kæmu fram. Þátttakendur verða að vera öryggir um að ekki 

sé hægt að greina hverjir þeir eru enda oft um viðkvæmar upplýsingar að ræða (2013). 

Þar sem að rannsakandinn sjálfur er mælitækið í eigindlegum rannsóknum verður 

hann að leitast við að gæta hlutleysis af fremsta megni. Hann þarf því að geta greint frá 

eigin viðhorf og hugmyndir sem hann kann að hafa fyrirfram um rannsóknarefnið. Að 

sama skapi þarf rannsakandinn að gæta þess að túlka gögnin á þann hátt að niðurstöður 

rannsóknarinnar endurspegli gögnin sjálf en ekki hans eigin hugmyndir (Lichtman, 2013; 

Sigríður Halldórsdóttir, 2013). Einnig þarf rannsakandinn að huga að því hvernig hann spyr 

spurninga svo það sé öruggt að hann verði ekki of leiðandi. Augljóslega þarf hann líka 

tileinka sér fordómaleysi og virða skoðun þátttakenda (Schutt, 2012). Þrátt fyrir að ég sé 

viss um að þessir þættir geti gert rannsakendum erfitt fyrir þegar um er að ræða eins 

viðkvæmt og flókið viðfangsefni og einelti vona ég að það hafi tekist nokkuð vel til. Því 

þrátt fyrir að ég hafi sjálf miklar skoðanir á einelti þá er engu að síður um að ræða viðhorf 

og viðbrögð fagstéttar sem ég tilheyri ekki og hef enga reynslu af. 
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9. Niðurstöður og umræður 

Hér verður gert grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Þegar viðtölin voru greind komu 

í ljós fimm meginþemu. Að vera vakandi, að tala saman og skapa umræður, 

foreldrasamstarf, bekkjarfundir og litahegðun. Fjallað verður nánar um hvert þema fyrir 

sig hér á eftir ásamt því að rannsóknarspurningunum verður svarað. Þar sem einelti hefur 

verið skilgreint á ýmsa vegu í gegnum tíðina og ekki allir á eitt sáttir er nauðsynlegt að 

byrja á að segja frá því hvernig kennararnir sem rætt var við skilgreindu einelti. 

9.1. Skilgreiningar kennarana á einelti 

Kennararnir voru allir á sama máli um að einelti væri síendurtekin neikvæð hegðun af 

hálfu einhvers í garð annars einstaklings. Þeir nefndu að neikvæða hegðunin gæti falist í 

ítrekaðri stríðni, ljótum orðum, fyrirlitningu, hunsunum, augnatilliti, útilokun og ógnunum. 

Það kom einnig fram að gerendurnir gætu verið fleiri en einn og um illkvitnislegt viljaverk 

væri að ræða. Tveir kennarar lögðu sérstaka áherslu á þá vanlíðan sem þessi hegðun 

veldur þeim sem fyrir henni verða og taldi annar þeirra að það væri ágætis mælitæki á 

hvenær hegðun er orðin að einelti: 

Það þarf samt ekkert að vera mjög langur tími, bara þegar viðkomanda 

er farið líða illa yfir því, þá er það orðið einelti. Við þurfum ekkert að 

telja í vikum eða mánuðum. 

Í þessu lokaverkefni var notast við skilgreiningar Olweus (2011) og Rigby (2011). 

Skilgreiningar kennarana samræmast vel skilgreiningu Olweus á einelti. Þar segir að einelti 

sé neikvæð hegðun einstaklings eða hóps sem viljandi og endurtekið er beint gagnvart 

öðrum einstaklingi.  Einelti felur í sér árásagjarna og andfélagslega hegðun og brýtur á 

rétti þeirra sem fyrir því verða (Olweus, 2011). Kennararnir töluðu ekki um að einelti væri 

misnotkun á valdi líkt og Rigby (2011) lagði áherslu á. Hinsvegar nefndu tveir kennarar að 

einelti væri viljaverk líkt og Salmivalli og Nieminen (2002) gerði í skilgreiningu sinni. Ljóst 

má því telja að kennararnir geri sér vel grein fyrir því hvað einelti er og er það vissulega 

jákvætt hve samhljóma þeir voru.  

9.2. Að vinna gegn einelti meðal nemenda 

Fyrri rannsóknarspurningin í þessu lokaverkefni var; hvað telja kennarar á yngsta stigi 

mikilvægast til að koma auga á og taka á einelti meðal nemenda? Tvö þemu komu í ljós 

sem tengja má þessari spurningu. Í fyrsta lagi töldu kennararnir að til að koma auga á 

einelti í nemendahópnum væri afar mikilvægt að vera vakandi fyrir því sem á sér stað 

meðal nemenda. Þá sérstaklega að hlusta á það sem nemendur hafa að segja og fylgjast 



40 

með samskiptum nemenda. Í öðru lagi lögðu þeir áherslu á að kennari og nemendur tali 

saman og skapaðar séu umræður um samskipti nemenda. Það geti hjálpað kennaranum 

að koma auga á eineltishegðun, hópurinn getur rætt um einelti í forvarnarskyni og 

nemendur læri leiðir til að bregðast við einelti. Nánar verður gerð grein fyrir hvoru þema 

fyrir sig hér á eftir. 

9.2.1. Að vera vakandi 

Eins og áður hefur komið fram eru kennarar best til þess fallnir að vinna gegn einelti í 

nemendahópnum þar sem þeir standa nemendum næst í skólanum (Vanda 

Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Þar af leiðandi hljóta kennarar að þurfa að búa 

yfir árangursríkum leiðum til að kom auga á einelti meðal nemenda. Kennararnir fimm 

sem rætt var við nefndu í þessu samhengi mikilvægi þess að að vera vel vakandi yfir 

nemendahópnum. Það felst í að leggja sig fram um að hlusta af athygli á það sem 

nemendur hafa að að segja. Enda væri það hlutverk kennara líkt og einn kennari benti á: 

Við erum ekkert of góð til að hlusta á það sem nemendum liggur á 

hjarta. Það er betra að gefa sér tíma í að hlusta á það til að vera viss um 

að átta sig á því ef eitthvað alvarlegt er í gangi. Eins og ef að sama 

barnið er alltaf að kvarta eða alltaf verið að kvarta yfir þeim sama. Það 

er líka bara okkar skylda. 

Samkvæmt Piotrowski og Hoot (2008) er einmitt hvatt til þess í mörgum eineltisáætlunum 

að nemendur hafi sem oftast kost á því að ræða við kennarann sinn um samskipti sín við 

aðra nemendur. Það varpar jafnvel ljósi á vandamál í samskiptum nemenda sem 

kennarinn þarf að skoða og hugsanlega ræða við bekkinn. Olweus (2011) benti reyndar 

einnig á að til að vera viss um að koma auga á samskiptavandamál í hópnum  þurfi 

kennarar að leggja sig fram um að hafa góða sýn á samskipti nemenda. Það rímar 

jafnframt við viðhorf kennarana því ásamt því að hlusta töldu þeir að vera vakandi felast 

einnig í að fylgjast með samskiptum nemenda. Einn kennarinn lýsir því á þennan hátt: 

Þegar ég náttúrulega heyri og sé að það er einhver titringur í gangi þá 

reyni ég alltaf að komast að því hvað er í gangi [...] Bara að reyna að 

vita alltaf hvað er í gangi og reyna bara svo að meta út frá því hvað 

maður gerir.  

Annar kennari sagði: 

 Það er náttúrulega bara að fylgjast með, greina vandann áður en málið 

verður of stórt. Það er náttúruleg aldrei hægt að vera viss um að sjá 

eitthvað sem er í gangi en þá er líka bara að hvetja þau til að vera 
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dugleg við að tala við mig ef það er eitthvað. Einnig að spyrja þau 

hvernig gengur. 

Kennararnir fimm sem rætt var við tóku allir fram að þeir biðji einnig nemendur um að 

láta sig vita ef þeir upplifa eða verða vitni að neikvæðri hegðun sem þeir hafa áhyggjur af. 

Einn kennarinn taldi það geta hjálpað við að greina óæskilega hegðun og komst svo að 

orði: 

Þau koma svolítið að segja manni, kannski var einhver útundan og þau 

klaga. En ég myndi ekki kalla það að klaga, því ég segi þeim að þau eigi 

bara að láta mig vita. 

Þessi orð kennarans minna á viðhorf Piotrowski og Hoot (2008) sem leggja áherslu á að ef 

að hvetja á nemendur til að bregðast við neikvæðri hegðun eins og einelti verður 

kennarinn að gæta þess að vera alltaf til staðar fyrir þá, ekki síst til að leiðbeina og grípa 

inn í þegar þörf krefur. Það má vel sjá af svörum kennarana að þeir lögðu mikla áherslu á 

að vera vakandi yfir því sem fer fram í nemendahópnum og töldu það vera í sínum 

verkahring að huga að líðan nemenda. Það er samhljóma þeim Guðrúnu Kristinsdóttir og 

Nönnu Kristínu Chritiansen (2014) sem telja hlutverk kennarar ekki bara vera að veita 

nemendum þekkingu í helstu námsgreinum heldur einnig að sýna nemendum umhyggju 

og huga að þörfum þeirra á heildrænan hátt.      

Bæði kennararnir og fræðimenn eru því sammála um mikilvægi þess að kennarar séu 

vakandi í kennslustofunni. Þá sérstaklega að leggja sig fram um að hlusta á nemendur og 

vera til staðar ef ef þeir vilja ræða málin. Einnig að fylgjast með því sem fram fer meðal 

nemenda. Rannsóknir hafa hinsvegar sýnt að einelti á sér oftast stað á skólalóðinni, 

skólagöngunum eða annarstaðar þar sem kennararnir sjá ekki til (Levine og Tamburrino, 

2013). Kennararnir sem rætt var við  virtust allir gera sér grein fyrir þessu og töldu 

mikilvægt að láta annað starfsfólk sem kemur að nemendunum í skólastarfinu vita af 

áhyggjum sínum. Einn kennarinn sagði: 

Ég líka bið þá sem eru á frímínútnagæslu, skólaliðana eða já bara aðra 

kennara að fylgjast með ef það er eitthvað sem hefur vakið áhyggur 

mínar. 

9.2.2. Að tala saman og skapa umræður um samskipti nemenda 

Levine og Tamburrino (2013) og Piotrowski og Hoot (2008) töluðu í greinum sínum um að 

kennarar væru í afar góðri stöðu til að ræða við nemendur um einelti og afleiðingar þess. 

Þá sérstaklega til að skapa umræður um hvernig bregðast megi við einelti og hjálpa 
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þolendum. Það getur einnig orðið til þess að nemendurnir opni sig um eitthvað sem 

kennarinn kemur sjálfur ekki endilega auga á. Það kom því ekki mjög á óvart að ásamt því 

að vera vakandi yfir því sem fram fer í nemendahópnum töldu kennararnir að til koma 

auga á og vinna gegn einelti meðal nemenda væri mikilvægt að tala saman og skapa 

umræður um samskipti innan nemendahópsins. Þá væri jafnframt kjörið að ræða um 

einelti. Einn kennarinn tók svo til orða: 

Skólinn getur gert svo mikið til að hjálpa til við samskipti félaganna eftir 

skóla. Til dæmis bara að halda fund og ræða svona saman um hvað er 

að vera vinir og hvað ekki.  

Annar kennari var ansi ákveðin í svari sínu: 

Það er þetta að vera alltaf að ræða, við þurfum að vera dugleg að ræða, 

spyrja hvernig frímínúturnar voru. Þau eru fljót að gleyma, líka þó að 

hlutirnir séu alvarlegir. Við viljum líka fá að vita af öllu strax svo það sé 

hægt að leysa það.  

Einn kennari sagðist nota ákveðna aðferð til að tala við nemendur og skapa umræður: 

Mér finnst bara best að nota sögur og bara leikræna tjáningu. Ég segi til 

dæmis dæmisögur af einhverjum, stundum nota ég krakkana sem ég veit 

að höndla það, sem dæmi. Svo nota ég líka bara Jón og Gunnu sem 

dæmi.  

Þessi aðferð líkist mjög svokölluðum klípusögum sem rætt er um í forvarnarkaflanum fyrr í 

þessu verkefni. Klípusögur eru einmitt til þess gerðar að æfa nemendur í að setja sig í spor 

annara og gefa þeim tækifæri á að vinna saman að ásættanlegum lausnum á klípunni 

(Barnaheill, e.d.).  

Eins og sjá má nefna kennararnir mikilvægi þess að kennari og nemendur ræði saman. Það 

er mikilvægt sjónarhorn í ljósi þess að Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir 

(2012) vilja meina að með stuðning kennara geti nemendahópur vel verið gott dæmi um 

lýðræðislegt samfélag. Lýðræðið felist þá meðal annars í opnum samræðum á vettvangi 

samfélagsins sem eiga að vera öllum hópnum til gagns. Slíkt samfélag einkennist af 

umhyggju og samvinnu þar sem allir fá tækifæri til að tala og allir hlusta. Þar sem einelti 

byggist á valdaójafnvægi á milli geranda og þolanda líkt og Rigby (2011) bendir á er 

jákvætt að kennararnir skuli leggja áherslu á umræður sem gætu verið til þess fallnar að 

auka umhyggju nemenda í garð hvers annars. Það kemur þó ekki fram í svörum kennarana 

hér að ofan hversu lýðræðislegar umræðurnar hjá þeim eru. 
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9.2.3. Góður bekkjarbragur 

Það var fleira sem kennararnir nefndu að þyrfti að huga að til að vinna gegn einelti í 

nemendahópnum. Þar á meðal var að stuðla að góðum bekkjarbrag. Einn kennarinn benti 

til dæmis á að: 

Það er ekki hægt að stoppa alla leiðinlega hegðun í frímínútum en mér 

finnst mikilvægt að benda þeim á að þau geta allavega passað upp á 

hvert annað, bekkurinn. 

Þannig leitast þessi kennari við að styrkja samstöðu nemenda gegn neikvæðri hegðun. 

Það er í samræmi við viðhorf Guðrúnar Kristinsdóttir og Nönnu Kristínar Chritiansen, 

(2014) en þær telja afar mikilvægt að kennarar leggi áherslu á  góðan skóla- og 

bekkjarbrag. Ekki síst þar sem rannsóknir hafa sýnt að góður bragur geti virkað sem 

forvörn gegn ofbeldi í skólaumhverfinu. Hinir kennararnir höfðu jafnframt gripið til ýmissa 

leiða til að bæta bekkjarbraginn. Til að mynda höfðu þrír kennarana farið þá leið að leita 

til einhvers úr nemendahópnum um að sýna ákveðnum nemenda stuðning, til dæmis úti í 

frímínútum. Einn kennarinn útskýrði það svona: 

Maður sér alveg hver er að verða undir í bekk, eftir því hverjir eru að fara 

út saman í frímínútum og hverjir eru með vanlíðan. Ég reyni bara að 

finna út hvaða krakki er sterkur og hefur mótvægi við geranda. Eins og 

þarna þá reyndi ég setja tvær saman. Farið þið nú út með þessari og 

leikið þið. 

Að mati Rigby (2007) getur sú leið að biðja samnemendur um að veita stuðning hentað vel 

en þó sé ýmislegt sem þurfi að varast. Til dæmis hvort hegðun þolenda sé óæskileg og 

vinna þurfi með hana áður en ábyrgðin er lögð í hendur annarra barna. Kennarinn sem 

vitnað var í hér síðast virtist átta sig á vandanum sem getur skapast og bætti við þessum 

orðum: 

Það verður að finna einhverja aðra leið en að skipa börnunum að fara í 

leik saman. Sumir eru bara það erfiðir að þau geta geta ekki leikið við 

hann. Þá verða fullorðnir að grípa inn í og finna leið fyrir þennan aðila til 

geta notið sín á einhvern hátt.  

Það má telja að það hafi mikil áhrif á bekkjarandann ef einn eða fleiri nemendur rekast 

alls ekki í hópnum. Ýmsar leiðir eru þó færar líkt og kennarin  bendir á og má í þessu 

samhengi nefna vináttufærniþálfun, þar sem nemendur fá þjálfun í að skapa og viðhalda 

vináttu við önnur börn (Frankel, o.fl., 2010). Einnig geta svokallaðir vinnupallar 
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(scaffolding) ásamt félagslegri uppbyggingu aðstoðað nemendur við efla samskiptahæfni 

sína í þeim tilgangi að draga úr árekstrum við bekkjarfélaga og gera honum kleift að verða 

hluti af hópnum (Pepler, 2006).  

9.2.4. Foreldrasamstarf 

Nanna Kristín Christiansen (2007) hefur skilgreint samstarf sem sameiginlegt markmið 

sem tveir eða fleiri stefna saman að og bera ábyrgð á. Það á ekki síður við um 

foreldrasamstarf. Þorlákur H. Helgason (2009) hefur einnig bent á að fullorðna fólkið sem 

saman kemur að uppeldi og menntun barna verði að leggja sig fram um að sýna áhuga og 

umhyggju í verki og styðja við félagslega stöðu hvers barns í stað þess að vera alltaf að 

mæla árangur. Kennararnir fimm ræddu mismikið um foreldrasamstarf í viðtölunum. Það 

kom þó skýrt í ljós að þeir allir líkt og Nanna Kristín Christiansen (2007) og Þorlákur H. 

Helgason (2009) voru á því að foreldrasamstarf væri mjög mikilvægt til að tryggja velferð 

nemenda. Einn kennari tók dæmi um hvernig hann reynir að haga þessu samstarfi: 

Já, bara að allir séu dálítið meðvitaðir um þetta. Þá er náttúrulega meiri 

líkur á að það verði ekkert vesen. Og svona að foreldrarnir séu, en 

auðvitað er maður ekkert stöðugt að tala um þetta eða að senda bréf 

stöðugt [...] Mér finnst voðalega gott og reyni það alltaf, til dæmis á 

foreldrafundum að svona forvitnast um hvernig leikfélagastatusinn er. 

En auðvitað er þetta bara, skóli er bara skóli og við gleymum því ekki. En 

ég vil fá að fylgjast vel með. Að það sé eitthvað svona smá svona 

upplýsingaflæði þarna á milli.  

Annar kennari hafði hinsvegar meiri áhyggjur af því að foreldra hefðu oft ekki nógu 

jákvætt viðhorf gagnvart samstarfi: 

Sko mér finnst bara foreldrasamstarf bara skipta öllu máli. Ég held að 

við þyrftum að ná jákvæðara eitthvað í samstarfi við foreldrana. Því mér 

finnst líka að ef þú lendir í vandæðrum og foreldrið er jákvætt gagnvart 

skólanum[...]Því að börnin kannski fara frekar til foreldra sinna og þá 

þurfa foreldrarnir að koma í skólann ekki með einhverjum ásökunum 

heldur samstarfsvilja.  

Þessar áhyggjur eru svo sannarlega á rökum reistar því að skortur á foreldrasamstarfi 

getur valdið ósamræmi á milli hlutverka kennara og foreldra sem bitnar augljóslega á 

nemendunum (Nanna Kristín Christiansen, 2007). Það er verður því að teljast afar jákvætt 

að kennarinn sé meðvitaður um mikilvægi foreldrasamstarfs. Ekki síður í ljósi þess að 

rannsóknir sýna að gott foreldrasamstarf þar sem samskiptin eru regluleg getur haft 
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jákvæð áhrif á bæði félagslegan og tilfinningalegan þroska nemenda (Voorhis, Maier, 

Eptein og Lloyd, 2013).  

9.3. Notagildi verkfæra Végerðaskóla 

Seinni rannsóknarspurningin í þessu lokaverkefni var: Hvernig nýta kennarar sér þau 

verkfæri sem Végerðarskóli hefur tileinkað sér í baráttunni gegn einelti? Rannsóknin leiddi 

í ljós að kennararnir nýttu fjölbreytt verkfæri til að hlusta, fylgjast með og skapa umræður. 

Bekkjarfundir og litahegðun voru þar oftast nefnd og því verður fyrst fjallað um viðhorf 

kennarana til þeirra verkfæra. Það sem kom mest á óvart í rannsókninni var að 

kennararnir notuðu eineltisáætlun skólans lítið. Hinsvegar var margt í 

uppbyggingarstefnunni sem kennararnir töldu gagnlegt til að vinna gegn einelti.  

9.3.1. Bekkjarfundir 

Að hlusta á nemendur, fylgjast með samskiptum þeirra, tala saman og skapa umræður 

virðist geta átt sér stað við flestar aðstæður í skólastarfinu. Fjórir kennarar töldu þó að 

það væri gott hafa ákveðin vettvang til að skapa umræður. Einn kennarinn orðaði sem 

svo: 

Við setjumst í heimakrók og tölum saman ef við höfum heyrt að það 

hefur eitthvað gerst. Þó að við séum ekki að tilkynna sérstaklega að það 

sé bekkjarfundur. Heldur bara að við klárum málin eins fljótt og hægt er 

eftir að þau gerast. 

Samkvæmt Olweus áætluninni eru bekkjarfundir tækni eða uppeldisleg aðferð til að taka 

á einelti og annari neikvæðri hegðun í hópnum. Þá eru bekkjarfundir góður vettvangur til 

að ræða um einelti og stöðva eineltishegðun eins fljótt og auðið er. Rannsóknir hafa 

jafnframt sýnt að notkun bekkjarfunda getur dregið úr einelti (Olweus, 2002). Þrátt fyrir 

að Végerðarskóli starfi ekki lengur eftir eineltisáætlun Olweus hafa starfsmenn skólans 

vissulega haldið áfram að nota þau verkfæri sem þeir höfðu lært og reynst vel. Kennaranir 

nefndu allir að þeir haldi bekkjarfundi af og til og nefndu fjórir þeirra að fundirnir hentuðu 

vel fyrir umræður kennara og nemenda til að ræða hin ýmsu mál sem koma upp. Einn 

kennarinn benti einnig á að þeir hjálpuðu líka til við að stuðla að jákvæðum samskiptum 

nemenda: 

Það kom mál upp í stelpuhópnum í gær og annað í strákahópnum í 

morgun. Þetta gengur fyrir að leysa og þá bara gerum við aðeins minna í 

stærðfræði. Númer eitt tvö og þrjú eru samskiptin og maður lætur það 

ganga fyrir.  
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Til marks um ánægjuna með bekkjarfundina í Végerðarskóla hefur verið gert ráð fyrir 

slíkum fundum reglulega samkvæmt námskrá skólans. Það er þó misjafnt hversu reglulega 

kennararnir halda bekkjarfundi líkt og einn kennarinn benti á: 

Talað er um að fyrsti til sjöundi bekkur eigi að halda bekkjarfundi 

hálfsmánaðarlega. En samt erum við ekki að vinna eftir Olweus. Ég er 

ekki viss um að það sé farið eftir því. Stundum er það oftar en stundum 

er það líka sjaldnar. Ég held að það sé meira svona að ef að eitthvað 

kemur upp á er grípið til bekkjarfunda. 

Annar kennari tók í sama streng og sagði: 

Stundum hefur þetta verið reglulega. Fyrst vorum við með þetta svona 

reglulega, til hittast, já og koma á þetta ákveðnu formi. Það var 

auðvitað margt sem þurfti að ræða. Núna er þetta svona meira þannig 

að við erum að skella þessu bara á ef okkur þykir þurfa. 

Þetta er því frábrugðið hugmyndum Olweus (2002) sem telur að bekkjarfundir þurfi að 

vera reglulegir svo kennarinn geti fylgst náið með félagatengslum nemenda og metið 

þörfina á úrbótum til að bæta bekkjarandann. Kennararnir fimm telja hinsvegar að 

bekkjarfundirnir þurfi ekki endilega vera haldnir mjög reglulega til að kom að gagni við að 

bæta samskipti nemenda. Þar sem sýnt hefur fram á að reglulegir bekkjarfundir séu góð 

forvörn gegn einelti er ánægjulegt að Végerðarskóli geri ráð fyrir þeim í skólanámskrá. 

Það er hinsvegar ljóst að til þess að bekkjarfundir skili árangri er ekki nóg að þeir séu 

eingöngu haldnir af og til þegar að ræða þarf erfið mál. 

9.3.2. Litahegðun 

Annað verkfæri úr eineltisáætlun Olweus sem kennararnir ræddu töluvert um var 

eineltishringur Olweus. Eineltishringurinn sýnir átta persónur í mismunandi litum. Hver 

litur táknar ákveðið hlutverk í einelti. Til dæmis er þolandinn hvítur á litinn, gerandinn er 

rauður, sá sem gerir ekkert er grár og sá sem velur að hjálpa þolanda er grænn (Olweus, 

2002). Einn kennarinn hafði þetta um eineltishring Olweus að segja:  

Og við höfum notað eineltishringinn. Við byrjuðum á því strax í fyrsta 

bekk. Það er mjög þægilegt tæki, það er einfalt tæki. Og mér finnst gott 

að tala um þetta við þau. 

Það kom hinsvegar í ljós að í Végerðarskóla er annað litaverkfæri mikið notað og hrósa 

kennararnir því ekki síður en eineltishringnum. Þetta verkfæri er oftast nefnt litahegðun:  



47 

Þó að hún sé ekki um einelti þá held ég að litahegðunin sé alltaf mjög 

góð, líka til að taka á einelti og hvernig maður á að haga sér.  

Litahegðunin er hugsuð til að auka færni barna í félagslegum samskiptum. Hún er afar 

sjónræn og er hugsuð til auðvelda kennurum og nemendum að skilgreina eigin hegðun og 

annara á einfaldan hátt án þess að hegðunin sé persónugerð (CAT, e.d.). Einn kennarinn 

útskýrði litahegðunin á þennan hátt:          

Þau nota líka eins og þú ert gulur. Þannig að þau þekkja alveg, sko þessi 

rauði hann er með ofbeldi, sem betur fer sjáum við hana mjög sjaldan. 

Mér finnst þessi litahegðun mjög fín líka að því að við erum öll að nota 

hana. Þau vita öll hvað þetta þýðir, þú veist, ég var gulur í dansi. Þetta er 

líka eitthvað sem er ekki of mikið fyrir þau, það geta allir lært þetta.  

Fjórir af kennurunum hafa reyndar útfært litahegðunin sem litaða karla líkt og í 

eineltishring Olweus. Fimmti kennarinn hafði hinsvegar útfært hana á annan hátt: 

Mér finnst þetta virka ágætlega. Ég er reyndar líka með svona hringi og 

set oft hérna grænt á alla línuna fyrst á morgnanna og ef þau eru hætt 

að vinna fá þau gráan og ef þau eru farin að haga sér eitthvað illa fá þau 

gulan og ef þau láta ekki af því fá þau rauðan og það fær nú eiginlega 

aldrei neinn rauðan hér inní bekknum. 

Kennararnir höfðu greinilega allir trú á litahegðuninni en það sem var athyglisverðast var 

að hægt er að útfæra hana á fjölbreyttan hátt.  

9.3.3. Eineltisáætlunin 

Íslenskum grunnskólum ber samkvæmt lögum að hafa eineltisáætlun sem bæði skýrir 

með hvaða hætti skólinn vinnur gegn einelti og viðbragðsferli hans ef upp koma 

eineltismál í skólastarfinu. Skólunum sjálfum er hinsvegar í sjálfsvald sett hvernig 

eineltisáætlunin er úr garði gerð að öðru leyti (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila 

skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). Líkt og flestir grunnskólar er 

Végerðarskóli með eineltisáætlun. Samkvæmt einum kennaranum fjallar eineltisáætlunin 

um: 

Hvað gerist ef málin verða alvarleg, hvað gerir maður fyrst, þú veist. Það 

er náttúruleg talað bæði við þolanda og geranda og svo er rætt við 

foreldra sko. Vita hvort að þeir vita af þessu. Og stundum dugar það til 

og ekkert mál. En ef þetta fer eitthvað áfram fer þetta úr okkar höndum 

og til yfirmannanna og þá eftir það til teymis.   



48 

 Í reglugerðinni þar sem fjallað er um eineltisáætlanir grunnskóla segir jafnframt að það sé 

á ábyrgð kennara að fylgja eineltisáætlun skólans eftir í sínum bekk (Reglugerð um ábyrgð 

og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. nr. 1040/2011). Það kom í ljós að 

kennarnir vissu allir af eineltisáætluninni en höfðu fæstir þurft að grípa til hennar. Það 

verður vissulega að teljast óvenjulegt í ljósi þess að árið 2010 var talið að um 8,9% 

nemenda í íslenskum grunnskólum tengdust einelti á einn eða anna hátt einelti (Ársæll 

Már Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Í raun höfðu ekki einu sinni allir kennararnir 

kynnt sér áætlunina. Einn kennarinn sagði til dæmis:  

Ég held að hún sé nú ekki mjög ítarleg. En ég hef nú ekki kynnt mér það 

nægilega vel. Ég held að maður kynni sér það bara þegar maður þarf á 

henni á að halda. 

Aðgengi að eineltisáætluninni ætti ekki að vera vandamálið því hana er að finna á 

heimasíðu Végerðarskóla. Enda er þessa krafist að skólar birti eineltisáætlun sína á 

opinberum vettvangi (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011). Aðspurðir svöruðu kennararnir því til að það væri gott 

aðgengi að áætluninni en voru þó ekki vissir um að allir foreldrar vissu endilega af henni. 

Einn kennarinn sagðist hinsvegar ekki vilja vera að ræða of mikið um eineltisáætlunina við 

foreldra: 

Ég held að þetta sé eitthvað sem að maður vill helst ekkert ræða fyrr en 

þess þarf. Það er svo margt annað sem þarf að ræða í foreldraviðtali. En 

ef að fólk skoðar heimasíðuna þá rekst það líklega á það. En það er 

margt þar inni sem ég veit ekki einu sinni um sem kennari. Við erum 

kannski ekkert voðalega dugleg að skoða svona heimasíður. 

Samkvæmt reglugerðinni (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011) eiga skólastjórnendur að sjá um að eineltisáætlunin sé kynnt 

eftir þörfum. Miðað við svör kennarana mætti sannarlega gera betur í þeim efnum. Var 

þeim til dæmis greint frá áætluninni þegar hún var gerð og þeir beðnir um að skoða hana 

og koma með athugasemdir ef einhverjar væru. Síðan þá virðist hafa farið lítið farið fyrir 

kynningu á eineltisáætluninni fyrir starfsfólk. Líkt og svar eins kennarans sýnir:   

Svo er hún í starfsmannahandbók, sem er náttúrulega bara á innra neti 

skólans. Það náttúrulega var fyrir hrun þá var þetta prentað út en nú er 

þetta bara inná sameign þar sem allir geta nálgast það [...] Það er 

kannski ekki verið að nefna það sérstaklega, starfsfólki er bara treyst til 
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að fara og lesa hana. Nýir starfsmenn, kannski er farið yfir hana fyrir þá, 

ég veit það ekki.  

Miðað við skort á kynningu til kennara er ekki er ólíklegt að kynna þurfi eineltisáætlunina 

betur fyrir foreldrum einnig. Þó er mikilvægt að fram komi að eineltisáætlun 

Végerðarskóla er aðeins stutt yfirlit eins og áður segir og lítið sem ekkert fjallað um 

hvernig unnið er gegn einelti í skólanum (Végerðarskóli, e.d). Það skýrir líklega að 

einhverju leyti afhverju kennararnir virðast ekki leggja áherslu á að kynna eineltisáætlun 

skólans fyrir foreldrum né nýta sér hana sem verkfæri. Hinsvegar er nú unnið að nýrri 

eineltisáætlun sem á að verða mun ítarlegri og meira verkfæri en sú sem fjallað var um 

hér. Vonandi verður hún komin í gagnið fljótlega og verður þá kynnt rækilega öllum þeim 

sem að skólastarfinu og nemendum standa.  

9.3.4. Uppbyggingarstefnan  

Uppbyggingarstefnan er heildstæð uppeldisstefna sem byggir á því að efla ábyrgðarkennd 

og sjálfstjórn nemenda. Stefnan er einnig hugsuð til að auka færni nemenda í að skilja 

eigin þarfir og tilfinningar og tjá sig um þær (Guðlaug Erla Gunnarsdóttir og Magni 

Hjálmarsson, 2007). Fjórir af kennurunum fimm töldu að þrátt fyrir að ekki sé fjallað 

sérstaklega um einelti í uppbyggingarstefnunni bjóði hún upp á margskonar verkfæri sem 

eru hjálpleg í baráttunni gegn einelti. Sá fimmti taldi það vel geta verið en datt ekki neitt 

ákveðið í hug. Það kom hinsvegar á óvart hversu fjölbreytt dæmi kennarana fjögurra voru. 

Tveir kennarar nefndu til dæmis þarfahringinn sem hentugt verkfæri til að vinna gegn 

einelti. Annar kennarinn sagði:  

Að fá þau til að sjá að þau hafa ákveðnar þarfir sem þau þurfa að 

uppfylla. Við erum að reyna að kenna þeim að uppfylla þessar þarfir á 

jákvæðan hátt. Þannig að þau séu ekki að troða á öðrum. Hvernig geta 

þau uppfyllt þessa þörf sína án þess að vera þá að meiða aðra í leiðinni. 

Upphafsmanneskja uppbyggingarstefnunnar hefur líkt og þessi kennari gerir bent á að það 

skipti öllu máli að að læra að uppfylla eigin þarfir án þess að fara inná og brjóta á þörfum 

annara (Gossen, 2006). Á yngsta stigi eru þarfirnar fimm kenndar á sjónrænan hátt með 

fimm arma stjörnu sem nemendur búa til sjálfir. Hver armur á stjörnunni táknar ákveðna 

þörf. Hinn kennarinn sem nefndi þarfahringinn lýsti þarfastjörnunni svona:  

Þegar þarfastjarnan manns skín þá líður manni vel og þá eru allir angar 

úti. En ef einhver er að leggja mann í einelti þá eru angarnir manns inni 

og þá líður manni náttúrulega ekki vel. Þá er maður ekki fá næga 

umhyggju og frelsið getur verið heft. 



50 

Þriðji kennarinn nefndi skýr mörk sem er annað verkfæri úr uppbyggingarstefnunni. Skólar 

sem starfa eftir uppbyggingarstefnunni eiga að setja sér skýr mörk um hvaða hegðun er 

óásættanleg. Skólarnir verða einnig að setja fram afleiðingar ef farið er yfir mörkin. Skýru 

mörkin og afleiðingarnar verða að vera auðskiljanleg og aðgengileg fyrir öll börn 

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

Piotrowski og Hoot, 2008). Kennarinn sem nefndi skýru mörkin telur þau gagnast  á þann 

hátt að:   

Ekkert ofbeldi er samþykkt, einelti er auðvitað bara ofbeldi. Svo er líka 

talað um að ógnanir, hótanir. Einelti fellur alveg þarna undir, allavega 

þegar það er endurtekin hegðun. 

Markmiðið með skýru mörkunum er að með tímanum öðlist nemendur nægan sjálfsaga 

með hjálp uppbyggingarstefnunnar til að þurfa ekki lengur á skýrum mörkum að halda 

(Gossen, 2006). Fjórði kennarinn nefndi einmitt uppbyggingu sjálfsaga sem gott verkfæri 

til að kenna nemendum að láta af neikvæðri hegðun eins og að leggja aðra í einelti. Hann 

tók dæmi um hvernig sú vinna fer fram: 

Þú ert ekki að græða neitt á svona hegðun, skilurðu. Ég get alveg komið 

með lausn en ég myndi frekar vilja að þú kæmir með lausn. Þá finnst mér 

oft eins og þau fari að hugsa svolítið sjálf hvað þau geta gert. Það sem 

mér finnst svona best í þessu er að þú ert ekkert ómögulegur þó að þú 

gerir mistök. Þú getur alltaf byrjað aftur sem er náttúrulega jákvætt. 

Það er ekki víst að það sé almennt rætt um uppbyggingarstefnuna í tengslum við einelti. 

Hinsvegar er greinilegt af svörum kennarana að dæma að þarfahringurinn, skýr mörk og 

uppbygging sjálfasaga geta vel komið að gagni í baráttunni gegn einelti og þá sérstaklega 

við að aðstoða gerendur við að láta af eineltishegðuninni. 

9.3.5. Vinaliðaverkefnið 

Þrátt fyrir að vinaliðaverkefnið hafi ekki verið eitt af meginþemunum sem komu upp er 

fróðlegt að greina frá viðhorfum kennaranna til verkefnisins. Ástæðan fyrir því að 

verkefnið kom ekki að neinu ráði til umræðu í viðtölunum er að eingöngu elstu 

nemendurnir á yngsta stigi eru þátttakendur í verkefninu. Þrír af kennurunum fimm höfðu 

þó einhverja reynslu af verkefninu. Vinaliðaverkefnið er eitt af þeim verkefnum sem 

Végðerðarskóli hefur tekið upp í því skyni að stuðla að jákvæðum skólabrag og vinna gegn 

einelti. Markmiðið með vinaliðaverkefninu er, eins og fram hefur komið, að virkja 

nemendur í frímínútum með því að bjóða uppá skipulagða afþreyingu í frímínútum 

(Árskóli, e.d.). Í Végerðarskóla er vinaliðaverkefnið eingöngu starfrækt fyrir fjórða til 
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sjöunda bekk en fjórði bekkur er elsti bekkurinn á yngsta stigi. Tveir af kennurunum sem 

rætt var við voru því að taka þátt í fyrsta sinn. Þrátt fyrir að hafa ekki mikla reynslu af 

verkefninu fannst þeim það lofa góðu. Þriðji kennarinn hafði áður kennt eldri nemendum 

sem þá tóku þátt og hafði hann því jafnframt nokkra reynslu af verkefninu. Hann hafði 

þetta að segja: 

Það þarf held ég meira en að eltast við þau sem eru ein. Að reyna að fá 

þau með í leik, þeim finnst þau jafnvel oft ekkert vera velkomin þótt þau 

séu alveg velkomin. Þannig að það þyrfti kannski að vinna aðeins með 

það. Þetta er náttúrulega bara krakkar sem eru að segja, þú, vilt þú ekki 

koma með að leika? Það er kannski betra að hafa aðeins fleiri fullorðna 

með sem stjórna því aðeins en annars voru þau rosalega ánægð með 

þetta. 

Það er því óhætt að segja að þeir kennarar sem höfðu einhverja reynslu af verkefninu 

töldu það vera til bóta. Vonandi nær það að dafna meðal nemenda í Végerðarskóla og 

festa sig í sessi samhliða öðrum verkfærum sem til þess eru fallin að vinna gegn einelti á 

einn eða annan hátt.            

Í stuttu máli má því segja niðurstöðurnar hér að ofan bendi til að kennararnir séu allir 

meðvitaðir um einelti og að þeir geti gert ýmislegt til að reyna að koma auga á það. Í því 

samhengi töldu þeir allir mikilvægt að vera vakandi með því að hlusta og fylgjast með 

samskiptum nemenda. Einnig var ljóst að þeir gerðu þeir sér grein fyrir því að það væri á 

þeirra færi að vinna að forvörnum gegn einelti og jafnframt að grípa inn í eineltismál. Í 

þeim tilgangi töldu þeir gagnlegt að tala saman og skapa umræður um einelti innan 

nemendahópsins. Þá nefndu þeir að bekkjarfundir væru mjög gagnlegur vettvangur fyrir 

slíkar umræður og litahegðunin hentaði þá vel til að ræða um neikvæða hegðun eins og 

einelti. Ennfremur töldu kennararni mikilvægt að leggja áherslu á að stuðla að góðum 

bekkjarbrag, og góðu foreldrasamstarfi. Þá kom einnig ljós að Végerðarskóli býr yfir 

ýmsum fleiri gagnlegum verkfærum en bekkjarfundum og litahegðun sem nýta má í 

baráttunni gegn einelti. Það kom skemmtilega á óvart að kennararnir nefndu þrennskonar 

verkfæri úr uppbyggingarstefnunni sem mætti nýta til að vinna gegn einelti, Það var 

þarfahringurinn, skýr mörk og uppbygging sjálfsaga. Það vakti aftur á móti furðu hversu 

lítið vægi eineltisáætlun Végerðarskóla hafði í svörum kennaranna.  
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10. Lokaorð 

Markmiðið með þessu verkefni var að skoða hvað kennarar á yngsta stigi í Végerðarskóla 

leggja áherslu á til að vinna gegn einelti í nemendahópnum og viðhorf þeirra til þeirra 

verkfæra sem eru í boði í skólanum. Niðurstöðurnar sýndu að það er ljóst að kennararnir 

eru meðvitaðir um það vandamál sem einelti er og leitast við að stuðla að því að einelti 

þrífist ekki meðal nemenda. Í Végerðarskóla geta kennarar nýtt sér ýmiss verkfæri til að 

vinna gegn einelti. Bæði til að ræða við nemendur og vinna með hegðun gerenda. Það 

kom hinsvegar í ljós að eineltisstefna Végerðarskóla var ekki að nýtast kennurunum sem 

skyldi. Skólastjórnendur hafa þó líklega áttað sig á því vandamáli en í vetur hefur verið 

unnið að nýrri eineltisáætlun Végerðarskóla. Það væri því áhugavert að athuga 

sérstaklega viðhorf kennara á yngsta stigi í Végerðarskóla til eineltisáætlunar skólans að 

nokkrum árum liðnum. Niðurstöðurnar benda jafnframt til þess að auka mætti reglulega 

eineltisfræðslu á vegum skólans þar sem hægt væri að kynna fyrir starfsmannahópnum 

nýlegar rannsóknir, forvarnir og inngrip. Þar sem þessi athugun gefur góðar vísbendingar 

um viðhorf kennaranna til þessara þátta má að minnsta kosti líta á verkefnið sem framlag 

í að efla Végerðarskóla við að byggja enn frekar ofan á það starf sem nú þegar er í gangi til 

að vinna gegn einelti. Vissulega þarf þó að hafa í huga að taka þarf niðurstöðum þessa 

verkefnis með fyrirvara því um eigindlega rannsókn er að ræða og auk þess var aðeins er 

um 5 kennara að ræða. 

Vinnan á bak við þetta lokaverkefni hefur verið allt í senn, skemmtileg, krefjandi og 

mjög lærdómsrík. Það er skemmtilegt og lærdómsríkt að fá tækifæri til að fræðast og fjalla 

um eins mikilvægt efni og einelti og leiðir til lausna. Það er þó meira krefjandi að fjalla um 

allar þær alvarlegu afleiðingar sem einelti hefur í för með sér, ekki síst með það í huga að 

einelti er af manna völdum. Einelti er grafalvarlegt samfélagslegt vandamál, og eins og 

meðal annars hefur verið sýnt fram á hér, hefur það afar neikvæða afleiðingar í för með 

sér. Einelti á sér helst stað í skólum og það er jafnframt besti vettvangurinn til að taka á 

einelti. Kennarar eru þar í lykilhlutverki en ábyrgðin ekki eingöngu þeirra. Einelti kemur 

öllum við og taka verður höndum saman um að koma í veg fyrir einelti með samstarfi 

skóla og samfélags og ekki síst jákvæðri og uppbyggilegri gagnrýni á báða bóga.    
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