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Ágrip 

Eineltismál í grunnskólum eru grafalvarleg og geta haft skaðleg áhrif á gerendur jafnt sem 

þolendur til framtíðar. Hlutverk kennara í þessum málum er margslungið og mikil ábyrgð á 

þeirra höndum.  

Tilgangur verkefnisins er að rannsaka og svara áleitnum spurningum um þau úrræði 

sem kennarar hafa við úrlausn eineltismála. Þar spilar inn í hlutverk stjórnsýslunnar við 

setningu laga og reglugerða. Einnig er skoðað hvort skólar séu almennt að sinna sínum 

skyldum. 

Aðferðarfræðin við rannsókn á viðfangsefni ritgerðarinnar er tvíþætt, annars vegar 

fræðileg úttekt sem inniheldur skilgreiningar á hugtökum, eineltisáætlanir, forvarnir 

o.s.frv. Í þeim hluta mætti einnig telja úttekt á þeim lögum og reglugerðum sem eru í gildi 

á Íslandi á sviði eineltismála. Síðari hlutinn tengir fyrri hluta ritgerðar við reynslu úr 

daglegu starfi í grunnskólum. Það er gert með því að taka röð viðtala við bæði 

námsráðgjafa og kennara innan grunnskólakerfisins og kanna þeirra reynslu og viðhorf 

þegar kemur að einelti.  

Meginniðurstöður gefa til kynna að ýmislegu hefur verið áorkað og er vel gert þegar 

kemur að baráttunni við einelti. Kennarar og annað starfsfólk hefur þó mismunandi 

viðhorf til þess hve vel þeirra skólar skilgreina sýnar eineltisáætlanir og verkferla við 

úrlausn eineltismála sem upp koma. Einnig benda niðurstöður til þess að fræðslu um 

einelti til kennara, bæði í kennaranáminu sem og í starfi sé ábótavant. Að mörgu leyti 

mætti vinna markvissar að því að uppfylla þau markmið sem Menntamálaráðuneytið setti 

sér árið 2010 varðandi einelti í skólum.  

 Með framkvæmd viðtala við kennara og annað starfsfólk skóla fæst betri innsýn í 

daglegt starf í grunnskólum og er það mikilvægt innlegg í rannsóknir á þessu sviði. 
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Formáli 

Fyrsta minningin mín í lífinu er um Ingólf frænda, hann var að leika við mig á ganginum hjá 

ömmu og afa. Hann kastaði mér svo hátt upp í loftið að ég hélt að ég kæmi aldrei aftur 

niður, en auðvitað lenti ég örugg í fanginu hans og fékk gott knús á eftir. Minningarnar 

urðu ekki fleiri vegna þess að hann tók eigið líf ekki svo löngu seinna. Hann gafst upp á 

lífinu eftir langvarandi einelti. Ég var orðin nokkuð eldri þegar ég vissi raunverulegu 

ástæðuna fyrir þessari ákvörðun hans og frá þeirri stundu hefur einelti snert mig djúpt. 

Um leið og ég var búin að taka þá ákvörðun að verða kennari þá lofaði ég sjálfri mér að 

gera allt sem í mínu valdi stendur til þess að koma í veg fyrir einelti, og er það ástæðan 

fyrir því að ég valdi þetta ritgerðarefni. 

Ég vil þakka Binna fyrst og fremst fyrir alla hjálpina sem hann veitti mér við gerð 

þessarar ritgerðar og foreldrum mínum og hans fyrir allar stundirnar sem þau gættu 

barnanna okkar. Án þeirra hefði ég ekki geta lagt mig jafn mikið fram við gerð 

ritgerðarinnar og raun varð. 

 

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

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

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

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

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

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2018 

 

_________________________________ _________________________________ 
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1 Inngangur  

Í þessum kafla verður rakið efni og innihald ritgerðar þessarar. Lagður verður grunnur að 

því sem eftir kemur, með því að lýsa bakgrunni verkefnisins og viðfangsefninu, ásamt því 

að lýsa ítarlega aðferðarfræðinni við rannsókn umfjöllunarefnisins. 

1.1 Bakgrunnur 

Manninum hefur löngum fylgt tilhneiging til að draga aðra einstaklinga af sama kyni í dilka 

eða á einhvern hátt valda öðrum skaða, hvort sem er andlega eða líkamlega og af 

margvíslegum ástæðum. Einelti sem slíkt og skilgreining þess verður viðfangsefni þessarar 

ritgerðar síðar. Aftur á móti gefur tíðni eineltismála og alvarleiki afleiðinga þeirra á fólk, 

tilefni til þess að kalla einelti alþjóðlegt vandamál. Í könnun sem Unicef gerði árið 2016 

þar sem 100.000 ungmenni tóku þátt kom í ljós að yfirgnæfandi meirihluti ungmenna í 

heiminum lítur á einelti sem stórt vandamál í þeirra samfélögum (UNICEF, 2016). Í sömu 

könnun voru niðurstöður að 2/3 ungmenna lýstu yfir að þau hefðu persónulega reynslu af 

einelti. Erfitt getur verið að heimfæra þessar tölur með vissu yfir á íslensk ungmenni þar 

sem svo margar skilgreiningar eru á einelti. Í þeim rannsóknum sem þó hafa verið gerðar 

kemur í ljós að tíðni eineltis hér á landi er álíka því sem gengur og gerist í 

nágrannalöndunum og að sama skapi álíka erfitt að reyna að koma í veg fyrir það og í 

öðrum nálægum löndum (Inga Jóna Kristinsdóttir, 2014). 

Einelti meðal ungmenna og barna er sérstaklega alvarlegt sökum þess að í þeim 

tilvikum verða ómótaðir einstaklingar fyrir alvarlegum áföllum sem valda oft varanlegum 

skaða á hvort sem er líkama eða sál. Afleiðingar þess eru oft þær að ungmennin þróa með 

sér geðræn vandamál sem veldur þeim óbærilegri vanlíðan. Þetta getur átt við gerendur 

eineltis einnig sem og þolendur, eins og síðar verður fjallað um. Fjölmargar leiðir hafa 

verið fundnar upp og notaðar til þess að ná tökum á og stöðva einelti, má þar nefna lög og 

reglugerðir, eineltisáætlanir og eineltisteymi innan skóla. Árangurinn hefur í mörgum 

tilfellum verið góður. Einelti heldur þó áfram að vera stórt samfélagslegt vandamál sem 

má alls ekki hafa augun af eða hunsa. 
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1.2 Viðfangsefni og umfang ritgerðar 

Viðfangsefni þessarar ritgerðar verður eineltismál í grunnskólum landsins, þar sem 

sérstaklega verður litið til þeirrar aðstöðu og úrræða sem skólastarfsfólk hefur til þess að 

bregðast við eineltismálum sem upp koma og fylgja þeim eftir með sem bestum hætti. Sér 

í lagi verður sjónum beint að umsjónarkennurum, þar sem þeir eru oft einstaklingar sem 

verja hvað mestum tíma með börnunum og því mikilvægt að þeir hafi bæði kunnáttuna og 

einnig úrræði við hæfi til að taka á eineltismálum þegar þau koma upp. 

Ábyrgð grunnskólanna sjálfra og skólastjórnenda er mikil þegar kemur að því að móta 

stefnu og verkferla fyrir sitt starfsfólk til að fylgja við úrlausn eineltismála. Í lögum nr. 

91/2008 um grunnskóla segir:  

  Grunnskólar skulu hafa heildstæða stefnu um það hvernig fyrirbyggja eigi að 

líkamlegt, andlegt eða félagslegt ofbeldi eigi sér stað í skólastarfi. Skólar skulu einnig 

hafa áætlun um framkvæmd tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum, um 

hvernig brugðist er við tilvikum um einelti, annað ofbeldi og félagslega einangrun. 

Áætlun skal m.a. framfylgt með því að hver skóli setji sér skólareglur. Í skólareglum 

skal m.a. kveðið á um almenna umgengni, samskipti, stundvísi, ástundun náms og 

heilbrigðar lífsvenjur. Þá skal í skólareglum koma fram hvernig skólinn hyggst 

bregðast við brotum á þeim. (lög um grunnskóla nr.91/2008)  

 

Nánar verður fjallað um lög um grunnskóla og þann ramma er skólastjórnendum er 

settur í þeim lögum síðar í þessari ritgerð. Eins og sést í lagagreininni að ofan er 

grunnskólum skylt að hafa sérstaka eineltisáætlun, sem tekur á hvernig bregðast skuli við 

eineltismálum þegar þau koma upp og tilkynningarskyldu í þeim málum. Nokkuð misjafnt 

er hvernig skólar fylgja þessari grein og hvaða eineltisáætlun þeir fylgja. Þekktasta 

eineltisáætlun og sú sem er hvað útbreiddust hér á landi er Olweusaráætlunin eftir hinn 

sænska sálfræðing Dan Olweus. Einnig eru til aðrar eineltisáætlanir sem er fylgt í 

grunnskólum hér í landi og verður fjallað um þær sem og Olweusarætlunina síðar í þessari 

ritgerð.   

Velta má þeirri spurningu fyrir sér hvort þau fögru fyrirheit sem vissulega koma fram í 

lögum og reglugerðum um grunnskóla og skyldur þeirra til eineltismála sé í raun og veru 

framfylgt eftir bestu getu í skólakerfinu í dag. Einnig hvort skólarnir sinni fræðslustarfi til 

síns starfsfólks nægilega þannig að það hafi á hreinu þau úrræði og verkferla sem skólinn 
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setur fram í sinni eineltisáætlun. Einnig hvort þessir verkferlar skili í raun og veru 

raunverulegum árangri eða hvort þá megi slípa til í einhverjum tilfellum. Þetta eru 

spurningar sem vert er að velta upp og leitast verður við að rannsaka og svara í þessari 

ritgerð.  

1.3 Aðferðafræði 

Til þessar að fá sem raunsönnustu svör við þeim spurningum sem varpað var fram í kafla 

1.2 um gæði þeirra úrræða sem kennarar hafa við úrlausn eineltismála, verður þeirri 

aðferðafræði sem líst er í þessum kafla beitt við skrif þessarar ritgerðar. 

Samantektin mun hefjast á fræðilegri úttekt þar sem helstu eineltishugtökin 

gerendur, þolendur, áhorfendur sem dæmi verða skilgreind. Þetta er gert til þess að 

skilgreina eineltishugtakið nánar, afleiðingar, hlutverkalýsingar viðkomandi aðila og að 

skilgreina grundvöll orðanotkunar fyrir síðari kafla. Þar næst verður áherslan sett á laga- 

og reglugerðar rammann um eineltismál og helstu atriði í lögum um hlutverk og ábyrgð 

skóla rakin. Fjallað verður um helstu eineltisáætlanir sem notaðar eru meðal grunnskóla á 

landinu í dag og ber þar helst að nefna Olweusaráætlunina. Segja má að það sem talið 

hefur verið upp í þessari málsgrein myndi saman eins konar fræðilega úttekt byggða á 

heimildaöflun.  

Síðari hluti ritgerðarefnisins snýst um að framkvæma úttekt á raunverulegri stöðu 

eineltismála innan skólakerfisins. Þetta er gert með því að taka röð viðtala við 

námsráðgjafa og kennara um eineltismál í þeirra skólum og þau úrræði sem starfsfólkið 

hefur við úrlausn þeirra mála. Viðtölin eru byggð upp þannig að tenging verði við fyrri 

kafla ritgerðarinnar til að samspil náist milli fræðilegu úttektarinnar og þess sem kemur 

fram í viðtölunum. Einnig er leitast eftir að kanna hvaða viðhorf starfsfólkið hefur til 

eineltisáætlana og verkferla varðandi eineltismál í þeirra skólum og hvað mætti betur 

fara, ef eitthvað er, að þeirra mati. 

Að síðustu verður sérstakur umræðukafli þar sem dregnar verða saman helstu 

niðurstöður úr köflum ritgerðarinnar og ályktanir dregnar af þeim. Leitast verður sem 

mest eftir að setja fram tillögur að úrbótum á verkferlum og úrræðum varðandi hvernig 

má taka á eineltismálum innan grunnskóla með hliðsjón af því sem kemur fram í viðtölum 



10 

og fræðilegu úttektinni. Þar er bæði átt við ábyrgð skólanna sjálfra, sem og þætti kennara 

í að skapa besta umhverfið til þess að taka á eins erfiðum málum og eineltismál eru. 
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2 Einelti og birtingarmyndir þess 

Í þessum kafla verður fjallað um einelti og birtingarmyndir þess. Einelti, gerendur, 

þolendur og áhorfendur í eineltismálum eru hugtök sem verða skilgreind, ásamt því að 

fjallað verður um hvar einelti fer fram. 

2.1 Skilgreining eineltis og birtingarmynd þess 

Einelti hefur alltaf verið til og fylgt okkur manninum alla tíð en þó er orðið einelti nýtt. Það 

eru til fjölmargar skilgreiningar á orðinu en Vanda Sigurgeirsdóttir skilgreinir það á 

eftirfarandi hátt: ,,Einelti er neikvætt, langvarandi og endurtekið áreiti sem beinist gegn 

einum eða fleiri einstaklingum og hefur margþætt neikvæð áhrif á þá sem fyrir því verða. 

Einelti felur í sér valdaójafnvægi og misbeitingu á valdi“. (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2017) 

Einkenni eineltis eru margskonar og algengustu birtingarmyndir þess eru m.a. 

líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, neteinelti og munnlegt ofbeldi. Einelti getur verið beint 

eða óbeint. Beint einelti er m.a. högg og spörk í þolanda og hann niðurlægður með orðum 

eða hótunum. Óbeint einelti er m.a. þegar gerandinn eða hópurinn útilokar þolandann, 

talað er illa um hann eða komið er í veg fyrir að hann eignist vini (Einelti meðal barna og 

unglinga, 2005). Þegar einstaklingur er lagður í einelti þá á hann í erfiðleikum með að 

verja sig (Peter K. Smith og Sonia Sharp, 1994).  

Reynslan hefur sýnt að drengir leggja meira í líkamlegt einelti á meðan stúlkur leggja í 

andlegt einelti og oft á tíðum er erfiðara að eiga við þannig einelti því það er svo lúmskt 

og þaulhugsað (Einelti meðal barna og unglinga, 2005). Það má því fullyrða að einelti er 

ofbeldi. 

2.2 Hvar fer einelti fram? 

Einelti meðal barna fer oftast fram þar sem fullorðnir sjá ekki til, oftar á skólatíma en ekki. 

Það er oft lúmskt og sést því ekki á yfirborðinu, því er mikilvægt að kafa undir yfirborðið til 

þess að komast að því sem er að gerast. Líkja má því við ísjaka þar sem við sjáum aðeins 

lítinn hluta af jakanum á meðan stærsti hlutinn er undir yfirborðinu og virðist því eineltið 

oft á tíðum ekki vera eins alvarlegt og það í raun er. 
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Mynd 1. Eineltismál er oft mjög flókin viðureignar og aðeins lítill hluti af þeim 
samskiptum sem fram fara milli þolenda og gerenda sýnileg. (Vanda 
Sigurgeirsdóttir, 2017) 

 

Skólalóðin er kjörinn staður því þar er stærra og dreifðara svæði þar sem auðvelt er 

að láta til skara skríða. Hádegishléið er notað til þess að leggja í einelti, gangar skólans og 

fámennir staðir eru líka nýttir í það. Sú staðreynd að einelti er algengast í skólanum á 

skólatíma sýnir hversu mikil ábyrgð er á kennurum og skólastjórnendum (Einelti meðal 

barna og unglinga, 2005).  

2.3 Þolendur 

Það sem þolendur eineltis eiga sameiginlegt er að þeir eru óöruggir, viðkvæmir, þeir stríða 

ekki öðrum né eru þeir ofbeldisfullir (Guðjón Ólafsson, 1996). Þolendur eru jafnan líka 

hræddir og vilja ekki valda gerandanum óþægindum og þeir vilja láta sem minnst fyrir sér 

fara. Drengir eru oftar þolendur en stúlkur (Einelti meðal barna og unglinga, 2005). 

Samkvæmt rannsóknum eru þolendur ekki endilega öðruvísi í útliti en önnur börn sem 

ekki eru lögð í einelti. Það er frekar að þau verja sig ekki eða segja ekkert á móti sem 

virðist laða gerendur að þeim. Reyndar sýndi önnur rannsókn fram á að drengir sem eru 

veikbyggðari en jafnaldrar sínir líkamlega eru í meiri hættu á að verða fyrir einelti. 

Viðbrögð þolenda eru oft þau sömu; grátur, skilningsleysi og ótti. Þetta gerir það oft að 

verkum að þolandinn bregst illa við og jafnvel tryllist. Þetta gerir oft illt verra fyrir 
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þolandann og það sem gerendur græða á því er aukin athygli og fleiri í lið með sér til þess 

að halda eineltinu áfram (Guðjón Ólafsson, 1996). Þolendur reyna að láta lítið fyrir sér 

fara, þeir læðast með veggjum, reyna að umgangast hin börnin eins lítið og mögulegt er 

og einangrast því mikið sem afleiðing af því.  

2.4 Gerendur 

Gerendur eru oftast drengir (Einelti meðal barna og unglinga, 2005). Það þekkist að barn 

sem leggur aðra í einelti geri það til þess að passa sína stöðu og til að koma í veg fyrir að 

það verði fyrir einelti sjálft, það vill með þessu auka stórmennsku sína. Gerandinn lætur 

það líta þannig út að hann sé sjálfstæður, sterkur og öruggur með sig og láti ekkert á sig fá 

en oftar en ekki er það ekki staðreyndin, heldur öfugt. Gerendur eru oft vinsælir á meðal 

bekkjarsystkina og fá því auðveldlega aðra með sér í lið. Það er samt vitað að oft líður 

gerandanum illa, hefur neikvæðar hugsanir og kafa þarf djúpt til að finna ástæðuna. Með 

því að komast að því hver vandinn er og hjálpa gerandanum með hann og bæta hans líðan 

þá hættir hann að leggja í einelti (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Börn sem verða gerendur 

þegar þau byrja í skóla og fara að umgangast önnur börn, hafa oft alist upp við aðstæður 

sem hafa þessi áhrif áhegðun þeirra. Líklegt er að þau hafi ekki fengið ástkært uppeldi, 

minni hlýju og lítinn kærleik. Þeim hefur ekki verið kennt hvað sé rétt og rangt og hvernig 

á að koma fram við aðra. Einnig hefur það áhrif ef uppeldisaðferðir foreldranna eru 

harðari en gengur og gerist og notaðar eru líkamlegar refsingar (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Það þarf ekki síður að hjálpa gerendum eins og þolendum er hjálpað, til að þeir komist yfir 

þá vanlíðan sem hrjáir þá, með það að markmiði að þeir geti tekið virkan þátt í nútíma 

samfélagi.   

Dan Olweus (1983) framkvæmdi rannsókn á drengjum og niðurstöður hennar sýna að 

60% þeirra sem eru gerendur í eineltismálum hafa brotið af sér og hlotið dóm fyrir og 35-

40% þeirra hafa hlotið þrjá eða fleiri dóma fyrir 24 ára aldur (Ársæll Arnarsson, 2017). 

Gerendur eru áhrifamiklir og komast jafnvel upp með að leggja þolendur í einelti í lengri 

tíma því þeir hóta þeim og hræða sem gerir það að verkum að þolandinn segir ekki frá. 

Með því að gera þetta svona þá vita fullorðnir ekki að eineltið er í gangi og því er ekkert 

gert.  
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2.5 Áhorfendur 

Þegar eineltismál eiga sér stað eru það ekki bara þolendur þess og gerendur sem eiga hlut 

að máli. Þau börn sem standa hjá kallast áhorfendur. Áhorfendur geta staðið með 

gerandanum, þolandanum eða staðið hjá án þess að aðhafast (Pronk o.fl., 2013). 

Athugunarrannsóknir sýna að í yfir 85% tilfella eru áhorfendur á staðnum þegar barn er 

lagt í einelt (Atlas og Pepler, 2010). Þess vegna er mikilvægt að virkja áhorfendurna og 

auka hjá þeim samkennd til þess að þeir verði líklegri til þess að stíga inn í og reyna að 

stöðva eineltið. Með aukinni samkennd er líklegra að áhorfendurnir styðji ekki gerandann 

og þar að leiðandi sér hann að þessi hegðun er ekki samþykkt hjá bekkjarfélögunum og 

vinsældir hans aukast ekki við hana (Pronk o.fl., 2013). 

2.6 Kennarar 

Góður kennari hefur mikla yfirsýn og getur unnið að fleiri en einu máli í einu. Hann áttar 

sig á passlegum hraða fyrir kennsluna, hann veit hvenær kennslan er of hæg og hættan á 

því að óróleiki skapist í bekknum. Á sama tíma má kennslan heldur ekki verða of hröð því 

þá missa nemendur athyglina og verða utangátta. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir því 

sem er að gerast í kennslustofunni svo að ekki skapist rými fyrir einelti (Dan Olweus, 

2005). 

Kennarinn þarf stöðugt að vera á varðbergi, hann þekkir bekkinn sinn og ætti því að 

verða var við breytingar fljótt. Einelti á sér sjaldnast stað fyrir augum kennarans en hann 

ætti að geta séð ef nemanda líður illa eða hegðun einhvers breytist. Hann gæti þá verið 

fljótur að grípa inn í þegar hann verður var við eitthvað óeðlilegt (Kolbrún Baldursdóttir, 

2012). 

Kennarar gegna lykilhlutverki þegar kemur að því að leysa eineltismál því þeir eru í 

stöðugu sambandi við nemendur og foreldra þeirra og gefur það því auga leið að þeir 

ættu að sjá um það. Starfsfólk skólans, foreldrar og nemendur þurfa svo að vinna að því 

með kennurunum.  

Mikilvægt er fyrir kennarann að vera áhugasamur, hjálpsamur, einlægur og jákvæður 

gagnvart nemendum sínum. Þessir þættir einfalda bekkjarstjórnun sem er nauðsynlegt 

þegar kemur að því að minnka líkurnar á einelti. Með þessu verða nemendur jákvæðari og 
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viljinn til þess að haga sér vel eykst og kennarinn fær það út úr nemandanum sem hann 

vill (Dan Olweus, 2005). 

Niðurstöður rannsóknar Vöndu Sigurgeirsdóttur og Sifjar Einarsdóttur sem gerð var til 

þess að athuga hvernig fræðslu kennarar hafi fengið um einelti og hvernig þeir eigi að 

bregðast við þegar svoleiðis mál koma upp voru sláandi. Svör fengust frá 523 kennurum 

og fannst 94,2% af þeim þeir þurfa á meiri fræðslu um einelti að halda. Þessi niðurstaða 

segir að meiri kennslu þurfi um það hvernig taka eigi á eineltismálum í kennaranáminu og 

kennarar þurfi þjálfun í því að sjá hvort að einelti sé í gangi eða ekki. Rannsóknin sýnir 

einnig að tveir af hverjum þrem kennurum fengu enga fræðslu um einelti eða mundu ekki 

eftir henni í kennaranáminu. (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2003)  

Kennarar fá ekki miklar leiðbeiningar um hvernig taka skuli á eineltismálum þegar þeir 

hefja störf sem slíkir og kemur það oft niður á vinnu þeirra á því sviði. Þetta veldur því að 

þeir treysti sér ekki til þess að taka á málunum og senda þau frá sér (Guðjón Ólafsson, 

1996). Það er ekki hægt að endurtaka það nógu oft hversu mikilvægt það er fyrir þá sem 

eiga hlut að máli að hafa tæki í höndunum til þess að fræða nemendur, hjálpa þeim og 

reyna að koma í veg fyrir einelti.  

2.7 Samantekt 

Einelti snertir marga sökum þess hve margir koma að því. Það eru ekki bara þolendur og 

gerendur sem koma að því heldur eru það áhorfendur, foreldrar og starfsfólk skólans 

einnig. Mikilvægt er því að ná til allra þegar kemur að því að uppræta eineltismál og horfa 

jafnt til gerenda sem þolenda. 

Einelti getur haft skelfilegar afleiðingar í för með sér. Þolandi eineltis getur flúið 

raunveruleikann og farið yfir í óraunverulegan heim og reynt að ímynda sér að hann sé á 

betri stað eða þá að hann setji sig í spor ævintýrapersóna sem dæmi eða fremji sjálfsvíg 

(Guðjón Ólafsson, 1996). Það geta ekki allir, sem verða fyrir eins slæmri lífsreynslu og 

einelti er, látið það ganga yfir sig og leita þeir því að leið út. Erfitt er fyrir þolendur að sjá 

góða framtíð fyrir sér og þeir trúa því ekki að eineltið taki enda og taka á það ráð að 

kveðja þennan heim (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Sorgleg afleiðing eineltis er sjálfsvíg eins og komið er inn á hér að ofan. Það eru ekki 

bara þolendur eineltis sem reyna að taka sitt eigið líf eða tekst það, heldur er 
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sjálfsvígshætta gerenda mun meiri en þolenda samkvæmt rannsókn sem Ársæll Arnarsson 

framkvæmdi um sjálfsvígshættu ungra gerenda eineltis á Íslandi. Rannsóknin leiðir það 

einnig í ljós að helmingur barna sem bæði eru gerendur og þolendur höfðu reynt að taka 

eigið líf fimm sinnum á síðastliðnu ári. Stigvaxandi samband er á milli þess að vera gerandi 

og þess að hafa sjálfsvígshugsanir eða að hafa reynt að fremja sjálfsmorð (Ársæll 

Arnarsson, 2017).  

Í ljósi þess hversu marga einelti snertir sýnir hversu mikilvægar eineltisáætlanir og 

forvarnir eru. Mikilvægt er fyrir skóla að hafa plan til þess að leita í þegar upp koma 

eineltismál og nánar verður fjallað um það í næsta kafla. 
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3 Eineltisáætlanir og forvarnir 

Það koma margir að eineltismálum, hvort sem þeir eru gerendur, þolendur, áhorfendur 

eða aðstandendur, þess vegna snertir einelti marga. Mikilvægt er því að reyna að koma í 

veg fyrir það með því að skapa samhug á meðal nemenda, stuðla að vilja til að standa 

saman og láta gott af sér leiða. Þegar Guðjón Ólafsson, sérkennslufræðingur, fjallar um 

eineltisáætlanir segir hann að til þess að þær gangi upp þá verði allir í skólasamfélaginu að 

standa saman og það sé á þeirra ábyrgð að láta þær verða til gagns (Guðjón Ólafsson, 

2001). Með mikilli forvarnarvinnu minnka líkurnar á því að einelti eigi sér stað og 

aðstæður til þess minnka, ef það tekst ekki þá þarf áætlun að vera til staðar sem kennarar 

geta gripið til. Lítum fyrst á hvað segir í lögum og reglugerðum.  

3.1 Lög og reglugerðir 

Í lögum um grunnskóla segir að þegar kemur að rétti nemenda, þá eigi þeir að finna til 

öryggis og njóta hæfileika sinna. Einnig eiga þeir rétt á að njóta bernskunnar í öllu starfi 

innan skólans. Lögin koma líka inn á ábyrgð nemenda og þar segir að þeir beri ábyrgð á 

námi sínu og öllum samskiptum sem þeir eiga við aðra með tilliti til aldurs og þroska. 

Nemendur eiga að fara eftir fyrirmælum kennara og annars starfsfólks skólans, þeir eiga 

að fara eftir skólareglum og öðrum reglum þegar þeir eiga í samskiptum við starfsfólk og 

aðra nemendur. 

Lögin segja einnig að allir sem viðkoma skólanum eigi að gera það sem þeir geta til 

þess að stuðla að góðum skólabrag og góðum starfsanda. Það á að vera hlutverk 

skólastjóra og kennara að tilkynna og ræða um hegðun, líðan og samskipti nemendanna. 

Sama gegnir um foreldra, þeir eiga að eiga í samskiptum við skólann um börn þeirra.  

Samkvæmt lögunum eiga grunnskólar að hafa stefnu í skólanum sem kveður á um 

það hvernig koma skuli í veg fyrir allt ofbeldi sem getur átt sér stað í skólastarfinu. Þá er 

verið að meina andlegt, líkamlegt og félagslegt ofbeldi. Skólar eiga að hafa áætlun sem 

segir til um hvernig tilkynna á um mál sem varða barnaverndarlög, hvernig bregðast á við 

eineltismálum, og öðrum andfélagslegum málum. 

Skólar eiga að semja skólareglur sem segja til um hvernig nemendur eiga að 

umgangast hvern annan, um almenn samskipti, stundvísi, ástundun og heilbrigði meðal 
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annars. Skólareglurnar eiga líka að segja hvernig skuli bregðast við brotum á þeim (lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). 

Kveðið er á um það í Aðalnámskrá að nemendur þurfi að tileinka sér það að verða 

virkir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. Undir það fellur að nemendur sýni fram á 

samskiptahæfni og virðingu, einnig þurfa þeir að læra að umgangast aðra nemendur og 

starfsfólk skólans. Mikilvægt er líka að þeir taki ábyrgð á eigin framkomu og hegðun ásamt 

því að virða skólareglur. Starfsfólk skólans þarf að sjá til þess að góður starfsandi sé innan 

skólans og að virðing sé til staðar. Með því að stuðla að jákvæðum skólabrag er unnið að 

því að koma í veg fyrir slæma hegðun á borð við einelti. Lýðræði er einn af 

grunnþáttunum sex í Aðalnámskrá, virkt lýðræði næst bara með því að jafnrétti sé á milli 

einstaklinga og hópa í samfélaginu og þar að leiðandi verður að koma í veg fyrir ofbeldi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011).   

Grunnskólar eiga að vinna markvisst að hinum ýmsu forvörnum og má þar nefna 

forvarnir gegn áfengi og vímuefnum. Skólarnir þurfa að koma sér upp forvarnaráætlunum 

og birta þær í skólanámskrá og kynna þarf þessar áætlanir fyrir þeim sem eiga í hlut. 

Áætlun gegn einelti er ein af áætlunum sem á að vera til staðar. Í henni á að koma fram 

hvað skal gera ef eineltismál koma upp (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þónokkrar 

eineltisáætlanir eru til og í notkun í grunnskólum landsins og skrifað verður um nokkrar af 

þeim í næsta kafla. 

3.2 Olweusaráætlunin 

Dan Olweus er brautryðjandi og einn þekktasti rannsakandi eineltis. Hann er sænskur 

rannsóknarprófessor í sálfræði og hefur tileinkað ferli sínum í að rannsaka einelti til að 

gera skólaumhverfið öruggara fyrir börn. Það var árið 1982 sem þrír drengir fyrirfóru sér í 

sömu vikunni í Noregi og talið var líklegt að ástæða þess hafi verið að þeir höfðu verið 

lagðir í einelti. Norska menntamálaráðuneytið vildi í kjölfarið hefja innleiðingu á 

eineltisstefnu í skólunum og árið 1983 varð Olweusaráætlunin til. Olweusaráætlunin er 

árangursrík eineltisstefna sem Olweus hannaði og samkvæmt vísindalegu mati fækkar 

eineltistilfellum töluvert þegar henni er fylgt. Árið 2011 fylgdu 56 íslenskir skólar 

stefnunni og samkvæmt rannsókn sem gerð var mældist einelti 4,8% í 5. – 10. bekk og 

hafði lækkað úr 7,6% frá árinu 2007 eða um þriðjung. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að 
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gerendum fækkar og það sem mikilvægt er að nemendur telja að kennarar og annað 

starfsfólk skólans geri meira til að koma í veg fyrir eða stöðva einelti („Einelti hefur dregist 

saman um þriðjung á fimm árum“, 2012). Þegar unnið er eftir Olweusaráætlunni eru 

kennararnir virkjaðir og fræddir til þess að takast á við eineltismál sem koma upp í stað 

þess að láta börnin sjá um að leysa sjálf úr þessum málum. Einelti er of alvarlegt til þess 

að láta börn taka ábyrgð á að eineltið hætti. Markmiðið með Olweusaráætluninni er að 

koma í veg fyrir að einelti byrji og stöðva það sem þegar er hafið. 

Eineltishringurinn sem sjá má á mynd hér fyrir neðan er notaður þegar unnið er eftir 

Olweusaráætluninni, hann er nýttur í umræðum um einelti og hjálpar börnum að sjá 

hlutverk hvers og eins í eineltismálum. Hann er hafður uppi á vegg og getur kennarinn 

farið yfir persónurnar á myndinni til að rifja upp með börnunum hvað hver gerir og spurt 

þau í leiðinni hvaða persóna þau vilji vera. Rauða persónan eru gerandinn, sá sem á sjálfur 

frumkvæði að eineltinu ásamt því að taka þátt í því. Appelsínugula persónan er 

meðhlauparinn, hann er virkur þátttakandi en á ekki frumkvæðið að eineltinu. Gula 

stelpan er stuðningsaðili en óvirkur gerandi, hún styður eineltið en er ekki þátttakandi í 

því. Guli strákurinn er óvirkur stuðningsaðili en hugsanlegur gerandi, hann samþykkir 

eineltið en sýnir ekki að hann styðji það. Gráa persónan er hlutlaus áhorfandi sem sér 

hvað gerist án þess að skipta sér af því. Græna stelpan er hugsanlegur verndari sem er á 

móti eineltinu og finnst eins og hún eigi að hjálpa en gerir það þó ekki. Græni strákurinn 

er verndari sem er á móti eineltinu og hjálpar þolandanum. Loks er það hvíta persónana 

sem er þolandinn.  
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Mynd 2. Gott er að hafa eineltishringinn uppi á vegg sem áminning fyrir börnin og 
svo að auðvelt sé að ræða um hann í kennslustundum. (Gegn einelti, 2002) 

 

Með þessari umræðu sjá börnin betur hvað er hægt að gera til þess að aðstoða þann 

sem á þarf að halda, þau vilja vonandi vera sá sem hjálpar og fá styrkinn til þess að verða 

sá þegar þau heyra hin börnin í bekknum segja það sama. 

Árið 2005 voru voru 75 skólar á Íslandi þátttakendur í Olweusaráætlunni (Dan 

Olweus, 2005). Þeir skólar sem vinna ekki eftir Olweusaráætluninni hafa innleitt aðrar 

áætlanir eða samið sína eigin og skoðum við þær nánar í næsta kafla. 

3.3 Aðrar eineltisáætlanir 

Áætlanir sem aðrir skólar hafa innleitt eru misjafnar og fjallað verður um nokkrar hér. Ein 

áætlun sem má nefna er PBS – Heildstæður stuðningur við jákvæða hugsun, sem er 

árangursríkt stjórnunartæki þegar kemur að nemendum sem eiga við hegðunarvandamál 

að stríða. Sú aðferð hefur það að leiðarljósi að til þess að nemendur öðlist góða menntun 

þá þarf tvennt að vera til staðar; árangur í námi og agi. PBS aðferðin kemur inn á 

nemendur, foreldra og starfsfólk. Þegar kemur að nemendunum segir að ef nemendur 

bera ekki virðingu fyrir hver öðrum, ef þeim finnst þeir ekki öruggir eða taka ekki ábyrgð á 

eigin skólastarfi þá kemur það niður á árangri þeirra sjálfra og annarra. Um foreldra segir 

að ef þeir eru ekki studdir og hvattir til þess að vinna með skólanum þá fái þeir það á 

tilfinninguna að þeir séu ekki tengdir skólanum og starfinu þar og þess vegna gengur 
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börnum þeirra ekki jafn vel í skólanum. Um starfsfólkið segir að það verði að vinna saman 

að sameiginlegum markmiðum. Ef það tekst ekki þá er hætta á því að starfsfólkið verði 

ósamkvæmt sjálfu sér og óánægt. PBS – aðferðin byggir á ítarlegum rannsóknum á 

agavandamálum og út frá þeim voru hannaðar inngripsáætlanir sem notaðar eru þegar 

upp koma hegðunarvandamál. Þessi aðferð hefur reynst vel á nemendur (PBS – 

Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun, 2018 

Önnur áætlun er Saman í sátt. Þeirri aðferð fylgir handbók fyrir kennara og annað 

starfsfólk um leiðir til að fást við einelti og samskiptavanda í skólum. Í bókinni eru ýmis 

góð ráð og ábendingar sem hjálpa starfsfólki skólans að koma í veg fyrir einelti eða hvað 

skuli gera ef það kemur upp, ásamt því fylgir spurningalisti sem á að leggja fyrir nemendur 

til að kanna stöðu skólans þegar kemur að eineltismálum. 

Samkvæmt stýrihópnum Gegn einelti sem kom saman til þess að setja saman 

fræðsluefni sem byggt er á efni Vöndu Sigurgeirsdóttur þarf stöðuga fræðslu og miklar 

umræður um einelti í grunnskólunum. Það er hlutverk grunnskólans að fræða nemendur 

um einelti og þær hættur sem því fylgir, það þarf líka að fræða nemendur um leiðir til 

þess að sporna við einelti og hvað þeir eigi að gera ef þeir verða vitni að því. Grunnskólar 

ættu einnig að bjóða starfsmönnum sínum upp á fræðslu um þessi mál. Það er einnig mat 

hópsins að virkja þurfi þögla meirihlutann (Áfangaskýrsla stýrihóps Gegn einelti, 2000). 

SMT – skólafærni er áætlun sem hefur það að markmiði að skapa gott andrúmsloft, 

tryggja öryggi og stuðla að vellíðan nemanda og starfsfólks skólans. Með þessari aðferð er 

reynt að koma í veg fyrir óæskilega hegðun með því að kenna félagsfærni. Jákvæð hegðun 

er verðlaunuð ásamt því að viðbrögð starfsfólks við slæmri hegðun er samræmd (SMT 

skólafærni, 2018).  

Ef ekki tekst að leysa eineltismál með þeim verkferlum sem skólinn vinnur eftir er 

hægt að fá utanaðkomandi hjálp. Til er fagráð eineltismála í grunnskóla og vinnur það 

samkvæmt verklagsreglum sem mennta- og menningarmálaráðherra staðfesti. Hægt er að 

óska eftir aðstoð fagráðsins ef þörf þykir. Einnig geta starfsmenn skólans eða aðilar innan 

sveitarfélagsins óskað eftir aðstoð fagráðsins ef þeir telja að skólinn sé ekki að leggja sitt 

af mörkum við að leysa málið (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum, nr. 1040/2011).    
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Öflugt og gott forvarnarstarf er unnið í mörgum skólum með það að markmiði að 

samræma nemendur og vekja upp samkennd ásamt því að fá þá til þess að standa saman 

eins og skrifað er um í fyrri köflum. Ef það tekst vel til þá minnka líkurnar á því að grípa 

þurfi til eineltisáætlana. 

3.4 Forvarnir 

Forvarnir eru mikilvægar þegar koma á í veg fyrir einelti. Gott og vandað forvarnarstarf á 

sér oft á tíðum stað innan veggja grunnskólanna og er það í höndum kennara að sjá um. 

Þess vegna er mikilvægt fyrir kennara að leita sér að góðum verkefnum og tileinka sér þau 

í starfinu.  

Mikil vinna getur farið fram inn í skólastofunni og er það þá undir kennaranum komið 

að skipuleggja það. Bekkjarandinn er gríðarlega mikilvægur þegar kemur að því að koma í 

veg fyrir einelti, umburðarlyndi er það líka ásamt samkennd, vináttu og virðingu. Forvarnir 

eru gríðarlega mikilvægar í þessum efnum, bæði þær sem snúa beint að einelti og þær 

sem gera það óbeint. Sem dæmi um beinar forvarnir eru bekkjarfundir, bekkjarreglur, 

kannanir og félagsfærniþjálfun. Óbeinar forvarnir eru m.a. hópefli, leikir, 

samvinnuverkefni, bekkjarferðir og það að stuðla að góðum bekkjaranda. Fræðsla og 

kennsla í lífsleikni er mikilvæg þegar kemur að forvörnum og er mikilvægt að kennari sinni 

þeim námsþætti af alúð (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Það er á ábyrgð nemendanna að búa til góðan bekkjaranda og gott andrúmsloft. Til 

þess að það geti orðið þarf oft að vinna með bekknum sem heild. Ef það er gert reglulega 

þá stuðlar það að því. Eins og nefnt var hér að ofan þá eru margar leiðir til þess að vinna 

með bekknum og eru samvinnuleikir ein leið. Þeir hjálpa börnum að þróa með sér færni á 

borð við samvinnufærni og samskiptafærni, þau læra einnig að leysa ágreining ásamt því 

að öðlast samkennd. Ástæðan fyrir því að samvinnuleikir eru svona árangursríkir er að í 

þeim þurfa nemendurnir að hjálpast að. Kennarinn getur aðstoðað börnin með því að 

grípa tækifæri sem berast og bæta þannig samskiptin þeirra (Vanda Sigurgeirsdóttir, 

2017). 

Með því að vekja samkennd hjá nemendum eykur það líkurnar á því að þeir sem 

standa utan við og horfa á einelti eiga sér stað reyni að stoppa það sem er að gerast. Þeir 

reyna mögulega líka að vekja samkennd hjá gerandanum með það að markmiði að fá 
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hann til að skilja hversu erfiðum aðstæðum þolandinn er í (Vanda Sigurgeirsdóttir og 

Hrefna Sigurjónsdóttir, 2017). 

Til þess að gera bekkinn enn meira samrýmdan geta nemendur samið sínar eigin 

bekkjarreglur. Með því að leyfa þeim að semja sínar eigin reglur þá eru meiri líkur á því að 

þeir fari eftir þeim. Það að hafa efnið sjónrænt minnir þá á boðskap skilaboðanna. Einnig 

geta nemendurnir útbúið plaggöt með jákvæðum skilaboðum og fallegum orðum til að 

ýta enn meira undir jákvæð samskipti og góðan bekkjaranda. 

Kennarinn hefur ólík verkfæri í höndunum sem hann getur unnið með, Vanda 

Sigurgeirsdóttur segir frá einu slíku í áfanganum Einelti, leiðir til lausna sem hún kennir á 

Menntavísindasviði. Með því prógrammi er skimað fyrir börnum sem eiga í hættu á að 

lenda í einelti og börnum sem eru líkleg til þess að leggja í einelti. Með þessu plani 

kortleggur kennarinn nemendurna með því að skipta þeim í hópa og setur þá upp í 

kökurit, þannig fær hann betri yfirsýn yfir þá.  

 

Mynd 3. Á myndinni má sjá skiptingu á bekk eftir skimun. (Vanda 
Sigurgeirsdóttir, 2017) 

Hóparnir sem kennarinn notar til þess að skipta nemendunum upp í kökuritið eru vinsælu 

börnin, meðal börnin, týndu/vanræktu börnin og börnum sem er hafnað af 

bekkjarfélögum. Markmiðið með þessu er að tæma græna og rauða dálkinn sem sést á 
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myndinni. Það er gert með því að aðstoða týndu börnin við það að eignast vini og að 

koma börnunum sem er hafnað inn í hópinn á ný. Skimunin er síðan endurtekin síðar og 

kemur þá í ljós hvernig gekk að tæma eða minnka rauða og græna dálkinn. 

Þessi skimun getur hafist í leikskóla því mikilvægt er að hefja forvarnir strax á meðan 

hegðun barnanna er enn að mótast og áður en þau festast í ákveðinni hegðun. Því fyrr 

sem byrjað er á að breyta hegðun því auðveldara er það. Þessi vinna fylgir þeim svo áfram 

í skólann og frístundaheimili.  

Vináttan er mikilvæg, að eiga vini er verndandi gegn einelti. Vinir standa með manni 

og hafa jákvæð áhrif á þroska. Það er skemmtilegt að eiga vini og það er lærdómsríkt og 

kennir félagsfærni. Þau börn sem eiga ekki vini verða einmana og það þarf að aðstoða þau 

við að eignast þá því að vera vinur er ekki meðfætt.  

Kennari getur notað ýmsar leiðir til þess að greina nemendur sína, ein leið er að skipta 

vinsælu börnunum í jákvæða og neikvæða leiðtoga. Vinsælu nemendurnir hafa áhrif á 

allan bekkinn. Jákvæðu leiðtogarnir eru þeir sem stuðla að góðum bekkjaranda en 

neikvæðu leiðtogarnir stýra og stjórna og hvetja aðra til óæskilegrar hegðunar. Það eru 

þessir neikvæðu sem oft eiga mikinn þátt í þeim eineltismálum sem upp koma. Það þarf 

að breyta neikvæðum í jákvæða því það er svo mikil forvörn í því vegna tengsla þeirra 

neikvæðu við eineltismál. 

Kennarar gegna stóru hlutverki í því að stuðla að góðum og jákvæðum bekkjaranda, 

þeir skapa tækifæri fyrir nemendur til þess að gera vel og umsjónarkennararnir setja 

saman kennslu og sníða forvarnarstarf að bekknum sínum. Það liggur því beinast við að 

ræða við kennara sem hafa framkvæmt það sem kemur fram hér á undan, sem hafa 

upplifað einelti í bekk og þurft að virkja eineltisáætlanir ásamt námsráðgjöfum sem hafa 

komið að máli til þess að sjá hvernig hlutirnir ganga upp í raunveruleikanum. 
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4 Reynslan meðal skólastarfsmanna 

Hér að ofan hefur verið fjallað um einelti og áhrif þess á bæði fræðilegan hátt og með því 

að taka saman lög- og reglugerðir varðandi efnið. Í þessum kafla er tilgangurinn að kanna 

raunverulega stöðu eineltismála í grunnskólum og leggja til grundvallar það sem hefur 

verið fjallað um í fyrri köflum. Markmiðið er að fá raunsæja mynd af ástandinu eins og það 

er í dag. 

Til þess að framfylgja þessu markmiði lá beinast við að fá álit starfsfólks í 

grunnskólum, því það er fólkið sem þarf að taka á þessum málum þegar þau koma upp. 

Tekin voru viðtöl við annars vegar námsráðgjafa í tveimur mismunandi grunnskólum og 

hins vegar umsjónarkennara úr nokkrum skólum, bæði á höfuðborgarsvæðinu og utan 

þess. 

Þær spurningar sem lagðar voru til grundvallar í umræddum viðtölum voru hannaðar 

til þess að komast að því hvernig tekið er á eineltismálum innan skólanna. Með þessu má 

gera sér betur grein fyrir hvort þeir verkferlar sem skólarnir fylgja samræmist þeim lögum 

og reglugerðum sem sett hafa verið og viðhorfum kennara til þeirra áætlana sem þeirra 

skóli fylgir. Með því að rýna í svörin og skoðanir starfsfólksins eins og gert verður í næstu 

undirköflum, gefur það hugmynd um stöðuna í eineltismálum í grunnskólum landsins og 

hvort eitthvað mætti betur fara. 

4.1 Viðtal við námsráðgjafa 

Starf námráðgjafa innan grunnskóla er mjög mikilvægur liður í að leiðbeina nemendum, 

bæði varðandi nám sem og persónuleg mál. Námsráðgjafi á að vera til staðar fyrir 

nemendur að leita til ef þeir upplifa vanlíðan í skólanum. Því er mjög mikilvægt að fá álit 

frá námsráðgjöfum þegar könnuð er staða eineltismála í skólunum og þau úrræði sem 

kennarar sér í lagi hafa innan skólanna til að leysa eineltismál með farsælum hætti. 

Sem hluti af viðfangsefninu voru tekin viðtöl við starfandi námsráðgjafa í tveimur 

grunnskólum. Spurningar voru hannaðar til að sjá svart á hvítu stefnu skólans varðandi 

eineltismál. Var það gert með því að spyrjast fyrir um eftirtalin meginatriði: 

• Skilgreining skólanna á einelti og alvarleika þess hverju sinni. 

• Þeirri eineltisstefnu sem skólarnir fylgja í þessum málum. 

• Fræðslu um eineltismál innan skólanna og eineltisráð sé það starfandi í skólunum. 

• Það ferli sem fer í gang innan skólanna þegar upp koma eineltismál 

• Úrræði kennara sem og nýting þeirra á þeim úrræðum. Auk þess samskipti 

kennara við foreldra og forráðamenn barna. 
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Til eru ótal skilgreiningar á einelti og hefur ein þeirra verið sett fram áður í kafla 1 að 

ofan. Þeirri skilgreiningu og ásamt þeim sem námráðgjafarnir settu fram bar saman um að 

einelti væri endurtekið áreiti á aðila sem á erfitt með að verja sig gegn því. Þegar spurt var 

um hvenær mál sem koma upp falla undir skilgreininguna að vera eineltismál þá benti 

annar námsráðgjafinn á skilgreiningu þeirra á einelti en hinn fór dýpra í málið, hún sagði 

að það væri þegar niðurstöður upplýsingaöflunar segðu til um það. Til þess að safna 

upplýsingunum væri rætt við nemendur í sama árgangi og mögulegur þolandi, og að 

stundum væri farið út fyrir bekkinn og rætt við aðra nemendur þegar það ætti við. Einnig 

er rætt við kennara og starfsmenn sem eiga aðkomu að árganginum. Eineltismál eru 

tilkynnt til starfsmanna skólans eða kennara af nemendunum, foreldrum þeirra eða af 

starfsfólki skólans með samtali, símtali eða tölvupósti. Alvarleg mál eru samkvæmt þeim 

öll eineltismál og samskiptavandi sem upp kemur. Þegar aðilar málsins eru engan veginn 

jafningjar og þegar um algjöra hunsun og útilokun alls staðar og jafnvel hótanir er að ræða 

er málið afar alvarlegt. 

Eins og fram hefur komið kveður á um það í lögum að skólar eigi að hafa stefnu í 

skólanum sem segir til hvernig koma eigi í veg fyrir ofbeldi, í hvaða birtingarmynd sem er, 

sem átt getur sér stað í skólastarfinu. Þessi lög kveða einnig á um það hvernig bregðast 

eigi við eineltismálum. Þegar námsráðgjafarnir voru spurðir um hvar skólarnir þeirra 

standa þegar kemur að eineltisstefnum kom í ljós að annar skólinn fylgir 

Olweusaráætluninni en hinn fylgir ekki neinni sérstakri stefnu. Námsráðgjafinn sem 

starfar í skólanum sem ekki fylgir stefnu er lærður verkefnastjóri í Olweusarstefnunni og 

segist sjálf fylgja þeirri stefnu. Notast sá skóli við stýrð viðtöl þar sem tveir aðilar taka 

viðtal til að skoða stöðuna, eru það umsjónarkennari, námsráðgjafi eða jafnvel 

skólastjórnandi. Þau nýta sér líka tengslakannanir til að skoða málin enn betur. Þegar upp 

kemst um einelti í skólunum þá eru úrræði strax virkjuð og hefst umsjónarkennari handa 

við að koma málinu í ferli. 

Þegar spurst var fyrir um fræðslu fyrir starfsfólk um eineltismál innan skólanna mátti 

sjá misjöfn svör, í öðrum skólanum var sagt að eineltisumræðan komi í bylgjum og fylgi 

umræðan þeim. Sá skóli fylgir ekki sérstakri eineltisáætlun en tekur alltaf þátt í 

eineltisdeginum ár hvert (8. nóvember) og unnin eru verkefni í hverjum árgangi. Búin eru 

til listaverk bæði úti og inni sem minna á einelti. Skólabragur skólans er þannig að allir vita 
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að einelti líðst ekki og fast er tekið á öllum málum sem upp koma og eru foreldrar ávallt 

hafðir með í þeim málum. Í hinum skólanum eru haldnir allt að þrír fræðslufundir á ári 

fyrir allt starfsfólk skólans um jákvæðan skólabrag. Á þessum fundum eru niðurstöður 

árlegra eineltiskannana kynntar, regluleg upprifjun er á eineltisáætluninni ásamt kynningu 

á henni fyrir nýju starfsfólki. Í upphafi skólaárs er alltaf fundur með öllum þeim sem sinna 

frímínútnagæslu með tilliti til öflugrar gæslu á skólalóðinni með það að markmiði að koma 

í veg fyrir einelti. Það er þekkt að skólalóðin er kjörinn staður fyrir einelti vegna stærðar 

hennar og hversu opin lóðin getur verið.  

Eineltisráð er starfandi í báðum skólunum og vinna þau eftir ákveðnum ferlum sem 

virkjast þegar þörf er á innan hvors skóla fyrir sig. Í eineltisráðunum eru 

umsjónarkennarar, námsráðgjafar, stjórnendur skólans og þroskaþjálfar. Starfsfólk 

frístundarheimila og félagsmiðstöðva koma einnig oft að málum. 

Til þess að eineltisáætlanir gangi upp sem skyldi er mikilvægt fyrir starfsfólk skólans 

að kunna á þau tól sem í boði eru í skólanum svo að það komi til með að nýta þau. Það 

gefur því að skilja að fræðslur, fundir og upprifjanir eru mikilvægar. Samkvæmt 

námsráðgjöfunum tveimur þá nýta kennarar skólanna þau úrræði sem í boði eru og nýta 

þá hjálp innan skólans sem býðst ásamt hjálp frá eineltisráði og námsráðgjafa. Annar 

námsráðgjafinn segir skólann sinn vera vel hæfan til þess að takast á við eineltismál sem 

upp koma í skólanum.  

Þegar eineltismál hefur verið leyst er mikilvægt að fylgja málunum eftir í einhvern 

tíma til þess að koma í veg fyrir að þau hefjist á ný og til þess að fylgjast með stöðunni. Í 

skólanum þar sem unnið er eftir Olweusaráætluninni segir hún að þau búi yfir góðu 

verkfæri þegar kemur að því að ljúka eineltismálum en þau eigi það til að gleyma sér 

þegar kemur að eftirfylgninni. Eftirfylgnin fer þannig fram að hringt er í foreldra þolanda 

og geranda eða viðtöl tekin í þeim tilgangi að kanna stöðuna. Hún segir að eftirfylgninni sé 

ekki fylgt nægilega vel eftir og vari oft of stutt. Annar námsráðgjafinn segir eftirfylgni vera 

mjög mikilvægan þátt af lausninni. Kallað er á þolanda og geranda á fund einu sinni í viku í 

þrjár vikur og það sýnir þeim að bæði er verið að fylgja málinu eftir og fylgst er með þó 

svo að málinu teljist lokið. Skólaliðar og þeir sem fylgjast með nemendum í frímínútum er 

einnig ætlað að hafa augun opin og fylgjast sérstaklega með þeim sem komu að málinu. 

Virkt samband milli heimilis og skóla er mikilvægt sem eftirfylgni og sem forvörn, segja 
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þær það ganga misvel og að það fari eftir foreldrum hversu vel. Þær segja þó að foreldrar 

taki eineltisumræðum yfirleitt alvarlega. 

Skólabragurinn er mjög mikilvægur þegar kemur að einelti. Jákvæður skólabragur og 

vitneskja barnanna um að tekið sé fast á þessum málum fækkar eineltismálum sem upp 

koma verulega. Einelti er ekki liðið í þessum skólum og segir námsráðgjafi að enginn vilji 

vera sakaður um að leggja í einelti.  

4.2 Viðtal við grunnskólakennara 

Þegar fjallað er um fagmennsku kennarans í Aðalnámskrá grunnskóla þá segir að kennarar 

gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Það er á þeirra ábyrgð að kenna, stjórna, ala upp og 

veita ráðgjöf og hluti af fagmennsku kennarans snýst um nemendur og menntun þeirra. 

Þetta sýnir mikilvægi kennarans þegar kemur að vellíðan nemenda og sýnir hversu mikil 

ábyrgð er á honum til þess að leysa úr eineltismálum á farsælan hátt. Það gefur því auga 

leið að kennari þarf að þekkja vel inn á þá ferla sem tengjast einelti og vita hvernig þeir 

eigi að nota þá til þess að geta unnið árangursríkt úr þeim málum.  

Fengnir voru sex umsjónarkennarar úr skólum á víð og dreif um landið til þess að 

svara spurningum um eineltismál í skólum þeirra. Hér má sjá helstu meginatriði 

spurningalistanna. 

• Eineltisáætlun skólans og viðhorf til þeirra, eineltisráð sé það starfandi og hlutverk 

þess. 

• Fræðslustarf fyrir kennara innan skólans. 

• Reynsla kennara af eineltismálum 

• Verkferlar við úrlausn á eineltismáli og hvort þau úrræði séu nægjanleg að mati 

kennara.  

• Tillögur kennara að úrbótum komi þær fram í viðtölum 

Þegar umsjónarkennararnir voru spurðir um hvort þeirra skóli fylgi eineltisáætlun kom í 

ljós að allir skólarnir gera það. Ýmist fylgja þeir Olweusaráætluninni, þeirra eigin 

eineltisáætlun sem skólinn hefur hannað eða einhverju öðru.  

Virk eineltisteymi eru í öllum skólunum og spila þau stórt hlutverk, misjafnt er hverjir 

sitja í teymunum en oftast eru það skólastjórnendur, kennarar, námsráðgjafar, 

þroskaþjálfar og stundum hjúkrunarfræðingur. Hlutverk eineltisteymanna er að sjá til þess 
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að eineltisáætlanirnar séu virkar og nothæfar, teymin funda allt að vikulega en eru þó 

misvirk.  

Í einum skólanum sem er með mjög virkt teymi er fundað einu sinni í viku um þau mál 

sem þess þurfa hverju sinni. Teymið sendir síðan tölvupóst á umsjónarkennara með 

umræðum sem hann á að taka með bekknum. Þessar umræður eru mismunandi en fjalla 

alltaf um forvarnartengd efni eins og vináttu, hvað er að vera vinur, traust og virðingu. 

Annað slagið koma umræður tengdar atburðum sem gerst hafa til dæmis í frímínútum, 

einhver stríðni, kaffæring í snjó eða snjóboltakast. Eineltisteymið fer inn á kennarafundi 

og upplýsir kennarana um mál sem þarf að fylgjast sérstaklega með, verkgreinakennurum 

er líka bent á ef það þarf að fylgjast með ákveðnum nemendum. Teymið fer einnig á fund 

1 sinni í viku með stuðningsfulltrúum því það eru þeir sem sinna frímínútnagæslu, 

stuðningsfulltrúarnir geta þá notað þann fund í að koma atburðum á framfæri sem þeir 

vita af, hafa heyrt af eða sem þarf að athuga betur með. Ef grunur um einelti kemur upp í 

þeim skóla er eineltisteymið látið vita formlega og það er umsjónarkennaranum innan 

handar til stuðnings og býr til áætlun fyrir hann til að fylgja eftir. Rætt er við þolanda og 

geranda ásamt því að foreldrar eru látnir vita um hvað sé í gangi. Oftast leysast mál eftir 

einn til tvo fundi og eftirfylgni en ef málin eru alvarlegri og erfiðari þá er 

Olweusaráætlunin virkjuð. Þá eru foreldrar boðaðir á fund í skólanum og í enn alvarlegri 

atvikum eru skólastjórnendur einnig settir inn í málin. Það er ekki stoppað fyrr en lausn er 

fundin, málinu er fylgt alveg í gegn ásamt eftirfylgni segir kennarinn. 

Eins og komið var inn á hér að ofan eru eineltisteymin í skólum umsjónarkennaranna 

misvirk, allt frá því að funda vikulega og í það að koma bara saman þegar þörf er á. 

Einhver eineltisteymi vísa málunum til nemendaverndarráðs sem ákveður hvert næsta 

skref verður, oftast er það fundur með námsráðgjafa. Teymin hafa líka misjöfn nöfn og 

sem dæmi um annað nafn er samskiptateymi.  

Þegar spurt var um hvort að reglulegar fræðslur séu um það hvað skuli gera þegar 

eineltismál koma upp voru svör umsjónakennaranna misjöfn, í einhverjum af skólunum 

eru reglulegar fræðslur, annaðhvort í upphafi skólaárs eða bæði að vori og hausti. Í öðrum 

skólum þykir ekki vera þörf á reglulegum fræðslum. Eineltisteymin eru með þær fræðslur 

sem í boði eru og kynna eineltisáætlunina fyrir kennurum og rifja upp hvað skuli gera. Nýir 

starfsmenn fá ítarlegri fræðslu um hvernig bregðast skuli við og fá að vita hvert þeir geti 
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leitað ef þörf verður á. Þar sem ekki þykir þörf á reglulegum fræðslum er ætlast til þess af 

kennurunum að þeir lesi sér til um áætlunina fyrir komandi skólaár ár hvert og að þeir séu 

meðvitaðir um þá verkferla sem í boði eru. Minnst var á að kennarar ræða oft sín á milli 

um mál sem upp koma og fá ráð hjá hvor öðrum um hvað skuli gera. Sumir skólanna fá 

utanaðkomandi fræðslur og þar var minnst á fræðslu frá Vöndu Sigurgeirsdóttur, bæði 

hefur Vanda verið fengin til þess að vera með fyrirlestur fyrir starfsfólk um einelti ásamt 

því að leitast hefur verið eftir aðstoð frá henni til að grípa inn í erfið félagsleg samskipti 

hjá nemendum á yngsta stigi. 

Reynsla og upplifun umsjónarkennaranna á einelti eru misjafnar, sumir eru nýir í 

starfinu á meðan aðrir hafa meiri reynslu og hafa starfað í fleiri en einum grunnskóla. 

Umsjónarkennararnir voru spurðir út í reynslu þeirra af eineltisáætlunum og höfðu þeir að 

mestu gott um hana að segja og þykir þeim gott að hafa áætlun til þess að styðjast við 

þegar á þarf að halda. Áætlunin hjálpar þeim að halda utan um þá ferla sem í gang fara, 

hún nýtist vel til að vinna með þolanda og geranda ásamt því að gott upplýsingaflæði er til 

forráðamanna þeirra. Eineltisáætlunin sér til þess að málunum sé fylgt eftir þar til allir 

sem að málinu koma eru sammála um að því sé lokið. Ein af kennurunum segir að sem 

betur fer þurfi sjaldan að grípa til áætlananna og telur hann það vera vegna þess að þar er 

unnið mikið með forvarnir strax í upphafi skólagöngu. Þar eru þau með skólavini sem eru 

eldri nemendur sem aðstoða yngri nemendur í matsal og í frímínútum. Vinabekkir, 

skólapeysur, virk gæsla í frímínútum, samvinnuverkefni sem unnin eru þvert á árganga og 

mikil blöndun og hvati til félagslegrar samvinnu á borð við föstudagsamveru á sal eru hluti 

af forvarnarstarfi þeirra. Annar umsjónarkennari vísar í forvarnir, segir að kennarar vinni 

öflugt starf til að koma í veg fyrir einelti meðal annars með því að semja bekkjarreglur 

með sínum umsjónarbekk, halda reglulega bekkjarfundi, fara með nemendunum í hrósleik 

og nota klípusögur. Annar umsjónarkennari talar einnig um forvarnarstarf í þessu 

samhengi og þakkar því fyrir að lítil þörf hefur verið á að nýta eineltisáætlunina, en bendir 

á setningu sem Vanda Sigurgeirsdóttir sagði á fyrirlestri sem hún sótti; ,,alltaf á að gera 

ráð fyrir því að einelti sé í bekknum“. (Vanda Sigurgeirsdóttir, dagsetning óþekkt) Með 

það að leiðarljósi eflir hún bekkinn sinn í samvinnuleikjum og félagsfærniæfingum til þess 

að reyna koma í veg fyrir það. 
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Einn af umsjónarkennurunum hefur unnið í tveimur ólíkum grunnskólum og hefur 

sitthvora söguna af þeim að segja. Hann hefur ekki mikla reynslu af eineltismálum né 

eineltisáætlunum í skólanum sem hann vann í á undan en veit þó að hún var til staðar. 

Engin fræðsla var fyrir starfsfólk um áætlunina, svo hann vissi ekki hvernig ætti að nota 

hana eða hvernig ætti að bregðast við ef upp kæmi eineltismál. Stærð skólans telur hann 

vera ástæðuna fyrir því að þessu máli var ekki sinnt betur og að enginn starfsmaður eða 

teymi var til staðar til þess að sjá um þetta mál. Einstaka kennari þekkti þó betur til í 

eineltismálum og segir hann að nemendur þeirra kennara voru heppnari en nemendur 

kennaranna sem ekki þekktu til. Skólinn sem þessi kennari starfar við í dag er 1/3 af stærð 

skólans sem hann vann áður í. Þar er málunum háttað á allt annan hátt og mun betur er 

staðið að verki og upplifun hans af eineltisáætluninni er allt önnur vegna þessa.  

Umsjónarkennararnir sem rætt var við eru flestir sammála um að gott er að vita af 

eineltisáætluninni og að það sé dýrmætt fyrir skólana að hafa ýtarlega og góða áætlun. 

Kennarar eru flestir duglegir að nýta sér úrræði í boði, þekkja áætlanirnar og þá ferla sem í 

gang þurfa að fara misjafnlega vel en allir reyna að gera sitt besta samkvæmt 

umsjónarkennurunum. Einn óttast það að einhverjir kennarar hafi ekki réttu verkfærin, 

þekki ekki málin nægilega vel, að þeim vanti stuðninginn og af þeim sökum brenni þeir 

gjarnan inni ráðalausir. Það mátti sjá á svörum umsjónarkennaranna að þeir trúa því að 

langflestir kennarar hafi viljann til þess að taka á eineltismálum á sem farsælastan hátt, að 

þeir fylgi innsæi sínu og að eineltisáætlanir eigi alltaf að vera að leiðarljósi.  

Viðhorf umsjónarkennaranna til eineltisáætlana er að mestu jákvætt, en að mati 

sumra eru þær sjálfsagður hluti af skólanum sem gott er að grípa til þegar þess þarf. 

Nauðsynlegt er að kennarar fái stuðning frá sérfræðingum um eineltismál sem getur verið 

þeim innan handar þegar erfið mál koma upp til þess að öll mál leysist á farsælan hátt að 

mati eins umsjónarkennarans. Markmiðið með því að innleiða eineltisáætlun í skóla er að 

hún verði hluti af hefðbundu starfi kennara og annarra starfsmanna. Umsjónakennararnir 

segja það eiga við að mestu í þeirra skólum. Mikill metnaður er fyrir því að gera vel í 

þessum málum í einum skólanum og telur sá umsjónarkennari það nauðsynlegt að 

áætlunin þurfi að vera hluti af starfinu. Öðrum þykir það ekki eins nauðsynlegt eða upplifa 

það ekki þannig að svo sé. Einn segir að hann sé vel upplýstur og að hann viti hvernig 

verkferlarnir eru. Honum finnst gott að það sé eineltisteymi sem sér um þessi mál með 



32 

viðkomu kennara. Honum finnst ekki að kennarar eigi að taka yfir þessi mál vegna 

tímaskorts þeirra og er hræddur um að annaðhvort verði ekki tekið eins vel á 

eineltismálum og þarf eða að önnur mál ótengd einelti fái ekki þá athygli sem þarf vegna 

þess hve þau geta verið umfangsmikil. 

Forvarnir komu oft upp í viðtölunum og eru allir umsjónarkennararnir sammála um 

að öflugt forvarnarstarf sé lykillinn í því að koma í veg fyrir að aðstæður til eineltis skapist. 

Það þarf þó að skipuleggja kennslustundir betur að mati einnar, nýta þarf lífsleiknitímana 

frekar í uppbyggilega kennslu og forvarnarstarf í stað þess að nota þá sem svokallaða 

klárutíma líkt og fjallað er um í forvarnarkaflanum hér að ofan. Það þarf að hans mati að 

efla kennslu sem snýr að félagslegum hliðum nemendanna og þjálfa þá í samskiptum. 

Með því aukast líkurnar á góðum samskiptum, rökrænni hugsun, nemendur eflast í að lesa 

rétt í aðstæður og að nemendur verði óhræddir við að láta í sér heyra ef þeim misbýður 

eitthvað. Nemendur þurfa að hans mati að heyra meira af og upplifa meira af góðum 

samskiptum og virðingu fyrir náunganum. Gott samband kennara við nemendur er 

mikilvægt en enn mikilvægara þykir honum að gott samband sé nemendanna á milli. Að 

auki við forvarnarstarf þarf að skoða einelti í víðara samhengi að mati annars 

umsjónarkennara, rótin er neikvæð samskipti, neikvæð sjálfsmynd og jafnvel 

tilfinningavandi bæði hjá þolendum og gerendum. Með því að komast að rót vandans hjá 

þessum aðilum er hægt að vinna með þeim og byggja þá upp eins og komið er inn á í 

gerenda kaflanum hér á undan. Styrkja þarf börnin til þess að þau geti tekið á móti 

mótlæti því börn með sterka sjálfsmynd geta betur tekið á neikvæðu áreiti og eru þau 

betur í stakk búin til þess að takast á við áskoranir sem taka á móti þeim í lífinu. Þessi 

umsjónarkennari er á sama máli með það að góð samskipti á milli kennara og nemenda 

eru nauðsynleg því það gerir nemendum í vanda auðveldar með að leita til kennara síns ef 

þeir eru með vandamál, hvort sem þau eru eineltistengd eða ekki.  
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4.3 Niðurstöður og samantekt 

Sjá má á niðurstöðum úr viðtölum við námsráðgjafa og umsjónarkennara að margt gott er 

unnið í skólunum þegar kemur að eineltismálum. Einelti í einhverri mynd á sér stað í öllum 

skólum og þess vegna er mikilvægt fyrir þá að hafa plan til þess að vinna eftir í þeim 

málum. Annar námsráðgjafinn segir að skólinn sem hann vinnur í fylgi ekki sérstakri 

eineltisáætlun. Samkvæmt lögum þá er öllum skólum skylt að innleiða einhverskonar 

eineltisáætlun í skólunum eins og skrifað er um áður, má því spyrja að því hvort að það 

samræmist lögum. 

Námsráðgjafar sinna mikilvægu hlutverki þegar kemur að eineltismálum, þeir koma 

að úrlausn mála og sitja oft í eineltisteymum skólanna. Umsjónarkennarar eru ekki síður 

mikilvægir í þessum málum því þeir gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Þeir eiga að hafa 

það góða yfirsýn að þeir sjá ef eitthvað er ekki eins og það á að vera á meðal 

nemendanna. Kennararnir eru þeir sem sinna forvarnarstarfi með kennslu og eflist hún 

eftir því hversu meðvitaðri þeir eru um einelti.  

Þeir sem koma að skólunum vilja gera vel í eineltismálum en eru á misjöfnu máli um 

mikilvægi fræðslu og hversu oft hún þurfi að vera. Mismikið er ætlast til af kennurum 

þegar kemur að fræðslu en alls staðar þarf hún að vera einhver, hvort sem hún er á 

vegum skólans, utanaðkomandi aðila eða á eigin vegum. Stiklum á stóru í eftirfarandi 

punktum: 

• Námsráðgjafarnir eru sammála um skilgreiningu á einelti og hvenær einelti 

telst vera alvarlegt. 

• Kennarar þurfa að þekkja vel áætlun skólans til að geta unnið rétt og 

örugglega úr eineltismálum. 

• Eineltisteymi spila stórt hlutverk í eineltisáætlunum skólanna. 

• Allir aðilar eru sammála um hversu mikilvægar forvarnir eru í skólastarfi. 

• Forvarnarstarf er mjög mikilvægt að mati allra sem rætt var við og er það starf 

lykillinn í að koma í veg fyrir að aðstæður til eineltis skapist. 

 

Það má sjá á þessum skrifum mikilvægi þess að hafa eineltisáætlanir og virkt starf í 

kringum þær, en það má ávallt gera betur. Liggur það því beinast við að ræða um frekari 

úrbætur á þessu sviði og verður það gert í næsta kafla. 
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5 Samantekt og leið til úrbóta 

Í þessum kafla verður ritgerðarefnið dregið saman og rætt verður um niðurstöður. Leitast 

verður eftir að benda á hvað mætti betur fara við úrlausn eineltismála en einnig það góða 

sem er gert í þessu málaflokki. Að lokum verður lagt til hvaða frekari rannsóknir á þessu 

sviði er hægt að ráðast í til þess að auka þekkingu og bæta verkferla varðandi úrlausn 

eineltismála á tímum þar sem sífelld tækniþróun fer fram. 

5.1 Umræða og tillaga að úrbótum 

Ýmislegt gott er og hefur verið gert í baráttunni við einelti í grunnskólum á Íslandi, líkt og 

komið hefur verið inn á. Rannsóknir hafa sýnt að fjöldi eineltismála á Íslandi er svipaður 

því sem gengur og gerist í nágrannalöndunum, án þess að leggja mat á hvort sá fjöldi telst 

viðunandi eður ei. Mesti árangurinn næst oft þegar markið er sett hátt og samkvæmt því 

er eitt mál sem upp kemur talið vera einu máli of mikið.  

Þegar kerfið á Íslandi er skoðað mætti skipta því niður í þrjú þrep, með mismunandi 

hlutverk og skyldur. Fyrst er það stjórnsýslan, sem á að sjá um að lög og regluverk sé skýrt 

og tryggi viðunandi tækifæri og heimildir til að grípa til aðgerða komi upp eineltismál. 

Þetta er gert með setningu laga af Alþingi, sem tekur á skyldum stofnana ásamt 

refsiramma, þó það komi sjaldnast til þess í eineltismálum. Stjórnsýslan og ráðherra getur 

þá einnig sett fram reglugerðir í formi almennra reglna varðandi skyldu og ábyrgð 

skólastofnanna. Næst ber að nefna skólana sjálfa, sem setja sér sína stefnu og markmið 

innan þess ramma sem stjórnsýslan hefur sett. Skólarnir eru ábyrgðir fyrir að setja sér 

stefnu og viðbragðsáætlun, til dæmis varðandi einelti og að tryggja að kennarar starfi eftir 

þeirri stefnu sem skólinn hefur sett sér. Að lokum eru það starfsmenn skólanna og sér í 

lagi kennarar, sem eru þeir sem í raun umgangast börnin langmest og eru oft í þeirri stöðu 

að verða varir við einelti upphaflega og að þurfa að glíma við málin frá fyrstu hendi.  

Það er gríðarlega mikilvægt að þau þrjú þrep sem talað var um í síðustu málsgrein 

virki sem skyldi og þeim reglum og markmiðum sem stjórnsýslan setur sér fylgi 

raunveruleg aðgerðaráætlun sem skólarnir geta tileinkað sér og að árangurinn sé 

mælanlegur og samanburðarhæfur í hverju tilfelli fyrir sig. Það er þó jákvætt að lög og 

reglur séu ekki of stífar, það tryggir það að skólastofnunum er í lófa lagt að mynda sér 

sínar eigin verkferla og áætlanir varðandi eineltismál sem þeir telja við hæfi hverju sinni. 

Ljóst er af umfjöllunarefni ritgerðarinnar að skólar taka mismunandi á eineltismálum 

þegar þau koma upp. Gott er að draga allar þessar aðferðir fram í dagsljósið og mætti 

jafnvel vera meira áberandi í umræðunni árangurinn og reynslusögur úr skólunum af 
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eineltismálum. Það mætti sem dæmi gera með umræðuþingum þar sem kennarar koma 

saman og deila sinni reynslu með reglulegu millibili. 

Kennarar eru þeir einstaklingar sem eyða hvað mestum tíma með börnunum og hafa 

því möguleika á að kynnast þeim og tengjast þeim á persónulegan hátt. Ábyrgðarhlutverk 

kennara er því gríðarlega mikilvægt þegar kemur að því að móta börnin. Einnig ættu þeir 

að taka eftir því þegar nemendunum líður illa eða eitthvað er öðruvísi en vant er. Óháð 

öllum lögum, reglum og áætlunum er það sem gerist í skólastofunni háð hæfni kennarans 

til að koma auga á erfiðleika hjá nemendum. Kennarastarfið er því margþætt og oft einkar 

flókið. Því þarf markvissa fræðslu fyrir kennara þar sem tekið er á öllum þáttum varðandi 

einelti, að koma auga á merki um einelti og áhrif þess á viðkomandi aðila. Auk þess þarf 

reglulega að halda fræðsluviðburði í skólunum þar sem farið er yfir eineltisáætlun skólans 

og þá verkferla sem skuli gilda, þannig að kennarar geti tekið á málum strax og þau koma 

upp með viðeigandi hætti. Samkvæmt rannsókn sem framkvæmd var af Vöndu 

Sigurgeirsdóttur og Sif Einarsdóttur um mat kennara á eigin færni við að taka á 

eineltismálum og hefur áður verið vitnað í má sjá að mikil vöntun er á aukinni menntun 

kennara á þessu sviði. Segir í rannsókninni að búa þurfi kennaranema undir það að takast 

á við eineltismál. Undirbúningur þarf bæði að vera faglegur og sjá til þess að færni 

kennaranema eflist.  

Árið 2010 gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út greinagerð þar sem meðal 

annars mögulegar aðgerðir gegn einelti í skólum voru lagðar fram. Þar var rætt um 

endurskoðun kennaramenntunar. Var þar lagt fram að menntun kennara í því að móta 

jákvæðan skólabrag þyrfti að aukast. Með því myndi lýðræði og jafnrétti stuðla að því að 

líkur á einelti, fordómum og misrétti minnka. Sagt er að sú menntum sem kennaranemar 

þurfi sé þjálfun í að takast á við mál af þessu tagi. Þeir sem bera áttu ábyrgð á að þessu 

væri náð eru stjórnendur kennaramenntunarstofnana (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010). Í grunnnámi kennaranema er enginn skylduáfangi sem 

tekur einungis á kennslu í eineltismálum, forvörnum til þess að koma í veg fyrir einelti eða 

hvernig bregðast eigi við ef upp kemur þannig mál. Einn slíkur áfangi er í boði á 

menntavísindasviði en hann er á braut þeirra sem stunda tómstundafræði svo 

kennaranemar geta ef þeir vilja tekið þann áfanga í vali. Í meistaranámi í 

grunnskólakennarafræði er ekki heldur neinn slíkur áfangi í boði. Af þessu má draga þá 

ályktun að ekki hafi tekist sem skyldi og kemur það niður á nýjum og óreyndum kennurum 

þegar þeir fara að vinna í grunnskólum landsins. 

Eftir að hafa rætt við kennara sem allir hafa reynslu af því að vinna sem 

umsjónarkennarar kom í ljós að misjafnlega er lagt í vinnu við eineltisfræðslu fyrir þá og 
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annað starfsfólk skólanna þeirra. Það virðist vera undir stjórnendum komið hversu mikil 

sú fræðsla er. Reglulegir fundir eru í sumum skólunum, allt að þrisvar sinnum á ári eru 

fræðslufundir fyrir allt starfsfólk. Ástæðan að þeirra mati er sú að með reglulegum 

fundum, fræðslum og upprifjunum gangi eineltiáætlanirnar einungis upp. Í öðrum skólum 

þar sem fræðslan var ekki á skipulögðu plani þurfa kennarar að mestu leyti að sjá um hana 

sjálfir með því að lesa sér til í bókum sem skólinn leggur til. Umræður kennara á milli um 

áætlanirnar er önnur leið til þess að þeir læri það hvernig á að bregðast við. Það er alltaf 

jákvætt þegar kennarar bera saman bækur sínar og læra hver af öðrum en þegar um jafn 

alvarleg mál og einelti er að ræða þá þarf fræðslan að vera markviss. Heppilegast væri ef 

skólar væru skyldugir til þess að sinna eineltisfræðslu kennara og annars starfsfólk eins og 

þeir eru skyldugir til þess að hafa eineltiáætlun. 

Samband á milli heimilis og skóla er mikilvægt. Með öflugu sambandi þar á milli vita 

þeir sem umgangast börnin mest hvernig þeim líður raunverulega og ættu að sjá hvort að 

breytingar hafi orðið til hins betra eftir að tekið hefur verið á eineltismáli. Fram kemur í 

svörum umsjónarakennaranna að það er undir foreldrunum komið hversu mikið 

sambandið þarna á milli er. Reglulegir fyrir fram skipulagðir fundir ættu að vera til að klára 

málin örugglega og ætti það að vera í höndum kennara að skipuleggja. 

Forvarnarstarf virðist á því sem undan er skrifað vera lykillinn í því að koma í veg fyrir 

einelti. Lífsleiknitímar eða aðrir skipulagðir tímar í stundatöflunni ætti að nota til þess að 

vinna í félagsfærniæfingum, til þess að efla umhyggju og samkennd fyrir náunganum, í 

fræðslu um einelti og áhrifum þess á þá sem bæði verða fyrir því og/eða valda því. Með 

öflugu forvarnarstarfi skapast umhverfi sem líður ekki einelti. Til þess að það geti átt sér 

stað, þarf kennaramenntun að stuðla að því að nýir kennarar koma inn í skólanna fullir af 

þekkingu og færni, til þess að vinna þessa vinnu vel og geta gert margt til þess að það 

verði að veruleika. 

Eins og áður hefur komið fram er skólum skylt að innleiða einhverskonar 

eineltisáætlun í sinn skóla. Til þess að áætlunin sem skólinn tekur upp virki sem skyldi 

þurfa kennarar og annað starfsfólk að kunna að nota hana og þekkja þá verkferla sem þarf 

að virkja þegar þess þarf. Kennarar þurfa að finnast þeir öruggir og verða að öðlast styrk 

til þess að sinna öllum eineltismálum af alúð. Gott samband þarf að vera á milli kennara, 

skólastjórnenda og þeirra sem sitja í eineltisteyminu til þess að gott andrúmsloft skapist 

og vilji verði hjá öllum aðilum til þess að vinna vel og örugglega í þessum málum.  
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Af fyrrgreindum atriðum má draga þá ályktun að ýmis sóknarfæri eru möguleg til þess 

að betur megi fara í baráttunni við einelti. Til dæmis með aukinni menntun kennaranema 

og reglulegum, markvissum fræðslum innan skólanna. Einelti er dauðans alvara og því er 

mikilvægt að allt sé gert til þess að koma í veg fyrir það. 

5.2 Frekari rannsóknir 

Tækifærin eru vissulega til staðar til þess að gera enn betur í baráttunni við einelti í 

grunnskólum landsins. Til þess að það sé hægt er mikilvægt að staðan sé rannsökuð og 

kortlögð á sem nákvæmastan hátt þannig að aðgerðir verði markvissar. Einnig þarf að 

skoða og greina hvað það er sem sannarlega hefur virkað, bæði hér á landi og erlendis, og 

nýta þau úrræði áfram. Hér verða listuð upp nokkur atriði sem tillögur að frekari 

rannsóknum sem gott væri að ráðast í til þess að fá sem bestu mynd af stöðu eineltismála 

og skrefunum til framtíðar, með sérstakri áherslu á hlutverk kennara í þeim málum. 

Atriðin sem nefnd verða eru ekki hugsuð sem fullmótuð rannsóknarefni heldur aðeins 

tillögur að viðfangsefni sem má útfæra síðar: 

• Greining á viðhorfi kennara til eineltisáætlana innan sinna skóla. 

• Samantekt um þau eineltismál sem upp hafa komið, hvernig tekið var á þeim og 

árangur af því. Markmiðið að koma auga á hvað hefur virkað best með tilliti til 

hvers kyns mál er hverju sinni. 

• Greining á stöðu og árangri sem náðst hefur varðandi þau markmið sem 

menntamálaráðuneytið setti fram um eineltismál. 

• Úttekt á forvörnum sem kennarar geta beitt í kennslustofunni varðandi 

eineltismál. Koma auga á hvernig best megi vekja vitund meðal nemenda og virkja 

þau. 

 

 



38 

Heimildaskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti. (2011). Reykjavík: Mennta- og  

menningarmálaráðuneytið.   

Atlas, Rona S. og Pepler, Debra J. 2010. Observations of Bullying in the Classroom. The 

Journal of Educational Research. 92 (2), 86-99. DOI: 10.1080/00220679809597580  

Áfangaskýrsla stýrihóps gegn einelti. (Nóvember 2000). Fræðslumiðstöð Reykjavíkur.  

Ársæll Arnarsson. (2017). Einelti, leiðir til lausna. Einelti, leiðir til lausna. Háskóli Íslands. 

Einelti hefur dregist saman um þriðjung á fimm árum. (2012, 22. mars).  

Fréttablaðið, forsíða.   

Félags- og tryggingamálaráðuneytið, Mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Heilbrigðisráðuneytið. 2010. Greinargerð um mögulegar aðgerðir gegn einelti í 

skólum og á vinnustöðum. Reykjavík. 

Gerendur eineltis í sjálfsvígshættu. (2017, 1. október).  

 Morgunblaðið, forsíða.  

Guðjón Ólafsson. (ártal ekki þekkt). Að fyrirbyggja og leysa samskiptavanda, 

eineltisáætlanir. Reykjavík. 

Guðjón Ólafsson. (1996). Einelti. Reykjavík, HF. Uppi. 

Guðjón Ólafsson. (1996). Einelti. Reykjavík, Ritröð uppeldis og menntunar. 

Guðjón Ólafsson. (1996). Gerendur. Í Guðrún Hjartardóttir (ritstjóri), Einelti (bls. 25-26). 

Reykjavík: Hf. uppi. 

Hjördís Árnadóttir. (2014, 8. apríl). Er staða eineltismála á Íslandi sú sama og í 

nágrannalöndunum? Vísindavefurinn. Sótt af 

http://visindavefur.is/svar.php?id=51824 

Kolbrún Baldursdóttir. (2012). Ekki meir. Ísland: Skólavefurinn ehf. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

PBS – Heildstæður stuðningur við jákvæða hegðun (Positive Behavior Support). 2018. 

Seljaskóli. Reykjavík. Sótt af: https://seljaskoli.is/pbs-heildstaedur-studningur-vid-

jakvaeda-hegdun 



39 

Peter K. Smith, Sonia Smith. (1994). The modified Olweus questionnaire. Í Peter K. Smith, 

Sonia Sharp, School bulliyng insights and perspectives (bls. 13). London: Routledge.  

Pronk, J., Goossens, F. A., Olthof, T., De Mey, L., Willemen, A. M. (2013) Children’s 

intervention strategies in situations of victimization by bullying: Social cognitions 

of outsiders versus defenders. Journal of School Psychology 51(6): 669–682. doi: 

10.1016/j.jsp.2013.09.002. 

Olweus, Dan. (2003). Einelti meðal barna og unglinga Ráðleggingar til foreldra. (Þorlákur 

H. Helgason þýddi og staðfærði). Reykjavík: Olweusarverkefnið gegn einelti. 

Olweus, Dan. (2009). Olweusaráætlunin gegn einelti og andfélagslegu atferli – handbók 

önnur útgáfa. (Þorlákur H. Helgason þýddi). Reykjavík, Olweusarverkefnið gegn 

einelti. 

SMT skólafærni. (2018). Miðstöð PMTO foreldrafærni. Reykjavík. Sótt af: 

http://www.pmto.is/fagfolk-smt-skolafaerni/skolaverkefni/  

UNICEF. (2016). 6 Illuminating facts that prove bullying is a global issue. Skrifað af Dupere, 

K. Sótt af: unicefstories.org/2016/08/12/6-illuminating-facts-that-prove-bullying-

is-a-global-issue/ 

Vanda Sigurgeirsdóttir og Hrefna Sigurjónsdóttir. (2017). Handbók um einelti og 

vináttufærni forvarnir og viðbrögð. Reykjavík. Oddi. 

Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir. (2004). Kennarar og einelti: Mat kennara á eigin 

þekkingu og færni við að taka á einelti með grunnskólanemenda. Uppeldi og 

menntun, 13, 79-96.  

Vanda Sigurgeirsdóttir. (2017). Samvinnuleikir. Einelti, leiðir til lausna. Háskóli Íslands. 

Vanda Sigurgeirsdóttir. (2017). Staðreyndir um einelti. Einelti, leiðir til lausna. Háskóli 

Íslands 

 

http://www.pmto.is/fagfolk-smt-skolafaerni/skolaverkefni/


40 

Viðauki 1: Spurningarlisti fyrir námsráðgjafa og kennara 

Hér má sjá spurningarlistana sem lagðir voru fyrir námsráðgjafa og umsjónarkennara. 

Spurningarlisti fyrir námsráðgjafa: 

• Hver er ykkar skilgreining á einelti? 

• Hvenær er mál eineltismál? 

• Hvenær eru málin alvarleg? 

• Hvaða eineltisstefnu fylgið þið? 

• Eru reglulegar fræðslur fyrir starfsfólk skólans um einelti? 

• Hvenær virkjið þið þau úrræði sem þið vinnið eftir? 

• Hversu hæf eru þið til þess að takast á við eineltismál? 

• Er starfandi eineltisráð í skólanum? 

• Ef svo er, hvernig starfar það? 

• Hverjir eru í eineltisráðinu (foreldrar, starfsmenn, aðrir)? 

• Eftir hvaða leiðum eru eineltismál tilkynnt? 

• Er einhver eftirfylgni? 

• Eru kennarar að nýta sér þau úrræði sem í boði eru til þess að leysa eineltismál? 

• Hvernig gengur að hafa virkt samband á milli heimilis og skóla? 

• Er eitthvað annað sem þér finnst þurfa að koma fram? 

 

Spurningarlisti fyrir umsjónarkennara: 

• Fylgir skólinn þinn einhverri eineltisáætlun? 

• Er virkt eineltisteymi í skólanum þínum? 

• Eru reglulegir fundir eða fræðslur um hvað skuli gera þegar upp koma eineltismál? 

• Hver er þín reynsla af eineltisáætlunum? 

• Hefur þú trú á að kennarar fylgi ferlinu sem á að vinna eftir? 

• Hver er þín skoðun á viðhorfi kennara til eineltisáætlana? 

• Markmiðið er að eineltisáætlun verði hluti af hefðbundu starfi kennara og annara 

starfsmanna. Upplifir þú að svo sé í þínum skóla? 

• Er eitthvað annað sem þú vilt segja frá sem gæti nýst mér í skrifunum? 


