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Ágrip 

Markmið rannsóknarinnar var að greina innihald eineltisáætlana grunnskóla landsins 

með sérstöku tilliti til forvarnarþáttar þeirra. Einelti hefur töluvert verið rannsakað hér 

á landi en greining á eineltisáætlunum hefur ekki verið framkvæmd áður, svo vitað sé 

til. Rannsóknarspurningar lutu að þremur þáttum: innihaldi eineltisáætlana, hvort 

munur væri á innihaldi þeirra eftir landshlutum og hvers konar forvarnir grunnskólar 

eru helst að styðjast við. Grunnskólar og forvarnir gegna veigamiklu hlutverki í 

baráttunni gegn einelti og því er mikilvægt að kanna innihald eineltisáætlana. 

Skoðaðar voru allar eineltisáætlanir þeirra grunnskóla sem voru með þær 

aðgengilegar og voru þær 148 talsins. Vert er að taka fram að sjálfstætt starfandi 

grunnskólar voru ekki viðfangsefni þessarar rannsóknar. Rannsóknin var megindleg og 

notast var við innihaldsgreiningu á fyrirliggjandi gögnum frá grunnskólum sem sótt voru 

af heimasíðum þeirra. Við innihaldsgreiningu var útbúinn gátlisti sem notaður var sem 

kóðunarkerfi til að tryggja að allt innihald gagna væri greint á sama hátt. Unnið var úr 

niðurstöðum með tölfræðiforritinu Excel. 

Niðurstöður benda til að mikil þörf sé á að endurbæta eineltisáætlanir 

grunnskólanna en flestar þeirra eru aðgerðaráætlanir sem notaðar eru þegar einelti 

hefur komið upp en ekki áætlanir um það hvernig eigi að fyrirbyggja einelti. 

Niðurstöður sýndu að einnig er þörf á heildstæðum gagnreyndum eineltisáætlunum. 

Niðurstöður sýndu enn fremur að fjalla þarf meira um samvinnu og þátttöku foreldra og 

nemenda sem og að grunnskólar þurfi að kynna áætlanir sínar betur. Þá benda 

niðurstöður einnig til að skortur sé á fræðslu fyrir starfsfólk um einelti.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar bæta við þá þekkingu sem þegar er til staðar og 

þær má nota til að gera endurbætur á eineltisáætlunum í grunnskólum landsins og gera 

þannig gott starf enn betra. 



 

5 

Abstract 

Evaluation of bullying prevention programs in elementary schools in Iceland 

The aim of this study was to evaluate prevention programs in elementary schools in 

Iceland with specific regard to their prevention component. Bullying has been 

extensively studied in Iceland, however evaluation of bullying programs has not been 

carried out before, as far as is known. The research questions focused on three factors, 

the content of the bullying prevention programs, whether their content differed by 

region and what types of preventions schools are utilising. Elementary schools and 

prevention play a crucial role in the fight against bullying and therefore it is important 

to explore this further. 

All the accessible bullying preventions programs were evaluated, 148 in total. It 

should be noted that independent schools were not the subjects of this study. The 

study was quantitative and in its execution a content analysis of available data, from 

the elementary schools, was retrieved from their websites. Content analysis was 

completed with a checklist that was used as a coding system to ensure that all data 

contents were analyzed in the same way. The statistical software Excel was used to 

process the results.  

The results indicate that there is a great need to reform the bullying prevention 

programs in schools. Most of them are programs used when bullying has already 

occurred, but not programs on how to prevent bullying. The results showed that  

comprehensive evidence-based bullying programs are necessary. The results also 

showed that greater emphasis should be placed on cooperation and participation of 

parents and students, and elementary schools need to introduce their programs in a  

better way. The results also indicate that training to counter and deal with  bullying is 

lacking for school staff.  

The results of this study add to the knowledge already available and can be used to 

improve bullying prevention programs in elementary schools in Iceland and thus make 

an already good system even better. 



6 

Efnisyfirlit 

Formáli ..................................................................................................................... 3 

Ágrip ......................................................................................................................... 4 

Abstract .................................................................................................................... 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................................. 6 

Myndaskrá ................................................................................................................ 8 

Töfluskrá ................................................................................................................... 9 

1 Inngangur ..........................................................................................................10 

2 Fræðilegur bakgrunnur ......................................................................................12 

2.1 Einelti .................................................................................................................... 12 

2.1.1 Birtingarmyndir eineltis ................................................................................. 13 

2.1.2 Afleiðingar eineltis ......................................................................................... 14 

2.1.3 Tíðni eineltis .................................................................................................. 15 

2.2 Hlutverk og ábyrgð grunnskóla............................................................................. 17 

2.2.1 Lög og reglugerðir .......................................................................................... 17 

2.2.2 Aðalnámskrá grunnskóla ............................................................................... 18 

2.3 Eineltisáætlanir ..................................................................................................... 19 

2.3.1 Eineltisteymi .................................................................................................. 20 

2.3.2 Rannsóknir á eineltisáætlunum ..................................................................... 21 

2.4 Forvarnir gegn einelti ........................................................................................... 29 

2.4.1 Jákvæður skólabragur .................................................................................... 29 

2.4.2 Félagsfærni .................................................................................................... 31 

3 Aðferð og framkvæmd .......................................................................................34 

3.1 Rannsóknarspurningar.......................................................................................... 34 

3.2 Rannsóknaraðferð ................................................................................................ 34 

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna ......................................................................... 36 

4 Niðurstöður .......................................................................................................39 

4.1 Hvert er innihald eineltisáætlana grunnskóla landsins og er munur á innihaldi 
þeirra eftir landshlutum? ...................................................................................... 39 

4.1.1 Höfuðborgarsvæðið ....................................................................................... 39 

4.1.2 Suðurnes ........................................................................................................ 42 

4.1.3 Vesturland ..................................................................................................... 44 



 

7 

4.1.4 Vestfirðir ....................................................................................................... 46 

4.1.5 Norðurland vestra ......................................................................................... 48 

4.1.6 Norðurland eystra ......................................................................................... 50 

4.1.7 Austurland ..................................................................................................... 52 

4.1.8 Suðurland ...................................................................................................... 54 

4.1.9 Allt landið ...................................................................................................... 55 

4.2 Hvers konar forvarnir styðjast grunnskólarnir helst við? .................................... 58 

5 Umræður .......................................................................................................... 62 

5.1 Hvert er innihald eineltisáætlana grunnskóla landsins? ...................................... 62 

5.2. Hvers konar forvarnir styðjast grunnskólarnir helst við? .................................... 65 

6 Lokaorð ............................................................................................................ 69 

Heimildaskrá ........................................................................................................... 70 

Viðauki A: Grunnskólar og nemendafjöldi ................................................................ 78 

Viðauki Á: Yfirlit yfir allar forvarnir í eineltisáætlunum ............................................. 87 

 

 



8 

Myndaskrá 

Mynd 1: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á höfuðborgarsvæðinu ... 40 

Mynd 2: Verklag í eineltisáætlunum á höfuðborgarsvæðinu ......................... 41 

Mynd 3: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Suðurnesjum ................ 42 

Mynd 4: Verklag í eineltisáætlunum á Suðurnesjum ...................................... 43 

Mynd 5: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Vesturlandi ................... 44 

Mynd 6: Verklag í eineltisáætlunum á Vesturlandi ......................................... 45 

Mynd 7: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Vestfjörðum ................. 46 

Mynd 8: Verklag í eineltisáætlunum á Vestfjörðum ....................................... 47 

Mynd 9: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Norðurlandi vestra ....... 48 

Mynd 10: Verklag í eineltisáætlunum á Norðurlandi vestra ........................... 49 

Mynd 11: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Norðurlandi eystra ..... 50 

Mynd 12: Verklag í eineltisáætlunum á Norðurlandi eystra ........................... 51 

Mynd 13: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Austurlandi ................. 52 

Mynd 14: Verklag í eineltisáætlunum á Austurlandi ....................................... 53 

Mynd 15: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Suðurlandi .................. 54 

Mynd 16: Verklag í eineltisáætlunum á Suðurlandi ........................................ 55 

Mynd 17: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum eftir landshlutum .......... 56 

Mynd 18: Verklag í eineltisáætlunum á landsvísu .......................................... 57 

Mynd 19: Kannanir sem framkvæmdar eru í grunnskólum ............................ 58 

Mynd 20: Er fjallað um forvarnir eftir landshlutum? ...................................... 59 

Mynd 21: Algengustu forvarnir sem taldar eru upp í eineltisáætlunum ........ 59 

Mynd 22: Aðrar algengar forvarnir í eineltisáætlunum .................................. 60 

 



 

9 

Töfluskrá 

Tafla 1: Aðrar forvarnir í eineltisáætlunum ..................................................... 61 

 



10 

1 Inngangur  

Einelti er því miður alvarlegt vandamál sem sannanlega á sér stað í samfélagi okkar og 

hafa rannsóknir sýnt að stór hluti barna verður á einn eða annan hátt fyrir neikvæðum 

áhrifum eineltis (Menesini og Salmivalli, 2017; Ttofi og Farrington, 2011 og Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2017). Víða er unnið gott starf þegar kemur að baráttunni gegn einelti 

(Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009) en alltaf má gera betur.  

Rannsóknir hafa sýnt að einelti meðal barna á grunnskólaaldri er algengast í skólum 

og eru gangar, matsalir, bekkjarstofur og skólalóðir staðirnir þar sem einelti á sér oftast 

stað (Perkins, Perkins og Craig, 2009; Perkins, Perkins og Craig, 2014; Sharp og Smith, 

2000; Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 2018). Börn ganga í grunnskóla í 

tíu ár, frá 6-16 ára og eru þessi ár mjög mikilvæg þroska- og mótunarskeið fyrir þau. 

Grunnskólar hafa margvísleg hlutverk og ábyrgð og eiga þeir meðal annars að styðja við 

alhliða þroska nemenda, efla sjálfstraust þeirra og félagsfærni. Grunnskólinn er því 

mikilvægur hluti af þroskaferli einstaklinga. Í aðalnámskrá grunnskóla kemur enn 

fremur fram að tryggja verði mannréttindi allra einstaklinga og felur það meðal annars í 

sér að berjast gegn ofbeldi, eins og einelti (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). Mikilvægt er því að grunnskólar vinni gegn einelti en kennarar og aðrir fagaðilar 

sem vinna með börnum eru lykilaðilar þegar kemur að því að grípa inn í eineltismál og 

það sem meira er, að fyrirbyggja að einelti eigi sér stað (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif 

Einarsdóttir, 2004; Yoon og Bauman, 2014). 

Markmið þessarar rannsóknar er að greina eineltisáætlanir grunnskóla landsins með 

sérstöku tilliti til forvarnarþáttar þeirra. Einelti hefur töluvert verið rannsakað hér á 

landi síðustu ár en eineltisáætlanir hvers grunnskóla fyrir sig hafa ekki, svo vitað sé til, 

verið skoðaðar með forvarnarþætti þeirra í huga. Mikilvægt er að eineltisáætlanir fjalli 

um forvarnir því þær eru nauðsynlegar þegar kemur að baráttunni gegn einelti. 

Rannsakandi er náms- og starfsráðgjafi í grunnskóla og situr sem slíkur í 

eineltisteymi skólans sem formaður þess og er það von hans að eineltisáætlanir verði 

notaðar mun meira í þeim tilgangi að sporna gegn einelti með markvissum forvörnum 

frekar en að bregðast einungis við eineltismálum. Eineltisáætlun á ekki einungis að vera 

verkfæri sem gripið er í þegar upp koma eineltismál, heldur á hún að nýtast sem 

verkfæri til að koma í veg fyrir að einelti eigi sér stað til að byrja með. 
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Til að ná markmiðum rannsóknarinnar eru eftirfarandi rannsóknarspurningar settar 

fram:  

• Hvert er innihald eineltisáætlana grunnskóla landsins og er munur á innihaldi 

eftir landshlutum? 

• Hvers konar forvarnir styðjast grunnskólar helst við?  

Ritgerðin skiptist í sex kafla að meðtöldum inngangi og lokaorðum. Kafli tvö fjallar um 

fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Þar verður fjallað um einelti, birtingarmyndir 

þess og afleiðingar. Þar á eftir verður gerð grein fyrir hlutverki og ábyrgð grunnskóla og 

farið verður yfir lög og reglugerðir sem og aðalnámskrá grunnskóla. Að lokum verður 

fjallað um forvarnir gegn einelti. Í þriðja kafla er aðferð og framkvæmd rannsóknarinnar 

lýst. Í fjórða kafla verða niðurstöður dregnar saman og í fimmta kafla eru niðurstöður 

ræddar og þær settar í fræðilegt samhengi. Að endingu eru lokaorðin sett fram ásamt 

heimildaskrá og viðauka. 

Meginhugtök eru: einelti, eineltisáætlun, forvarnir, grunnskóli.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Fræðilegur bakgrunnur ritgerðarinnar skiptist í fjóra undirkafla. Í fyrsta kaflanum verður 

fjallað um einelti, hugtakið verður skilgreint ásamt því að farið verður yfir 

birtingarmyndir eineltis, afleiðingar sem einelti getur haft í för með sér og tíðni eineltis. 

Þar á eftir verða hlutverk og ábyrgð grunnskóla skoðuð, sem og grunnskólalög og 

aðalnámskrá grunnskóla. Í þriðja kaflanum verður hugtakið eineltisáætlun skilgreint, 

farið verður yfir hlutverk eineltisteyma og rannsóknir á eineltisáætlunum. Þar á eftir 

verða tekin dæmi um eineltisáætlanir. Að lokum verður fjallað um forvarnir gegn 

einelti, jákvæðan skólabrag og félagsfærni. 

2.1 Einelti 

Hugtakið einelti er vel þekkt í okkar samfélagi og í dag hefur orðið  vitundarvakning sem 

snýr að því að viðurkenna að einelti er samfélagslegt vandamál sem kemur okkur öllum 

við (Erla Ósk Guðjónsdóttir, 2017). Einelti er erfitt og flókið viðfangsefni sem hefur 

líklega fylgt mannkyninu alla tíð (Volk, Dane og Marini, 2014). Margar skilgreiningar á 

hugtakinu hafa komið fram en þó eru flestir fræðimenn sammála um að einelti er 

endurtekin særandi, neikvæð og niðrandi hegðun sem hefur slæmar afleiðingar fyrir 

þolendur (Olweus, 2005; Pepler og Craig, 2000; Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már 

Arnarsson, 2018). Ekki er talað um einelti þegar tveir jafnvígir einstaklingar deila, halla 

verður á annan einstaklinginn og valdaskipting verður að vera ójöfn (Olweus, 2005). 

Margir líta á einelti sem árásargjarna hegðun (e. aggressive behaviour) en þó er ekki 

öll árásargjörn hegðun einelti. Svo hægt sé að skilgreina árásargjarna hegðun sem 

einelti þurfa þrír þættir að vera greinanlegir. Þessir þættir eru endurtekning, ásetningur 

og valdaójafnvægi. Sé einelti skoðað út frá þessum þáttum er einelti kerfisbundin 

misnotkun (e. systematic abuse) á valdi (Cuadrado-Gordillo, 2012; Menesini og 

Salmivalli, 2017). Þetta birtist þannig að með endurtekinni meiðandi hegðun eykur 

gerandi sífellt vald sitt yfir þolanda sem að lokum hefur ekkert vald og á því erfitt með 

að verja sig eða takast á við vandann (Pepler og Craig, 2000). Gerandi nær valdi yfir 

þolanda ýmist með líkamlegum styrk, félagslegri stöðu sinni, með því að vera hluti af 

stærri hóp eða með því að þekkja og nýta sér veikleika (e. vulnerabilities) þolanda eins 

og til dæmis útlit, námserfiðleika eða persónueinkenni (Menesini og Salmivalli, 2017).  

Rannsóknir hafa sýnt að ákveðnir einstaklingar eru líklegri en aðrir til að verða lagðir 

í einelti. Þetta geta til dæmis verið einstaklingar sem ekki eru sterkir, hvorki 

persónulega né félagslega, eiga fáa eða enga vini, eiga við hegðunarvanda að stríða eða 
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eru með lítið sjálfstraust. Einnig eru ákveðnir einstaklingar líklegri til að leggja í einelti, 

það eru til dæmis einstaklingar sem eru árásargjarnir eða vinsælir (Kisfalusi, 2018). 

Einelti er algengasta ofbeldið á meðal barna og ungmenna (Menesini og Salmivalli, 

2017). 

2.1.1 Birtingarmyndir eineltis 

Einelti birtist í ýmsum myndum og hægt er að flokka einelti í tvo flokka, beint og óbeint. 

Beint einelti er þegar um er að ræða augljósar árásir, annað hvort líkamlegar er 

munnlegar. Óbeint einelti er aftur á móti allt sem er meira falið og er þá talað um 

andlegt eða félagslegt einelti. Líkamlegt einelti er til dæmis að lemja, sparka eða 

uppnefna svo aðrir sjái og heyri en andlegt eða félagslegt einelti felur meðal annars í 

sér neikvæðar og niðrandi athugasemdir sem sagðar eru án vitneskju þolanda en einnig 

hunsun og útilokun frá hóp (Menesini og Salmivalli, 2017; Pepler og Craig, 2000; Sharp 

og Smith, 2000; Sullivan, 2000). Drengir beita frekar líkamlegu ofbeldi og gera þeir það 

meðal annars til þess að sýna sig fyrir félögum sínum (Silva, Pereira, Mendonça, Nunes 

og de Oliveira, 2013). Stúlkur beita frekar óbeinu einelti og talið er að slíkt einelti hafi 

neikvæðari afleiðingar fyrir þolanda, heldur en beint einelti, þegar til lengri tíma er litið 

(Edward, 2012). 

Í dag er einnig talað um rafrænt einelti og er þá átt við neikvæðar athugasemdir, 

myndir eða myndbönd sem send eru í gegnum síma, tölvur og ýmis snjallforrit 

(Menesini og Salmivalli, 2017; Pyżalski og Poleszak, 2019; Slonje og Smith, 2008). 

Samfélagsmiðlar eru mjög vinsælir á meðal unglinga en rafrænt einelti fer að mestu 

leyti fram á slíkum miðlum (Kwan o.fl., 2020). Líkt og annað einelti er rafrænt einelti 

skilgreint sem árásargjörn, endurtekin hegðun sem á sér stað í ákveðið langan tíma og 

myndast hefur valdaójafnvægi. Rafrænt einelti er hver sú hegðun sem fer fram á 

rafrænum eða stafrænum miðlum sem inniheldur fjandsamleg eða árásargjörn skilaboð 

sem ætluð eru til að valda öðrum skaða eða óþægindum (Baldry, Sorrentino og 

Farrington, 2018; Kwan o.fl., 2020; Pyżalski og Poleszak, 2019). Þetta getur til dæmis 

verið að útiloka einstaklinga frá hóp, að ráðskast með félagsleg tengsl í hóp (Baldry, 

Sorrentino og Farrington, 2018; Pyżalski og Poleszak, 2019), að sverta mannorð 

einstaklinga eða villa á sér heimildir (Baldry, Sorrentino og Farrington, 2018;). Rafrænt 

einelti á því margt sameiginlegt með annars konar einelti en litið er á rafrænt einelti 

sem nokkurs konar framhald (e. continuation) af öðru einelti. Rafrænt einelti er þó 

frábrugðið á þann hátt að það er jafnvel enn meiri innrás á einkalíf einstaklings, sé tekið 

tillit til nafnleyndar geranda, að hægt er að áreita einstaklinga óháð tíma dags eða 

staðsetningu þeirra. Rafrænt einelti ryðst þannig inn á svæði sem einstaklingar álitu 
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áður örugg eins og heimili þeirra (Kwan o.fl., 2020). Aðrar birtingarmyndir eru til dæmis 

kynferðislegt ofbeldi, efnislegt ofbeldi og einelti sem byggt er á kynþáttafordómum 

(Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). 

Einelti getur, sérstaklega þegar ekkert er að gert, haft mjög slæmar afleiðingar fyrir 

þolanda og geranda, sama í hvaða mynd það er (Pepler og Craig, 2000). Það er því ljóst 

að kennarar og aðrir fagaðilar þurfa að vera vakandi fyrir  fjölbreyttum 

birtingarmyndum. Hér á eftir verður fjallað stuttlega um helstu afleiðingar eineltis. 

2.1.2 Afleiðingar eineltis 

Einelti er alvarlegt lýðheilsumál og hafa rannsóknir sýnt fram á bein tengsl á milli 

eineltis og neikvæðra áhrifa á líkamlega og andlega heilsu (Gini og Pozzolli, 2009; Kwan 

o.fl., 2020; Leader, Singh, Ghaffar og Silva, 2018; Menesini og Salmivalli, 2017).  

Afleiðingar eineltis geta verið langvarandi og mjög neikvæðar en einelti er talið hafa 

sömu afleiðingar og annað ofbeldi hefur. Þeir sem verða fyrir einelti geta misst allan 

mátt og jafnvel lífsvilja. Þolendur upplifa sig oft einmana og þeir kenna sér oft sjálfum 

um. Sjálfsmynd þeirra getur farið að mótast á neikvæðan hátt og þeir fara að telja sig 

heimska og misheppnaða og telja jafnvel að það sé skýringin á því hvers vegna þeir eru í 

þessum aðstæðum. Því lengur sem þolandi verður fyrir einelti því meiri eru líkur á að 

hann fari að trúa því sem um hann er sagt (Gini og Pozzolli, 2009; Kolbrún Baldursdóttir, 

2012). Þolendur eineltis eru í meiri áhættu á að glíma við sálræna erfiðleika á borð við 

kvíða, þunglyndi, svefnvanda, lágt sjálfsmat, einmanaleika, brottfall úr skóla, 

ofbeldishegðun og sjálfsvíg (Gini og Pozzolli, 2009; Kolbrún Baldursdóttir, 2012; Kwan 

o.fl., 2020; Leader o.fl., 2018; Menesini og Salmivalli, 2017). 

Einelti hefur einnig neikvæð áhrif á líkamlega heilsu. Börn sem verða fyrir einelti eru 

líklegri til að finna fyrir verkjum í höfði, baki og maga og upplifa einnig fremur svima og 

þreytu heldur en börn sem hafa ekki orðið fyrir einelti (Leader o.fl., 2018). 

Einelti hefur ekki aðeins áhrif á þolanda heldur einnig geranda en meiri líkur eru á 

ýmsum persónulegum vanda sem jafnvel hefur enn áhrif þegar einstaklingar ná 

fullorðinsaldri (Klomek, Sourander og Elonheimo, 2015). Þessi vandi getur til dæmis 

verið kvíði, árásargirni, brotthvarf frá námi auk þess sem einstaklingar eru líklegri til að 

fremja afbrot. Gerendur eru einnig líklegri til að hugleiða sjálfsvíg og gera tilraun til 

sjálfsvígs (Ársæll Arnarsson, Sigríður Ragna Malmquist og Þóroddur Bjarnason, 2017; 

Klomek o.fl., 2015; Menesini og Salmivalli, 2017; Pepler og Craig, 2000) en niðurstöður 

rannsóknar Ársæls Arnarssonar o.fl. (2017) sem unnin var upp úr gögnum Health 

Behaviours in School-Aged Children/Heilsa og lífskjör skólanema (HBSC) 

http://www.hbsc.org/
http://www.hbsc.org/
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rannsóknarinnar (skólaárið 2009-2010) á Íslandi, sýndu sterk tengsl á milli eineltis og 

sjálfsvígsáhættu. Skoðuð voru svör 3.857 nemenda í 10. bekk þar sem þeir svöruðu 

spurningum um reynslu sína af einelti og tilraunir til sjálfsvígs. Niðurstöður sýndu að 

47% gerenda höfðu gert tilraun til sjálfsvígs en aðeins 1% nemenda sem höfðu aldrei 

lagt í einelti (Ársæll Arnarsson o.fl., 2017). 

2.1.3 Tíðni eineltis 

Einelti er því miður algengt og alvarlegt vandamál í skólastarfi hér á landi og talið er 

ólíklegt að börn fari í gegnum grunnskóla án þess að verða vör við einelti á einhvern 

hátt. Tíðni eineltis hefur þó nokkuð verið rannsökuð hér á Íslandi, sérstaklega síðastliðin 

ár (Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 2018). Frá árinu 2006 hafa 

grunnskólar landsins tekið þátt í HBSC rannsókninni en hún er fjölþjóðleg og er ein sú 

umfangsmesta á sínu sviði. HBSC beinist að ýmsum þáttum er varða líf barna og 

unglinga, eins og tengslum við foreldra og vini og félagslegum aðstæðum ásamt fleiri 

þáttum. Rannsóknin er framkvæmd á fjögurra ára fresti og er lögð fyrir nemendur í 6., 

8. og 10. bekk (hbsc.is, e.d.). Árið 2009 framkvæmdu Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur 

Bjarnason rannsókn á einelti og samskiptum sem þeir byggðu á gögnum úr HBSC 

rannsókninni.  Niðurstöður árið 2006 sýndu að 5% stúlkna og 5,9% drengja í 6. bekk hér 

á landi  höfðu orðið fyrir einelti tvisvar til þrisvar sinnum í mánuði eða oftar og 4,2% 

stúlkna og 5,1% drengja í 8. bekk og 1,9% stúlkna og 2,8% drengja í 10. bekk (Ársæll M. 

Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). 

Niðurstöður HBSC rannsóknarinnar frá árinu 2010 sýndu að 8% stúlkna og 10% 

drengja í 6. bekk höfðu orðið fyrir einelti að minnsta kosti tvisvar eða oftar undanfarna 

tvo mánuði og 5% stúlkna og 8% drengja í 8. bekk og 4% stúlkna og 4% drengja í 10. 

bekk. Ef niðurstöður frá árinu 2006 eru skoðaðar má sjá hækkun á tíðni eineltis í öllum 

hópum (hbsc.is, e.d.). 

Niðurstöður frá árunum 2013–2014 sýndu að 6% stúlkna og 8% drengja í 6. bekk 

voru lögð í einelti tvisvar til þrisvar eða oftar undanfarna tvo mánuði og 6% stúlkna og 

5% drengja í 8. bekk og 1% stúlkna og 2% drengja í 10. bekk. Þessar niðurstöður sýna að 

tíðni eineltis lækkaði hjá drengjum og stúlkum í 6. og 10. bekk og drengjum í 8. bekk en 

tíðni jókst hjá stúlkum í 8. bekk (hbsc.is, e.d.). 

Fleiri rannsóknir hafa verið framkvæmdar eins og hin árlega eineltiskönnun í 

Olweusaráætluninni en þeir skólar sem nýta sér stefnu Olweusar leggja hana fyrir 

nemendur í 5. –10. bekk (olweus.is, e.d.b). Auk þess má nefna Skólapúlsinn en sú 

könnun er lögð fyrir nemendur í 6. –10. bekk. Í þeirri könnun eru margir þættir mældir 
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en í könnuninni fyrir 6. –10. bekk er meðal annars verið að kanna vellíðan nemenda og 

tíðni og tegund eineltis (skolapulsinn.is, e.d.). 

Víða er unnið gott starf og niðurstöður rannsókna hafa sýnt að einelti mælist minna 

hér á landi en í flestum öðrum löndum (Ársæll M. Arnarson og Þóroddur Bjarnason, 

2009; Ársæll Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2012). Það sýna til að mynda 

niðurstöður HBSC, frá skólaárinu 2005–2006. Þá mældist tíðni eineltis 15 ára stúlkna 

hér á landi 2% og í Svíþjóð 3%. Á öðrum Norðurlöndum mældist tíðni eineltis 5-9%. 

Tíðni eineltis meðal 15 ára drengja mældist 4% hér á landi en á öðrum Norðurlöndum 

5-9%. Tíðni eineltis meðal 13 ára stúlkna hér á landi og í Svíþjóð mældist 4% en á öðrum 

Norðurlöndum 6-9%. Tíðni eineltis meðal 13 ára drengja mældist 6% hér á landi, 5% í 

Svíþjóð en 8-10% á öðrum Norðurlöndum. Tíðni eineltis meðal 11 ára stúlkna mældist 

6% hér á landi, 4% í Svíþjóð og 7-9% á öðrum Norðurlöndum. Tíðni eineltis meðal 11 ára 

drengja mældist 8% hér á landi, 4% í Svíþjóð og 13-11% á öðrum Norðurlöndum (Currie 

o.fl., 2008). Þessar niðurstöður eru vissulega orðnar tiltölulega gamlar og ekki er víst að 

þær eigi jafn vel við í dag og áður. 

Þrátt fyrir að einelti mælist minna hér á landi hefur komið í ljós að tíðni eineltis 

hefur aukist. Niðurstöður rannsóknar Ragnars F. Ólafssonar (2008) sýndu til að mynda 

að á tímabilinu 2005–2007 hafði einelti aukist í 35 grunnskólum sem tóku þátt í verkefni 

Olweusar. Niðurstöður Skólapúlsins frá árunum 2009–2012 sýndu einnig aukningu á 

tíðni eineltis (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2017). Síðast en ekki síst sýndu niðurstöður HBSC 

rannsóknanna fram á aukningu eineltis meðal nemenda í 6., 8. og 10. bekk. Nemendum 

sem orðið höfðu fyrir einelti fjölgaði úr 4,3% árið 2006 í 5,2% árið 2010, 5,5% árið 2014 

og upp í 6,3% árið 2018  (Ársæll Már Arnarsson og Vanda Sigurgeirsdóttir, 2018). 

Þó að hægt sé að spyrja að því hvort þessa aukningu megi að hluta rekja til meiri 

umfjöllunar um einelti þá verður að segjast að nokkuð ljóst er að árangurinn er ekki 

sem skyldi þar sem rannsóknir sýna okkur fyrir víst að of mörg börn verða fyrir einelti 

(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2017). Þessi aukning gæti einnig bent til þess að grunnskólar 

landsins þurfi að leggja meiri áherslu á forvarnir og áætlanir gegn einelti sem rannsóknir 

hafa sýnt að hafi jákvæð áhrif gegn einelti (Ársæll Már Arnarsson og Þóroddur 

Bjarnason, 2012). 

Eins og sjá má benda rannsóknir til að tíðni eineltis fari vaxandi og geta afleiðingar 

þess verið mjög alvarlegar. Því er mikilvægt að leita leiða til að fyrirbyggja að einelti eigi 

sér stað, á markvissan og árangursríkan hátt. Hér á eftir verður fjallað um hlutverk og 

ábyrgð grunnskóla, lög og reglugerðir og aðalnámskrá grunnskóla. 
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2.2 Hlutverk og ábyrgð grunnskóla 

Börn verja stórum hluta af tíma sínum innan veggja grunnskóla og á þeim tíma bera 

grunnskólinn og starfsfólk hans ábyrgð á því að börnunum líði vel og séu örugg 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Þar 

sem algengast er að einelti fari fram á skólatíma (Perkins, Perkins og Craig, 2014; 

Perkins, Perkins og Craig, 2009; Sharp og Smith, 2000; Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll 

Már Arnarsson, 2018) hlýtur það að gefa augaleið að meðal fjölda hlutverka kennara og 

annarra fagaðila verður eitt þeirra að vera forvarnir gegn einelti. Svo að kennarar og 

annað starfsfólk geti tekist á við einelti á markvissan hátt er mikilvægt að þau fái 

verkfæri í hendurnar sem þau geta notað og þar skiptir eineltisáætlun gríðarlega miklu 

máli (Alvant, 2009). Einelti getur verið mjög erfitt að takast á við og nauðsynlegt er að 

aðilar sem koma að því séu undir það búnir og hafi aðgang að réttu verkfærunum til 

þess.  

2.2.1 Lög og reglugerðir    

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur fram að grunnskólar eigi að haga störfum 

sínum eftir bestu getu í samræmi við þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska og 

velferð þeirra. Grunnskólar eiga einnig að stuðla að góðu samstarfi við heimili til að 

tryggja almenna velferð og öryggi nemenda. Allir einstaklingar skólasamfélagsins skulu 

leggja sitt af mörkum til að skólabragur sé jákvæður, starfsmenn skóla og foreldrar eiga 

að vinna saman að líðan og samskiptum barna. 

Einnig kemur fram að skólar eigi að setja sér heildstæða stefnu um það hvernig eigi 

að koma í veg fyrir að hvers konar ofbeldi eigi sér stað og er þar meðal annars talað um 

félagslegt ofbeldi. Skólar þurfa enn fremur að vera með áætlun um hvernig beri að 

framkvæma tilkynningarskyldu samkvæmt barnaverndarlögum varðandi eineltismál og 

annars konar ofbeldi. Áætlunin gerir ráð fyrir að skólar setji sér skólareglur og í þeim 

reglum skal meðal annars kveðið á um samskipti (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Í lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) kemur einnig fram að skólar eigi að stofna 

nemendaverndarráð svo samræma megi störf þeirra sem sjá um málefni einstakra 

nemenda innan hvers skóla. Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og 

framkvæmd ýmiss konar þjónustu við nemendur og vera skólastjóra innan handar, 

meðal annars vegna sérstakrar aðstoðar fyrir nemendur. Samstarf 

nemendaverndarráðs og skólastjóra getur snert bæði einstaka nemendur og 

forvarnarstarf. Hægt er að vísa máli til nemendaverndarráðs ef nemandi fær til dæmis 

ekki fullnægjandi aðstoð vegna félagslegra erfiðleika (Reglugerð um sérfræðiþjónustu 
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sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum, nr. 

584/2010). 

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

1040/2011) sem fjallar um starf grunnskóla gegn einelti segir að allir skólar eigi að setja 

sér aðgerðaráætlun gegn einelti. Áætlunin skal ná yfir alla starfsemi og allt starfsfólk 

skóla og kveður á um skyldu starfsfólks til að vinna gegn einelti. Áætlunin nær einnig til 

allra nemenda sem og foreldra en vinna gegn einelti krefst samstarfs allra aðila 

skólasamfélagsins. Áætlun gegn einelti tekur til skólans í heild, bekkja, hópa og 

einstaklinga (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 

1040/2011). 

Kennarar bera ábyrgð á að fara eftir aðgerðaráætluninni með virkum og ábyrgum 

hætti og bera skólastjórar ábyrgð á því að starfið sé samhæft. Í reglugerðinni kemur 

einnig fram að kanna þarf reglulega eðli og umfang eineltis og niðurstöður á að kynna 

og nýta til úrbóta. Samkvæmt reglugerðinni er áætlun gegn einelti hluti skólanámskrár 

og hana þarf að kynna sérstaklega eftir því sem þurfa þykir og birta opinberlega. Ef þörf 

er á skal starfsfólk sérfræðiþjónustu aðstoða skóla í tengslum við aðgerðir gegn einelti 

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

2.2.2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að stuðla eigi að heilbrigði og velferð hvers 

einstaklings og tryggja þurfi mannréttindi allra með því að berjast gegn hvers konar 

mismunun, eins og einelti. Í aðalnámskrá er sérstaklega fjallað um skólabrag og 

mikilvægi þess að hann sé jákvæður. Tekið er fram að nemendur þurfa að læra að 

umgangast hver annan í sátt og samlyndi, virða skólareglur og taka ábyrgð á eigin 

framkomu. Góður og jákvæður skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf og getur meðal 

annars dregið úr neikvæðum samskiptum á milli nemenda, eins og einelti. Grunnskólar 

þurfa að vinna markvisst að forvörnum, setja sér forvarnaráætlun sem felur í sér áætlun 

meðal annars gegn einelti. Einnig þarf að koma fram hvernig skólasamfélagið mun 

bregðast við ef upp koma eineltismál. Forvarnaráætlun skólans á að kynna öllum 

aðilum skólasamfélagsins, starfsfólki skóla, foreldrum og nemendum sem og birta hana 

í skólanámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Í menntastefnu hér á landi eru skilgreindir grunnþættir menntunar, þeir eru sex 

talsins og eiga sér allir stoð í löggjöf fyrir alla skóla landsins. Einn þessara grunnþátta er 

heilbrigði og velferð. Heilbrigði byggist á líkamlegri, andlegri og félagslegri vellíðan og 

snýr ekki einungis að einstaklingum heldur einnig að mannréttindum. Það telst til 
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mannréttinda að sérhver einstaklingur fáið notið heilbrigðis og velferðar og að unnið 

sér gegn hvers konar misrétti og ofbeldi í öllu skólastarfi. Skólar eru í góðri stöðu til að 

efla heilbrigði og velferð barna en samkennd, stuðningur, eiga samleið með öðrum, 

njóta viðurkenningar og að geta tilheyrt hópnum ýtir undir heilbrigði og velferð þeirra. 

Starfsfólk skóla er í kjörinni stöðu til að sinna af sérstakri kostgæfni börnum sem búa við 

skort að þessu leyti og hafa þannig jákvæð áhrif á þau (Margrét Héðinsdóttir, Fanný 

Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). Í ritröð um grunnþætti menntunar kemur 

einnig fram að skólum ber að sinna forvörnum og grunnskólar eigi að gera sér 

forvarnaráætlun sem tekur meðal annars til varna gegn einelti. Ljóst þarf að vera 

hvernig grunnskóli ætlar að beita sér í forvörnum og hvernig brugðist verður við vanda 

sem kann að koma upp. Æskilegt er að hafa nemendur með í ráðum í slíkri vinnu og 

mikilvægt er að virkja þá sem oftast til góðra verka (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013).  

Í tillögu til þingsályktunar um menntastefnu til ársins 2030 er meðal annars fjallað 

um jákvæð samskipti og væntingar til foreldra um samstarf við að efla jákvæð samskipti 

og skólabrag. Tekið er fram að starfsfólk skóla eigi að hafa vellíðan og farsæld allra 

nemenda að leiðarljósi. Í drögum að nýrri menntastefnu er áhersla lögð á 

geðræktarstarf og fjölþættar forvarnir gegn óæskilegri hegðun og ofbeldi af öllu tagi. 

Árangursríkast er að ná til sem flestra nemenda með forvörnum og snemmbærum 

stuðningi. Fylgjast verður markvisst með líðan nemenda og bregðast strax við með 

viðeigandi aðgerðum þegar ber á vanlíðan nemenda eða ofbeldi af einhverju tagi. 

Mikilvægt er að slíkar aðgerðir séu gerðar í góðri samvinnu við heimili. Nemendur verða 

að upplifa að jafnréttissjónarmiða sé gætt og að þeim stafi ekki ógn af einelti eða öðru 

ofbeldi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2020).   

Það kemur því skýrt fram í lögum um grunnskóla, reglugerðum, aðalnámskrá og 

nýrri menntastefnu að allir grunnskólar á Íslandi eigi að vera með forvarnaráætlun og 

aðgerðaráætlun gegn einelti en skólar hafa þó nokkuð frjálsar hendur um það hvers 

konar áætlun þeir kjósa að styðjast við. Þar að auki kemur einnig fram að skólum ber að 

kynna áætlunina sérstaklega og birta hana opinberlega. Í þessu samhengi benda Ársæll 

Már Arnarsson og Vanda Sigurgeirsdóttir á að mikilvægt sé að skólar kynni áætlanir 

sínar fyrir nemendum þar sem þær eru algengasta aðferðin til að vinna markvisst gegn 

einelti í skólum (Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 2018). 

2.3 Eineltisáætlanir 

Rannsóknir á einelti hófust um árið 1973 og er Dan Olweus talinn einn af frumkvöðlum 

þess konar rannsókna. Olweus er sænskur sálfræðingur sem hefur að mestu unnið sín 
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störf við háskólann í Bergen í Noregi. Olweus hefur helgað sig rannsóknum á einelti 

barna og leiðum til að fyrirbyggja það (Olweus bullying prevention program, e.d.). Eftir 

að rannsóknir á einelti hófust var fljótlega farið að leita leiða til að fyrirbyggja einelti. 

Fyrstu stóru aðgerðirnar gegn einelti má einnig rekja til Olweusar en í Noregi árið 1983 

var herferð gegn einelti hrint af stað og varð þessi herferð síðar þekkt sem 

Olweusaráætlunin gegn einelti en hún þróaðist í gegnum tíðina. Það var einnig Olweus 

sem var fyrstur til að koma því á framfæri að einelti er ekki aðeins heilsufarslegt 

vandamál heldur einnig brot á grundvallarmannréttindum einstaklings. Í kjölfar þess 

fóru að líta dagsins ljós ýmsar leiðir til að sporna gegn einelti, þá sérstaklega í skólum. 

Olweusaráætlunin gegn einelti er því elsta og mest rannsakaða eineltisáætlunin í 

heiminum og enn þann dag í dag er hún ein af þeim áætlunum sem virðist virka hvað 

best (Limber, Olweus, Wang, Masiello  og Breivik, 2018). 

Eineltisáætlun er verkferli og verkfæri til að vinna markvisst að því að koma í veg 

fyrir og draga úr einelti (Alvant, 2009). Eineltisáætlanir í skólum virka yfirleitt þannig að 

þær ná yfir allan skólann, allt starfsfólk og alla nemendur (Alvant, 2009; Swearer, 

Espelage, Vaillancourt og Hymel, 2010) og er Olweusaráætlunin byggð þannig upp 

(Limber o.fl., 2018). 

Markmið eineltisáætlana er að auka meðvitund og þekkingu á einelti, minnka einelti 

og/eða koma í veg fyrir að það eigi sér stað (Limber o.fl., 2018; Swearer, Espelage, 

Vaillancourt og Hymel, 2010). Eineltisáætlanir eru jafn ólíkar og þær eru margar. Flestar 

áætlanir lýsa aðgerðum sem á að grípa til þegar eineltismál koma upp. Margar áætlanir 

fela þó einnig í sér forvarnir og samstarf við foreldra (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2017). 

Mikilvægt er að fagfólk, foreldrar og nemendur taki virkan þátt í eineltisáætluninni og 

rannsóknir hafa sýnt að séu eineltisáætlanir ekki kerfisbundnar og sérstaklega 

innleiddar í grunnskóla er mun ólíklegra að þær beri árangur (Alvant, 2009).  

2.3.1 Eineltisteymi 

Grunnskólar eru hvattir til að vera með starfandi eineltisteymi. Í eineltisteymum ættu 

fagaðilar að sitja sem best væru fallnir til þess að vinna gegn einelti. Þetta geta verið 

náms- og starfsráðgjafar, stjórnendur grunnskóla, kennarar, frístundaráðgjafar eða 

annað starfsfólk sem hefur þekkingu eða áhuga á að vinna gegn einelti. Hlutverk 

eineltisteymis er að bera ábyrgð á að réttum verkferlum sé fylgt eftir, þegar upp koma 

eineltismál. Þetta felur meðal annars í sér að fylgjast með skráningum, upplýsa foreldra 

um gang mála og veita þeim stuðning og ráðgjöf og vera börnum til halds og trausts 

eins og þurfa þykir. Umsjónarkennarar og annað starfsfólk, geta leitað til eineltisteymis 
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þegar grunur vaknar um einelti. Eineltisteymi setur sér starfsreglur en það fer eftir eðli 

mála hvernig unnið er að lausn hvers eineltismáls fyrir sig (Reykjavíkurborg, e.d.).    

Einnig er talað um eineltisteymi þegar átt er við sérstakt teymi sem á að innleiða 

eineltisáætlun í skóla (Cross o.fl., 2019; Limber o.fl., 2018). Teymið samanstendur til 

dæmis af stjórnendum, kennurum, öðru starfsfólki og jafnvel foreldrum (Limber o.fl., 

2018). Eineltisteymi ber ábyrgð á innleiðingu áætlunar og er það sérstaklega þjálfað 

fyrir þá vinnu á námskeiði. Þegar eineltisteymið hefur hlotið þjálfun leiðbeinir teymið 

svo starfsfélögum sínum (Cross o.fl., 2019). Endurskoða þarf allt starf þegar áætlun er 

innleidd í skólann (Limber o.fl., 2018). 

2.3.2 Rannsóknir á eineltisáætlunum  

Eins og áður sagði hefur orðið vitundarvakning á einelti, ekki aðeins á Íslandi, heldur 

einnig erlendis. Þó vantar enn nokkuð upp á rannsóknir sem snúa að forvörnum gegn 

einelti, eineltisáætlunum og hversu árangursríkar þær eru í raun og veru (Farrington og 

Tfofi, 2009; 2011; Ferguson, Miguel, Kilburn og Sanchez, 2007; Yeager, Fong, Lee og 

Espelage, 2015). 

Rannsóknir hafa sýnt að markvissar áætlanir gegn einelti virka oft vel en 

samantektarrannsóknir á eineltisáætlunum og árangri þeirra hafa sýnt að einelti 

minnkar umtalsvert (Baldry og Farrington, 2007; Gaffney, Ttofi og Farrington, 2019; 

Ttofi og Farrington, 2011). Rannsókn Ttofi og Farrington (2011) leiddi meðal annars í 

ljós að nokkrir þættir eru mikilvægir til þess að sem mestur árangur náist. Það er til 

dæmis mikilvægt að innleiða áætlanir í skóla á markvissan hátt en það leiðir til meiri 

árangurs. Einnig bera áætlanir meiri árangur ef þær fela í sér samstarf við foreldra, 

ákveðinn hegðunarramma (e. disciplinary methods) og aukna áherslu á gæslu á 

leikvöllum. Þá tók Rigby (2002) saman nokkrar rannsóknir um árangur eineltisáætlana. 

Niðurstöður hans leiddu í ljós að flestar áætlanir virkuðu vel og einelti minnkaði 

umtalsvert en í sumum tilfellum virkuðu áætlanir vel á yngri börn en ekki nógu vel á 

eldri börn (Rigby, 2002). Aðrar rannsóknir hafa aftur á móti sýnt að sumar 

eineltisáætlanir virka frekar á eldri börn heldur en yngri (Baldry og Farrington, 2004). 

Gaffney og félagar (2019) framkvæmdu samantektarrannsókn á eineltisáætlunum 

og árangri þeirra. Í þeirri rannsókn voru ákveðin skilyrði fyrir vali á rannsóknum en þær 

urðu að innihalda mat á eineltisáætlunum í skólum, viðeigandi skilgreiningu á einelti, 

mæla einelti á megindlegan hátt og notast við stýrihóp (e. control group). 

Samantektarrannsókn þeirra samanstóð af 100 rannsóknarniðurstöðum og sýndu 
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niðurstöður að tíðni eineltis minnkaði um 19–20% og þolendum fækkaði um 15–16% 

(Gaffney o.fl., 2019). 

Samantektarrannsókn Huang, Espelage, Polanin og Hong (2019) fjallar um árangur 

eineltisáætlana sem fela í sér þátttöku foreldra og náði rannsókn þeirra yfir 22 

rannsóknir. Niðurstöður sýndu að bæði gerendum og þolendum fækkaði. Rannsókn 

Niejenhuis, Huitsing og Veenstra (2019) skoðar árangur eineltisáætlana sem hafa meðal 

annars það að markmiði að auka samstarf heimila og skóla í baráttunni gegn einelti. 

Niðurstöður þeirra voru að þegar viðhorf og viðleitni kennara og foreldra til 

samvinnunnar voru jákvæð leiddi það til meiri árangurs í vinnu með eineltismál.  Þetta 

er í samræmi við aðrar niðurstöður sem sýna fram á mikilvægi þess að heimili og skóli 

vinni saman en þær eineltisáætlanir sem fela í sér samstarf við foreldra virðast skila 

mestum árangri. Foreldrar verða því að vera meðvitaðir um eineltisáætlun skóla og taka 

þátt í þeirri vinnu (Rigby, 2002; Roland, 2000; Sampson, 2003). 

Nauðsynlegt er að starfsfólk skóla skuldbindi sig eineltisáætlun sinni og allt 

starfsfólk verður að taka virkan þátt í innleiðingu hennar en það getur verið lykilatriði í 

baráttunni gegn einelti (Pepler o.fl., 2004; Rigby, 2002). Þá virðist það vera annað 

lykilatriði að skólastjórar séu jákvæðir og áhugasamir (Roland, 2000). 

Eineltisáætlanir sem leggja einnig áherslu á áhorfendur (e. bystanders) hafa verið 

rannsakaðar og sýna að áhrif áhorfenda geta skipt sköpum í baráttunni gegn einelti. 

Áhorfendur eru þeir sem verða vitni að einelti og þeim er hægt að skipta í fjóra flokka:  

• Þeir sem styðja geranda (e. reinforcer of the bully) til dæmis með því að hlæja að 

þolanda eða hvetja geranda áfram.  

• Þeir sem aðstoða geranda (e. assistant of the bully). Það eru þeir sem taka þátt í 

að leggja í einelti þegar einhver annar hefur þegar átt upptökin að því. 

• Þeir sem verja þolanda (e. defender of the victim) til dæmis með því að stöðva 

eineltið, segja frá, hughreysta og/eða vingast við þolanda. 

• Þeir sem eru utanaðkomandi (e. outsider). Það eru þeir sem vita ekki af eineltinu 

eða hunsa það (Nickerson, Aloe og Werth, 2015). 

Í langflestum tilvikum sem einelti á sér stað eða um 80% eru áhorfendur til staðar en 

rannsóknir hafa sýnt að þeir grípa inn í einelti í minna en 20% tilvika (Nickerson, Aloe og 

Werth, 2015). Rannsóknir á áætlunum sem hafa áhrif á áhorfendur hafa sýnt fækkun á 

þolendum um allt að 50%. Þar að auki minnkaði tíðni eineltis og nemendur upplifðu 

meira öryggi. Rannsóknir hafa einnig sýnt að áhorfendur grípa frekar inn í einelti sem 

þeir verða vitni að (Nickerson, Aloe og Werth, 2015). 
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Mikilvægt er að byggja eineltisáætlun á áætlunum sem rannsóknir hafa sýnt að borið 

hafa árangur. Þar að auki er mikilvægt að áætlun sé innleidd á markvissan hátt inn í 

skóla en þannig eru meiri líkur á að hún hafi áhrif og beri árangur. Áætlun verður að 

vera innleidd í skóla á markvissan hátt og langvarandi. Þó það sé mikilvægt að áætlun 

beinist að heildinni mæla Ttofi og Farrington (2011) einnig með áætlun sem beinist að 

einstaklingum og þá bæði að gerendum og þolendum. 

Þó svo að rannsóknir hafi einnig sýnt að stundum virka eineltisáætlanir ekki eins og 

skyldi, tíðni eineltis minnkar ekki eða gerendum og þolendum fækkar ekki hafa 

rannsóknir sýnt að ef engin eineltisáætlun er til staðar eykst einelti (Rigby, 2002; 

Roland, 2000; Sampson, 2003). 

Ljóst má því vera að eineltisáætlanir eru gríðarlega mikilvægar og geta skipt sköpum 

í baráttunni gegn einelti. Miklu máli skiptir hvernig eineltisáætlanir eru byggðar upp og 

hér á eftir verður fjallað um tvær heildstæðar og gagnreyndar eineltisáætlanir sem 

rannsóknir hafa sýnt að beri árangur. 

Olweusaráætlunin gegn einelti 

Olweusaráætlunin gegn einelti var fyrst innleidd hér á landi árið 2002. Áætlunin er í eðli 

sínu forvarnarverkefni og aðferð til að bæta tengsl á milli nemenda og koma í veg fyrir 

einelti. Olweusaráætlunin byggir á nokkrum lykilatriðum sem mótuð hafa verið eftir 

rannsóknarniðurstöðum um hegðunarvanda, sérstaklega árásarhneigð. Þessi lykilatriði 

eiga að skapa ákveðið umhverfi fyrir nemendur sem einkennist annars vegar af 

jákvæðum áhuga, hlýju og umhyggju frá hinum fullorðnu og hins vegar ákveðnum 

ramma vegna óviðeigandi hegðunar. Kennarar eru meðal annars hvattir til að bera 

ábyrgð á stöðu nemenda í heild, ekki aðeins námslega heldur einnig félagslega (Olweus, 

2002; Olweus, 2005a). 

Áætlunin er heildræn og nær yfir allan skólann og allir starfsmenn og nemendur 

verða að taka virkan þátt í henni. Olweusaráætlunin felur í sér fjögur undirmarkmið. 

Þau eru að auka þekkingu á eineltisvandanum og útrýma ýmsum mýtum um einelti og 

ástæður eineltis. Að fá kennara og foreldra til að taka virkan þátt til dæmis með því að 

taka ábyrgð á að fylgjast með því sem er að gerast í skólanum. Kennarar eiga meðal 

annars að skipta sér af öllum grunsamlegum aðstæðum og senda skýr skilaboð til 

nemenda um að einelti sé ekki liðið. Þriðja undirmarkmiðið er að setja skýrar reglur 

gegn einelti og tekin eru dæmi um reglur eins og „við leggjum ekki aðra í einelti,“ „við 

eigum að aðstoða þá nemendur sem verða fyrir einelti“ og „við eigum líka að vera með 

nemendum sem auðveldlega verða einir“ (Olweus, 2005a). Þessar reglur eru einnig 
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góður grundvöllur fyrir umræður í bekk og ljóst verður að vera hver viðurlögin eru séu 

reglurnar brotnar. Að lokum er mikilvægt að veita þolanda eineltis stuðning og vernd. 

Kennari getur aðstoðað á ýmsa vegu, til dæmis með því að fá nemendur til að veita 

þolanda stuðning og vera honum innan handar (Olweus, 2005a). 

Þegar á að innleiða Olweusaráætlun í skóla eru fimm atriði mikilvæg. Skólar verða 

að skipa stýrihóp (e. bullying prevention coordinating committee) sem ber ábyrgð á 

innleiðingu áætlunarinnar. Stýrihópurinn er tengiliður áætlunarinnar við skólann, 

foreldra og samfélagið og sér til þess að haldnir séu foreldrafundir og að yfirlitskönnun 

sé framkvæmd í skólanum. Hópurinn á að samanstanda af skólastjórnanda, kennara, 

náms- og starfsráðgjafa, skólahjúkrunarfræðingi, foreldri og nemanda (Olweus, 2002).  

Umræðuhópar (e. discussion groups) eru handleiðsluhópar sem eiga að auka 

þekkingu allra aðila innan skólans, vera þeim innan handar og hvetja þá áfram. Í þessum 

hópum verða að vera hópstjórar (e. group leaders). Hópstjórar stjórna umræðum og 

kynna efnið fyrir öllum (Olweus, 2002). 

Verkefnisstjórar (e. instructors) bera ábyrgð á að kenna og leiðbeina öðrum um 

áætlunina og hvernig hún á að vera framkvæmd. Mikilvægt er að allir viti um hvað 

áætlunin snýst og hvaða áhrif hún getur haft á skólastarfið ef rétt er að farið. Kennarar 

og annað starfsfólk skólans gegna lykilhlutverki og skiptir þar mestu viðhorf, framkoma 

og starfshefðir þeirra ef vel á að takast til með áætlunina (Olweus, 2005b). 

Bekkjarfundir eru fastur liður í áætluninni. Þeir eiga að vera haldnir reglulega og þar 

fá nemendur fræðslu um einelti og birtingarmyndir eineltis. Bekkjarfundir eru einnig 

gott tækifæri fyrir nemendur til að ræða um líðan sína og eru kjörinn vettvangur fyrir 

kennara þar sem þeir geta metið félagsleg tengsl nemenda. Bekkjarfundir geta einnig 

stuðlað að betri bekkjaranda en góður bekkjarandi getur dregið úr líkum á að einelti 

komi upp (Olweus, 2002). Könnun á einelti er annar fastur liður í áætluninni en hún er 

mikilvæg til að fá áþreifanlegt yfirlit yfir umfang og eðli vandans. Gott samstarf við 

foreldra er einnig mikilvægt atriði og er það á ábyrgð skóla að hafa frumkvæði að því en 

þó er lögð áhersla á að foreldrar taki jákvætt í það samstarf en þannig eru meiri líkur á 

að vel takist að vinna gegn einelti (Olweus, 2005a). 

Í gegnum árin hefur áætlunin verið rannsökuð og árangur hennar metinn. Hér 

verður fjallað um nokkrar niðurstöður slíkra rannsókna. Mitchell framkvæmdi rannsókn 

á árangri áætlunarinnar í New York. Rannsóknin fór fram í litlu skólahverfi og var ætluð 

nemendum í 6. bekk. Niðurstöður hennar leiddu í ljós að áætlun Olweusar hefur jákvæð 

áhrif á nemendur og þeir upplifa jákvæðara andrúmsloft og meira öryggi heldur en áður 

en áætlunin var innleidd. Niðurstöður sýndu einnig að ef nemendur urðu vitni að einelti 
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notuðu þeir aðferðir sem þeir höfðu lært í gegnum áætlunina til að bregðast rétt við 

eineltinu (Mitchell, 2017). 

Niðurstöður rannsóknar Limber og félaga (2018) þar sem fylgst var með 210 skólum 

yfir tvö ár og 95 skólum yfir þrjú ár sýndu að í nánast öllum bekkjum fækkaði bæði 

þolendum og gerendum. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Olweus 

(2007) sem sýndu að tíðni eineltis minnkaði um allt að 32–49%.  Niðurstöður Limber 

o.fl. (2018) sýndu einnig að nemendur sýndu meiri samkennd með þolendum og þeir 

voru ólíklegri til að taka þátt í einelti sem þeir urðu vitni að. Þetta bendir til að áætlunin 

hafi haft áhrif á viðhorf nemenda til eineltis og stuðlaði að jákvæðari skólabrag. 

Nemendur upplifðu einnig að umsjónarkennarar (e. primary teacher) þeirra brugðust 

betur og meira við einelti. Niðurstöður sýndu að því lengur sem áætlunin hafði verið í 

notkun í skólum, því meiri var árangurinn (Limber o.fl., 2018). Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við niðurstöður Olweus og Limber (2010) en þær sýndu að nemendur sýndu 

síður andfélagslega hegðun (e. antisocial behavior) og tækju síður þátt í einelti. 

Olweus, Solberg og Breivik (2020) framkvæmdu rannsókn sem fólst í því að bera 

saman annars vegar 70 skóla sem innleiddu Olweus og framfylgdu henni við hins vegar 

102 skóla sem innleiddu Olweus en framfylgdu henni ekki. Niðurstöður sýndu að í þeim 

skólum sem framfylgdu áætluninni ekki, var tíðni eineltis allt að 40% meiri en í skólum 

sem framfylgdu henni. Niðurstöður bentu til að viðhorf nemenda í skólum sem 

framfylgdu áætluninni hafði breyst hvað varðaði vitund og viðbúnað (e. preparedness) 

þeirra ásamt hæfni til að takast á við einelti og koma í veg fyrir einelti (Olweus, Solberg 

og Breivik, 2020). 

Skólaárið 2017–2018 voru 45 grunnskólar  á Íslandi Olweusarskólar og er sú tala 

byggð á þátttöku grunnskólanna í hinni árlegu eineltiskönnun (olweus.is, e.d.c). 

Niðurstöður Ragnars F. Ólafssonar (2008) um mat á árangri af Olweusaráætluninni hér 

á landi sýna að árangurinn er ekki eins og best verður á kosið. Samanburður á skólum 

sem taka þátt í Olweusarverkefninu og skólum sem taka ekki þátt benda til að enginn 

munur sé á umfangi eineltis í þessum skólum. Voru þessar niðurstöður byggðar á 

samanburði nemenda í 4. og 7. bekk á árunum 2002-2006. Mælingar frá árinu 2005-

2007 benda til að einelti hafi ekki minnkað í skólum sem taka þátt í 

Olweusarverkefninu, heldur hafi það aukist. Mælingar sýndu þó vísbendingar um 

skýrari viðbrögð gegn einelti sem og jákvæðari viðhorf gagnvart þolendum. Þessar 

niðurstöður koma á óvart þar sem þær virðast ekki vera í samræmi við niðurstöður frá 

öðrum löndum. Þetta þarf að kanna betur og mælt er með að skoða hvern skóla fyrir sig 

til að sjá hvernig framkvæmd Olweusarverkefnisins gengur fyrir sig (Ragnar F. Ólafsson, 
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2008). Mikilvægt er að vita hver árangurinn af Olweusaráætuninni er í dag en svo virðist 

sem engar niðurstöður úr eineltiskönnunum, sem fara fram á hverju skólaári í 

Olweusarskólum, séu aðgengilegar (olweus.is, e.d.a). 

Eineltisáætlunin KiVa 

KiVa er finnsk áætlun gegn einelti sem var innleidd um allt Finnland árið 2009 en um 

90% finnskra skóla notast við KiVa (Salmivalli og Poskiparta, 2012). Áætlunin hefur nú 

síðustu ár verið innleidd í skólum um allan heim meðal annars í Evrópu, Suður-Ameríku, 

Eyjaálfu, Suður-Afríku og Norður-Ameríku (KiVa, e.d.). Áætlunin hefur þó aldrei verið 

innleidd í skóla hér á landi. 

KiVa er markviss og heildstæð eineltisáætlun sem byggir annars vegar á 

rannsóknarniðurstöðum á félagslegri stöðu (e. social standing) árásargjarnra (e. 

aggressive) barna (Kärnä o.fl., 2011) og hins vegar á hugmyndinni um áhorfendur og 

viðbrögð þeirra þegar þeir urðu vitni að einelti (Salmivalli og Poskiparta, 2012; 

Salmivalli, Kärnä og Poskiparta, 2011) en viðbrögð áhorfenda geta verið lykilatriði í 

baráttunni gegn einelti (Salmivalli, 2010). Því er mikil áhersla lögð á að hafa áhrif á og 

virkja jafningjahópinn til að bregðast við einelti á jákvæðan hátt (Salmivalli og 

Poskiparta, 2012; Salmivalli, Kärnä og Poskiparta, 2011). Í KiVa er einnig lögð mikil 

áhersla á að auka samkennd og sjálfstraust (e. self-efficacy) til að grípa inn í einelti og 

styðja þolendur og að áhorfendur taki afstöðu gegn einelti (e. antibullying attitudes). 

Markmiðið með því er að áhorfendur sýni að þeir eru á móti einelti og að þeir styðji 

þolendur fremur en að hvetja gerendur eða veita þeim félagslega viðurkenningu (e. 

social rewards) á einhvern hátt (Kärnä o.fl., 2011; Salmivalli og Poskiparta, 2012). 

Í samræmi við þetta bendir Vanda Sigurgeirsdóttir (2017) á að mikilvægt er að 

nemendur fái fræðslu og þjálfun vegna þess að börn hræðast oft að skipta sér af og 

grípa inn í eineltismál sem þau verða vitni af. Því er nauðsynlegt að börn fái aðstoð og 

fræðslu ef virkja á áhorfendur. Annað atriði sem lagt er áherslu á í KiVa er verkferli til að 

taka á eineltismálum sem þurfa skjót viðbrögð (Kärnä o.fl., 2011). 

KiVa-áætlunin beinist að hópnum sem heild og felur það meðal annars í sér að 

starfsfólk og foreldrar fá fræðslu um einelti og mikilvægi þess að bregðast við og koma í 

veg fyrir það sem og leiðir til að gera það á sem farsælastan hátt (Salmivalli og 

Poskiparta, 2012). 

Með KiVa er nemendum kennt að vera hluti af hóp og hvernig hópar geta virkað á 

neikvæðan hátt með því að leyfa einelti að viðgangast. Þeim er einnig kennt að haga sér 

á uppbyggilegan og jákvæðan hátt, að taka ábyrgð og styðja þolendur með því að 
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standa saman. Nemendur læra þetta meðal annars í gegnum umræður, hópaverkefni, 

hlutverkaleiki og með því að horfa á stuttar kvikmyndum um einelti. Á meðan 

nemendur fara í gegnum þetta ferli eru settar á bekkjarreglur út frá því sem þeir voru 

að læra og eru nemendur hafðir með í ráðum (Kärnä o.fl., 2011; Salmivalli og 

Poskiparta, 2012). 

Áætlunin beinist einnig að einstaklingnum, bæði að þolendum og gerendum en auk 

þess að félagslega sterkum (e. prosocial) bekkjarfélögum sem fá það mikilvæga verkefni 

að vera til staðar fyrir þolanda (Salmivalli og Poskiparta, 2012; Salmivalli, Kärnä og 

Poskiparta, 2011). 

Það sem er einstakt við eineltisáætlunina KiVa er að hluta til læra nemendur að 

tileinka sér áherslur KiVa í gegnum tölvuforrit og leiki (e. virtual learning environments) 

og svo nýta þeir þá hæfni í umhverfi sínu meðal jafningja (Kärnä o.fl., 2011; Salmivalli 

og Poskiparta, 2012; Salmivalli, Kärnä og Poskiparta, 2011). Tölvuleikurinn felur í sér 

fimm borð (e. levels) sem hvert um sig samanstendur af þremur hlutum (e. component) 

sem nefnast Ég veit – Ég get – Ég geri (I know – I can – I do). Nemendur fá nýjar 

upplýsingar og reyna á þá þekkingu sem þeir hafa þegar um einelti í hlutanum Ég veit. 

Þeir læra nýja hæfni til að takast á við og bregðast við einelti í hlutanum Ég get og eru 

hvattir til að nýta sér þá hæfni sem þeir hafa lært í raunveruleikanum, í hlutanum Ég 

geri (Kärnä o.fl., 2011). 

KiVa-áætlunin hentar vel fyrir alla á grunnskólaaldri en henni er skipt niður eftir 

þroska barna og eru því útgáfur sem henta vel fyrir 7–9 ára, önnur fyrir 10–12 ára og 

þriðja fyrir 13–15 ára. Í hverjum skóla er þriggja manna teymi af kennurum eða öðru 

starfsfólki ásamt umsjónarkennara sem tekur á eineltismálum sem koma inn á borð til 

þeirra. Þegar upp koma eineltismál fer af stað ákveðið ferli og felur það í sér 

einstaklingsviðtöl, hópaviðtöl í smáum hóp, bæði með þolendum og gerendum og 

eftirfylgni. Þar að auki sér umsjónarkennari til þess að tveir til fjórir félagslega sterkir 

nemendur séu þolanda innan handar og veiti honum stuðning (Kärnä o.fl., 2011).   

Starfsfólk skóla hlýtur stuðning og fræðslu þegar innleiða á KiVa. Starfsfólk fær 

þjálfun sem tekur tvo heila daga ásamt því að stuðningsnet (e. network) er myndað af 

þremur skólum sem fundar þrisvar yfir skólaárið með aðila frá KiVa sem leiðbeinir þeim 

áfram (Kärnä o.fl., 2011). 

KiVa og Olweus eiga sitthvað sameiginlegt eins og að áætlanirnar beinast báðar að 

heildinni, einstaklingnum, bekknum, foreldrum og skólanum öllum. Einnig taka þær 

báðar strax á bráðum eineltismálum sem felur meðal annars í sér viðtal við nemendur 
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sem koma að málinu og báðar áætlanirnar leggja áherslu á að bekkir setji sér reglur sem 

snúast um að einelti sé ekki liðið í bekknum (Kärnä o.fl., 2011). 

Eineltisáætlunin KiVa hefur þó þrjá þætti umfram Olweus og flestar aðrar 

eineltisáætlanir. Í fyrsta lagi býður KiVa upp á fjölbreytt og faglegt námsefni fyrir 

nemendur, starfsfólk og foreldra. Í öðru lagi notfærir KiVa tækni og sýndarveruleika til 

að kenna nemendum og í þriðja lagi leggur áætlunin áherslu á áhorfendur og veitir 

þeim verkfæri og hæfni til að efla samkennd og styðja við þolendur. Þar að auki byggir 

KiVa á gagnreyndum aðferðum (Kärnä o.fl., 2011).  

KiVa-áætlunin hefur verið talsvert mikið rannsökuð og hér verða niðurstöður 

nokkurra slíkra rannsókna skoðaðar. Á árunum 2007–2009 var KiVa-áætlunin 

rannsökuð og árangur hennar metinn og niðurstöður voru með eindæmum jákvæðar. 

Niðurstöður leiddu í ljós að einelti minnkaði og þolendum (e. victimization) fækkaði 

(Salmivalli og Poskiparta, 2012). 

Þetta eru svipaðar niðurstöður og Kärnä og félagar (2011) fengu úr sinni rannsókn. 

Þau framkvæmdu rannsókn í 78 skólum í Finnlandi. Markmið þeirra var að skoða 

sérstaklega viðhorf til eineltis, samkennd í garð þolenda, sjálfstraust til að grípa inn í 

einelti og verja þolanda og vellíðan í skóla. Niðurstöður leiddu í ljós að nemendur sýndu 

meiri samkennd og voru líklegri til að verja þolendur. Þá var viðhorf þeirra til eineltis 

mun neikvæðara heldur en nemenda í skólum sem notuðust ekki við KiVa. Niðurstöður 

sýndu einnig að þolendum fækkaði, tíðni eineltis minnkaði, nemendur tóku síður þátt í 

að leggja í einelti og hvöttu gerendur síður áfram. Nemendur höfðu einnig meira 

sjálfstraust til að grípa inn í einelti og styðja þolanda og vellíðan þeirra var meiri en 

annarra nemenda (Kärnä o.fl., 2011). Rannsókn Salmivalli, Kaukiainen og Voeten (2005) 

sýndi einnig svipaðar niðurstöður. Tíðni eineltis minnkaði og þolendum fækkaði, viðhorf 

nemenda til eineltis varð neikvæðara og sjálfstraust til að styðja þolendur varð meira. 

Niðurstöður þeirra sýndu einnig mikinn mun eftir því hversu vel tókst að innleiða 

áætlunina í skólana sem og að fylgja henni eftir. Þar sem mikil vinna var lögð í að 

innleiða áætlunina og fylgja henni eftir voru niðurstöður mun jákvæðari en í skólum þar 

sem lítil vinna var lögð í innleiðingu og eftirfylgd (Salmivalli, Kaukiainen og Voeten, 

2010). 

KiVa hefur verið innleidd í skóla í fleiri löndum og þar hefur árangur hennar einnig 

verið metinn. Sem dæmi má nefna rannsókn Nocetini og Menesini (2016) meðal 

nemenda í 13 skólum á Ítalíu. Niðurstöður þeirra voru að tíðni eineltis minnkaði og 

þolendum fækkaði. Nemendur sýndu meiri samkennd og studdu frekar þolendur. Þar 
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að auki varð viðhorf nemenda til eineltis neikvæðara og minni líkur voru á að nemendur 

yrðu fyrir einelti. 

Sama var upp á teningnum í rannsókn Green, Woods, Wegerhoff, Harcourt og 

Tannahill (2019) í sjö skólum á Nýja Sjálandi, þar sem KiVa hafði verið í notkun í eitt ár. 

Niðurstöður þeirra leiddu í ljós að bæði þolendum og gerendum eineltis fækkaði. Einnig 

kom í ljós að rafrænt einelti minnkaði að því leyti að þolendum fækkaði. Þar að auki 

sýndu niðurstöður að nemendur upplifðu mun meira öryggi í skólanum sínum eftir 

innleiðingu KiVa (Green o.fl., 2019). 

2.4 Forvarnir gegn einelti 

Nauðsynlegt er að reyna að koma í veg fyrir að einelti komi upp og því eru forvarnir 

einn mikilvægasti þátturinn í baráttunni gegn einelti (Ttofi og Farrington, 2011) ekki 

aðeins í fagstarfi heldur einnig í uppeldi. Forvarnir og inngrip þurfa að hefjast snemma, 

jafnvel á leikskólaaldri en þá eru mun minni líkur á að hegðun, hlutverk og staða barna 

hafi fest sig í sessi (Pepler o.fl., 2004). Nauðsynlegt er að beina forvörnum að öllum 

hópnum, ekki aðeins að þolendum og gerendum en rannsóknir hafa sýnt að einelti 

hefur neikvæð áhrif á allan hópinn (Pepler o.fl., 2004; Salmivalli, 2010). Með því að 

beina forvörnum að öllum hópnum, þar á meðal áhorfendum, eru meiri líkur á að 

árangur náist (Salmivalli, 2010). 

2.4.1 Jákvæður skólabragur 

Eins og áður hefur komið fram verja börn og unglingar stórum hluta af tíma sínum í 

skóla. Mikilvægt er að tryggja velferð nemenda en þeir eiga ávallt  að upplifa öryggi og 

vellíðan. Öllum einstaklingum í skólasamfélaginu er skylt að leggja sitt af mörkum svo 

hægt sér að tryggja jákvæðan skólabrag (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Skólabragur felur í sér gæðin og þann anda sem ríkir í skólaumhverfinu. Hann tekur 

mið af samskiptum á milli starfsfólks, nemenda og foreldra sem og upplifun og reynslu 

þessara einstaklinga af skóla og umhverfi hans. Skólabragur endurspeglar markmið 

skóla, gildi hans, samskipti allra einstaklinga, kennslu- og námsaðferðir og innviði hans 

(Cohen og Freiberg, 2013; Hong, Espelage og Lee, 2018; Margrét Héðinsdóttir o.fl., 

2013; Wang, Berry og Swearer, 2013). Góður skólabragur myndast af gagnkvæmri 

virðingu allra aðila skólasamfélagsins og er oft ríkjandi í skólum þar sem allt 

skólasamfélagið tekur þátt í að móta starf skóla og fær að hafa áhrif á vinnulag hans 

(Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). 
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Jákvæður skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013; 

Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013) og ýtir undir það að nemendur upplifi sig 

félagslega, tilfinningalega og líkamlega örugga í skóla. Jákvæður skólabragur er einnig 

forvörn gagnvart hvers kyns ofbeldi og árásargjarnri hegðun og stuðlar að uppbyggjandi 

og heilbrigðum félagslegum samskiptum (Cohen og Freiberg, 2013) og góðum 

námsárangri (Hong o.fl., 2018; Low og Ryzin, 2014). Hann ýtir enn fremur undir að 

nemendur grípi inn í eineltismál sem þeir verða vitni að og leiti frekar hjálpar (Low og 

Ryzin, 2014). Í skóla þar sem skólabragur er neikvæður og ýtir jafnvel undir neikvæða 

hegðun nemenda eru mun meiri líkur á að einelti og annað ofbeldi þrífist (Hong o.fl., 

2018; Wang, Berry og Swearer, 2013). 

Það er að mörgu að hyggja ef skapa á jákvæðan skólabrag. Einn þáttur sem ýtir 

undir jákvæðan skólabrag er tenging nemenda við skólann (e. school connectedness) og 

er þá átt við upplifun nemenda á að þeir tilheyri hópnum (e. sense of belonging), finni 

fyrir hollustu (e. attachment) og tengist honum tilfinningaböndum (e. bonding) (Cohen 

og Freiberg, 2013; Hong o.fl., 2018; Low og Ryzin, 2014). Nemendur sem tengjast 

skólanum vel eru þeir nemendur sem hljóta félagslegan stuðning frá kennurum og 

jafningjum en það leiðir enn fremur til skuldbindingar þeirra til náms og dregur úr líkum 

á einelti (Hong o.fl., 2018; Low og Ryzin, 2014). 

Skuldbinding nemenda til náms (e. school engagement) er annar þáttur sem stuðlar 

að jákvæðum skólabrag (Hong o.fl., 2018; Low og Ryzin, 2014). Kennarar, þá sérstaklega 

umsjónarkennarar, spila stórt hlutverk í því að nemendur skuldbindi sig námi sínu. 

Kennarar sem veita stuðning, eru umhyggjusamir og með gott skipulag í 

bekkjarstofunni eiga auðveldara með að virkja nemendur sína til virkrar þátttöku og 

samvinnu. Gott samband á milli kennara og nemenda skiptir sköpum þegar kemur að 

jákvæðum skólabrag og minnkar einnig líkur á einelti (Hong o.fl., 2018; Wang, Berry og 

Swearer, 2013). Aftur á móti ef kennarar eiga ekki í góðu sambandi við nemendur og 

láta sig mál þeirra litlu varða eru meiri líkur á að einelti eigi sér stað. Kennarar spila því 

stórt hlutverk í baráttunni gegn einelti og eru því margar eineltisáætlanir með sérstaka 

þjálfun eða námskeið fyrir kennara (Hong o.fl., 2018). 

Skólabyggingin og umhverfi skólans skipta einnig máli fyrir jákvæðan skólabrag. 

Gæta verður vel að ýmsum opnum rýmum en þegar nemendur eru á slíkum svæðum er 

mikilvægt að gæsla sé til staðar en nemendur eiga að geta verið öruggir á skólasvæðinu 

(Hong o.fl., 2018). Mikilvægt er að allt skólasamfélagið í heild sinni, kennarar, annað 

starfsfólk, nemendur og foreldrar vinni í sameiningu að því að byggja og stuðla að 

jákvæðum skólabrag (Hong o.fl., 2018; Wang, Berry og Swearer, 2013). Til að rækta 
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jákvæðan skólabrag þarf allt starfsfólk skóla, foreldrar og nemendur að eiga í góðu og 

traustu samstarfi og vera tilbúin að grípa öll tækifæri sem gefast til að vinna að og 

viðhalda jákvæðum skólabrag (Margrét Héðinsdóttir o.fl., 2013). 

2.4.2 Félagsfærni 

Hugtakið félagsfærni (e. social skill) hefur verið skilgreint á marga vegu. Hér verður farið 

yfir örfáar skilgreiningar. Félagsfærni er hæfni til að geta átt árangursrík samskipti og 

jákvæð sambönd við aðra einstaklinga. Félagsfærni skiptir miklu máli fyrir hvern 

einstakling en góð félagsfærni eykur vellíðan og lífsgæði (Rekha, 2019; Vanda 

Sigurgeirsdóttir, 2014). Góð félagsfærni er hugsanlega eitt það mikilvægasta sem börn 

geta lært (Gresham, 1997). Félagsfærni getur hjálpað börnum að eignast vini, að aðlaga 

sig nýjum aðstæðum og standa á sínu. Börn með góða félagsfærni eru einnig ólíklegri til 

að vera kvíðin, þau upplifa síður einmanaleika og verða síður fyrir einelti. Góð 

félagsfærni er því einnig forvörn fyrir ýmsum neikvæðum þáttum (Perren og Alsaker, 

2006; Rekha, 2019; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). Með tímanum læra börn einnig að 

hafa stjórn á hvötum sínum, fylgja reglum, umgangast aðra og semja vel við aðra, skilja 

og bregðast rétt við tilfinningum, fylgja reglum og taka þátt í viðeigandi félagslegum 

samskiptum (McCoy, Cuartas, Waldman og Fink, 2019). Í öllum samskiptum einstaklinga 

gilda óskrifaðar félagslegar reglur og þessum reglum er mikilvægt að fylgja. Börn sem 

eru ekki með góða félagsfærni eru líklegri til að brjóta þessar reglur sem getur leitt til 

þess að þeim sé hafnað eða að þau verði jafnvel lögð í einelti (Vanda Sigurgeirsdóttir og 

Hrefna Sigurjónsdóttir, 2017). Dæmi um félagsfærni er að setja sig í spor annarra, sýna 

umhyggju, hjálpa öðrum, grípa ekki fram í fyrir öðrum í samskiptum, átta sig á mörkum, 

geta fyrirgefið öðrum, viðurkenna og gangast við ábyrgð sinni og fara eftir óskrifuðum 

reglum félagslegra samskipta (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 

Félagsfærni er ekki meðfæddur eiginleiki heldur lærist félagsfærni smám saman í 

gegnum lífið. Félagsfærni er því lærð hegðun sem segir okkur að allir geti lært 

félagsfærni ef þjálfun er fyrir hendi. Börn geta lært félagsfærni til dæmis í samskiptum 

við önnur börn en sum börn eru fljót að tileinka sér góða félagsfærni á meðan önnur 

börn eru lengur að því. Mikilvægt er að fullorðnir hjálpi börnum að tileinka sér þessa 

hæfni en það er hægt að gera með markvissri þjálfun sem best er að hefjist við ungan 

aldur (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2014). 
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Félagsfærni hefur einnig verið flokkuð í sex flokka en þeir eru eftirfarandi: 

• Tilfinningaleg tjáningarhæfni (e. emotional expressivity) er hæfni einstaklings til 

að tjá tilfinningar sínar af sjálfu sér og af nákvæmni sem og hæfni til að tjá sig án 

orða. Einstaklingar með góða tilfinningalega tjáningarhæfni eru líklegir til að hafa 

jákvæð áhrif á tjáningarhæfni annarra. 

• Tilfinningaleg næmni (e. emotional sensitivity) er hæfni til að taka á móti og lesa í 

óyrt skilaboð annarra. Einstaklingur með góða tilfinningalega næmni er líklegur til 

að vera tillitsamur og sýna öðrum samkennd. 

• Tilfinningaleg stjórnun (e. emotional control) og er þá átt við hæfni til að stjórna 

(e. control) og koma skipulagi á (e. regulate) tilfinningar sínar. Einstaklingur með 

góða tilfinningalega stjórnun er líklegri til að hafa stjórn á sér í erfiðum 

aðstæðum. 

• Félagsleg tjáningarhæfni (e. social expressivity) er hæfni til að tjá sig og taka þátt 

í umræðum með öðrum. Einstaklingur með góða félagslega tjáningarhæfni er því 

líklegur til að eiga auðvelt með að tjá sig við aðra. 

• Félagsleg næmni (e. social sensitivity) er hæfni einstaklings til að lesa í og skilja 

umræður annarra sem og almenn þekking á viðeigandi félagslegri hegðun. Þeir 

sem eru með góða félagslega næmni eru líklegir til að vera umhyggjusamir 

einstaklingar. 

• Félagsleg stjórnun (e. social control) er hæfni einstaklings til að hafa stjórn á 

sjálfum sér í félagslegum aðstæðum. Einstaklingur með góða félagslega stjórnun 

er líklegur til að vera lipur og sjálfsöruggur í félagslegum aðstæðum (Riggio, 

1986). 

Best er ef einstaklingur er með jafna hæfni í öllum flokkunum en ekki mjög mikla hæfni 

í einum flokki og enga í öðrum, þannig næst mesta jafnvægið (Riggio, 1986). Eins og sjá 

má felur félagsfærni margt í sér og góð félagsfærni getur verið mjög mikilvæg fyrir 

einstaklinga, sérstaklega í erfiðum aðstæðum eins og einelti. 

Í aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að hlutverk grunnskóla er meðal annars að 

búa nemendur undir áskoranir og hjálpa þeim að fóta sig í flóknu samfélagi. Efla þarf 

sjálfsskilning nemenda og hæfni þeirra til að takast á við daglegt líf og er þar með talið 

upp að efla þurfi sjálfstraust og félagsfærni þeirra. Í aðalnámskrá grunnskóla er 

hugtakið félagsfærni skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Félagsfærni miðar að því að geta átt jákvæð og árangursrík samskipti við aðra. 

Heilbrigð sjálfsmynd er grundvöllur félagsfærni. Börn með góða félagsfærni 

eru líklegri til að eiga frumkvæði að samskiptum, viðhalda þeim og aðlaga sig 

breyttum aðstæðum. Þroskuð félagsfærni er grunnur að lífshamingju og 
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lífsfyllingu hvers einstaklings. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 37) 

Embætti landlæknis lagði í byrjun ársins 2019 fyrir kannanir í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum. Var þetta gert til að fá yfirlit yfir stöðu geðræktar, forvarna og 

stuðnings við börn og ungmenni í skólastarfi. Markmiðið var að afla upplýsinga um 

hvernig stuðlað er að góðri geðheilsu og vellíðan barna og ungmenna í skólakerfinu. 

Niðurstöður sýndu meðal annars að þörf er á að styrkja formlegar stoðir og innviði 

skólakerfisins til að sinna geðrækt, forvörnum og stuðningi við börn og ungmenni. 

Niðurstöður sýndu einnig að það þarf að efla markvissa kennslu í félags- og 

tilfinningafærni á öllum skólastigum ef það á að takast að byggja upp öfluga færni 

þeirra (Sigrún Daníelsdóttir, 2019). Ljóst er að efla þarf þjálfun og kennslu í félags- og 

tilfinningafærni en hugsanlega má að hluta til rekja vaxandi tíðni eineltis til 

takmarkaðrar kennslu í félags- og tilfinningafærni. 

Skólaumhverfið er tilvalinn staður til að efla félagsfærni (Divecha og Brackett, 

2019; Rekha, 2019) og er hún í raun óaðskiljanlegur hluti af menntun barna og 

nauðsynlegur hluti af eineltisáætlunum en góð félagsfærni getur minnkað og komið í 

veg fyrir einelti (Divecha og Brackett, 2019; Song, Zochowski, Tashman, Houle og Doll, 

2019). 
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3 Aðferð og framkvæmd 

Í þessum kafla verður farið yfir þá aðferðafræði sem stuðst var við og rannsókninni lýst. 

Fyrst verða markmið rannsóknarinnar rifjuð upp og farið verður yfir 

rannsóknarspurningar. Þar á eftir verður farið yfir þær rannsóknaraðferðir sem notaðar 

voru við rannsóknarvinnuna sem hófst í desember 2019 og lauk vorið 2020. Að lokum 

verður greint frá hvernig gagnasöfnun og úrvinnslu gagna var háttað. 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Markmið þessarar rannsóknar var að greina eineltisáætlanir grunnskóla landsins með 

sérstöku tilliti til forvarnarþáttar þeirra og skoða hvers konar forvarnir grunnskólar eru 

helst að styðjast við. Þá var einnig skoðað hvort munur væri á innihaldi áætlana eftir 

landshlutum. Til að ná þessum markmiðum var stuðst við fyrirliggjandi gögn sem fengin 

voru á vefsíðum grunnskólanna og rannsóknarspurningar settar fram: 

• Hvert er innihald eineltisáætlana grunnskóla landsins og er munur á innihaldi 

þeirra eftir landshlutum? 

• Hvers konar forvarnir styðjast grunnskólar helst við? 

Rannsókn sem þessi gæti verið gagnleg fyrir skólasamfélag okkar en samkvæmt lögum 

um grunnskóla nr. 91/2008 eiga skólar að tryggja almenna velferð nemenda og öryggi 

þeirra. Það gefur augaleið að skólum ber að koma í veg fyrir að einelti líðist og það er 

hægt að gera með forvörnum. Þess vegna er vert að kanna innihald eineltisáætlana í 

grunnskólum hér á landi, hvers konar forvarnir grunnskólar eru helst að styðjast við og 

hvernig þeim er háttað. 

3.2 Rannsóknaraðferð 

Rannsóknir þjóna allar einum megintilgangi en sá tilgangur er að finna eitthvert 

sjónarhorn á veruleikann. Megindleg aðferðafræði byggir aðallega á tölulegum gögnum 

og því sem er hægt að mæla. Megindleg aðferð er notuð þegar vitað er fyrir fram að 

hverju er verið að spyrja (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Megindlegar rannsóknir fara 

fram í ákveðnum skrefum. Fyrsta skrefið er að útskýra eitthvert fyrirbæri, næsta skref 

er að safna tölulegum gögnum, síðasta skrefið er svo að greina þessi gögn með 

stærðfræðilegum aðferðum og þá einkum tölfræði (Muijs, 2004). Megindlegar aðferðir 

mæla hlutlægar staðreyndir sem byggja á tölulegri samantekt þar sem upplýsingum um 

fyrir fram ákveðnar breytur er safnað saman og þær eiga vel við þegar leitast er eftir því 
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að rannsaka staðreyndir. Áreiðanleiki við vinnslu megindlegra rannsóknar er mikill, 

meðal annars vegna þess að úrtak getur verið stórt (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Í rannsókninni var notast við megindlega aðferðafræði. Notast var við 

úrvinnsluaðferð sem byggir á fyrirliggjandi gögnum en þegar það er gert aflar 

rannsakandi sjálfur ekki gagna heldur nýtir hann gögn sem aðrir hafa skráð. Það er gert 

með því að fá aðgang að gögnum og eru þau síðan skoðuð vel. Þessi gögn geta verið af 

ýmsu tagi, eins og til dæmis skýrslur, bækur og fleira. Þegar unnið er með fyrirliggjandi 

gögn eru þau í upphafi ekki skráð eftir ákveðnu rannsóknarferli heldur kemur það fram 

síðar. Áreiðanleiki og réttmæti slíkrar úrvinnsluaðferðar fer eftir því hversu vel 

fyrirliggjandi gögn voru unnin áður en rannsóknarvinna hófst. Helstu kostir þess að 

greina fyrirliggjandi gögn eru þeir að hægt er að vinna með stærra úrtak heldur en 

þegar frumgagna er aflað, auk þess er aðferðin fljótlegri í vinnslu en flestar aðrar 

aðferðir (Neuman, 2011; Neuendorf, 2017). Greining fyrirliggjandi gagna hefur einnig 

gefið góða raun við að greina þá þjónustu sem í boði er og getur í kjölfarið gefið tilefni 

til rökstuðnings um aukna þjónustu, ef þörf þykir á (Neuman, 2011). Gagnaöflun fór 

fram á þann hátt að upplýsingum var aflað af vefsíðum grunnskólanna en 

eineltisáætlanir eru opinber gögn sem allir geta fengið aðgang að.  

Notast var við innihaldsgreiningu en það er aðferð sem notuð er til að rannsaka 

fyrirfram ákveðin gögn og hentar vel þegar rannsakandi ætlar að skoða innihald þeirra á 

hlutlægan hátt (Neuman, 2011). Innihaldsgreining felur í sér að skoða ákveðinn texta 

mjög vel, hann er svo kóðaður og innihald hans greint og það leiðir til ákveðinnar 

niðurstöðu. Þegar notast er við innihaldsgreiningu eru gögn magnbundin og þau eru 

skráð með kerfisbundnum hætti hversu oft tiltekið efni kemur fram (Neuman, 2011; 

Neuendorf, 2016). Þegar verið er að innihaldsgreina gögn er mikilvægt að hafa nokkur 

atriði í huga. Það þarf að setja rannsókninni ákveðinn ramma og rannsakandi þarf að  

skilja innihald gagnanna, hvaða orð eru notuð, hvernig þau eru notuð, í hvaða samhengi 

eru orðin og hvað er verið að gefa í skyn með notkun þeirra (Neuman, 2011).   

Til að greina innihald texta er notast við kóðunarkerfi en það gefur til kynna hvernig 

rannsakandi breytir á kerfisbundinn hátt, táknrænum texta í megindleg gögn. Til að 

gæta að réttmæti og áreiðanleika rannsóknar eru nákvæm vinnubrögð mikilvæg 

(Neuman, 2011). Útbúinn var gátlisti og var hann notaður sem kóðunarkerfi svo 

auðveldara var að greina innihald gagnanna en á þann hátt er einnig verið að tryggja að 

allt innihald gagna sé greint á sama hátt (Neuman, 2011). 

Lýsandi tölfræði var notuð við úrvinnslu gagna en það er einföld lýsing á 

niðurstöðum og segir til um hvað er dæmigert fyrir gögn rannsóknar. Þegar notast er 
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við lýsandi tölfræði leitast rannsakandi við að koma niðurstöðum fram á eins skýran og 

einfaldan hátt og mögulegt er (Neuman, 2011). Úrtaksaðferð rannsóknarinnar var 

markvisst úrtak (e. purposive sample) en í markvissu úrtaki eru þátttakendur valdir 

vegna ákveðinnar stöðu eða í ákveðnum tilgangi (Esterberg, 2002; Neuman, 2011). 

Notast var við markvisst úrtak þar sem fyrir fram var ákveðið að skoða alla grunnskóla 

landsins. 

Þar sem flestir grunnskólar landsins eru með eineltisáætlun aðgengilega á vefsíðum 

er hentugt fyrir rannsakanda að nota þau gögn og innihaldsgreina þau en á þann hátt er 

unnt að svara rannsóknarspurningunum út frá ályktunum sem dregnar voru af innihaldi 

áætlananna. 

3.3 Gagnasöfnun og úrvinnsla gagna 

Rannsóknarferlið hófst í desember þegar rannsakandi byrjaði að safna saman 

rannsóknargögnum. Upplýsingar um grunnskóla voru fengnar frá hag- og 

upplýsingasviði Sambands íslenskra sveitarfélaga sem safnar saman upplýsingum um 

rekstur allra grunnskóla landsins á hverju ári (Samband íslenskra sveitarfélaga, 2019). 

Ákveðið var að skoða einungis grunnskóla sem reknir eru beint af sveitarfélögunum en 

ekki einkarekna grunnskóla. Voru því 154 grunnskólar skoðaðir af öllu landinu en ekki 

var hægt að nálgast eineltisáætlanir hjá þeim öllum. Samtals voru 148 eineltisáætlanir 

greindar. 

Aðgengi að eineltisáætlunum var misjafnlega gott. Í flestum tilvikum var auðvelt að 

finna þær á vefsíðum grunnskólanna. Eineltisáætlanir voru í mörgum tilfellum flokkaðar 

undir flipa á forsíðu vefsíðna skólanna, til dæmis undir Skólar > Áætlanir > 

Eineltisáætlun. Í sumum skólum voru eineltisáætlanir flokkaðar undir Hagnýtt > 

Áætlanir > Eineltisáætlun. Í færri tilfellum var hægt að finna eineltisáætlanir undir 

flipanum Foreldrar en einnig Nemendur. Í einstaka tilfellum var aðgengi flókið. Í sumum 

tilfellum skipti máli hvaða internet-vafri var notaður og þurfti að prófa allt að þrjá vafra 

áður en tókst að opna eineltisáætlanir. Einnig þurfti í einstaka tilfellum að hlaða niður 

forriti til að geta opnað eineltisáætlanir. Þá þurfti til að mynda að opna starfsáætlun 

grunnskólanna og leita þar í 50–80 blaðsíðum að eineltisáætlun. Í viðauka A er hægt að 

nálgast upplýsingar um hvaða grunnskólar voru teknir til skoðunar í rannsókninni. Í 

þeim gögnum eru skólarnir flokkaðir eftir landshlutum og sveitarfélögum.  

Þessar 148 áætlanir voru ólíkar og misítarlegar, allt frá tveimur blaðsíðum upp í 

ítarleg rit með ýmsum viðbótar gögnum og upplýsingum. Misjafnt var hvaða leiðir 

grunnskólar völdu að notast við. Margir skólar nefndu í áætlunum sínum að þeir ynnu 
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eftir ákveðinni hugmyndafræði og má þar meðal annars nefna „Uppeldi til ábyrgðar“ og 

„Jákvæður agi“. Einnig nefndu margir skólar að þeir ynnu eftir ýmsum gildum líkt og 

jákvæðum samskiptum, virðingu og samábyrgð. Það er þó ekki hægt að flokka þessar 

uppeldisstefnur né gildin, þó mikilvæg séu, sem eineltisáætlanir, forvarnaráætlanir eða 

forvarnir. Algengasta eineltisáætlunin sem var tiltekin var Olweusaráætlunin gegn 

einelti. Alls notar 41 skóli þá áætlun eða um 28% skólanna. 

Söfnun gagna lauk í febrúar en samhliða þessari vinnu voru gögnin einnig 

innihaldsgreind. Vinnsla á fræðilegum hluta ritgerðarinnar fór fram yfir tímabilið janúar 

til apríl. Við vinnslu rannsóknarinnar var notast við gátlista til að skrá niður upplýsingar 

á kerfisbundinn hátt. Gátlistinn var settur upp í tölfræðiforritinu Excel til að vinna úr 

gögnunum sem fengust úr innihaldsgreiningunni en þannig mátti auðvelda tölfræðilega 

úrvinnslu í lokin. Unnið var úr gögnunum og niðurstöður svo settar fram á lýsandi hátt. 

Við innihaldsgreininguna var horft til lykilhugtaka og áherslna sem skilgreind voru í 

byrjun. Eftir yfirferð á áætlunum bættist við þann lista og voru áætlanirnar því greindar 

aftur miðað við breytta áherslu í innihaldsgreiningunni. Í innihaldsgreiningu á 

eineltisáætlunum grunnskóla var horft til eftirfarandi þátta: 

• Er hugtakið einelti skilgreint? 

• Er farið yfir hvaða einkenni eða vísbendingar starfsfólk skólans þarf að hafa í 

huga til að geta komið auga á hugsanlegt einelti? 

• Er fjallað um mikilvægi samstarfs heimila og skóla? 

• Kemur fram að það sé starfandi eineltisteymi, samskiptateymi eða að það sé 

starfandi stýrihópur sem hefur það verkefni að taka á eineltismálum? 

• Er fjallað um mikilvægi forvarna og hvers konar forvarnir grunnskólinn notar til 

að fyrirbyggja einelti? 

• Er fjallað um hlutverk mismunandi aðila? 

o Skólasamfélagsins 

o Foreldra 

o Nemenda 

• Er til staðar áætlun, vinnuferli, ferillýsing eða upplýsingar um inngrip þegar upp 

kemur einelti? 

• Er viðbótarfræðsla um einelti í áætluninni – til dæmis vefsíður með ýmsum 

fróðleik um einelti? 

• Er verklag fyrir foreldra, hvort tveggja foreldra þolenda og gerenda? 

• Kemur fram hvort það sé starfandi nemendaverndarráð? 

• Er tilkynningareyðublað sem hægt er að notast við ef upp kemur eineltismál? 

• Er fjallað sérstaklega um mikilvægi trúnaðar og öryggis í eineltismálum? 
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• Kemur fram hvort og þá hvert er hægt að leita eftir aðstoð og stuðningi utan 

skólans? Eins og til dæmis hjá félagsþjónustu eða fræðslusviði sveitarfélagsins, í 

fagráð mennta- og menningarmálaráðuneytisins, barnavernd eða annað. 

• Er fjallað um eftirfylgni eineltismála og hvernig henni er háttað? 

• Kemur fram hvort framkvæmdar séu kannanir um líðan nemenda eða 

eineltismál? 

• Kemur fram hvort tengslakönnun sé framkvæmd í skólanum?  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða helstu niðurstöður á greiningu eineltisáætlana grunnskóla kynntar 

og reynt verður að svara rannsóknarspurningunum tveimur: 

• Hvert er innihald eineltisáætlana grunnskóla landsins og er munur á innihaldi 

þeirra eftir landshlutum? 

• Hvers konar forvarnir styðjast grunnskólarnir helst við? 

Fjallað verður um eineltisáætlanir grunnskóla og innihald þeirra. Eins og áður hefur 

komið fram verða eineltisáætlanir grunnskóla skoðaðar sérstaklega með tilliti til 

forvarna. Niðurstöður verða flokkaðar eftir landshlutum. Vert er að ítreka að sjálfstætt 

starfandi grunnskólar eru ekki viðfangsefni þessarar rannsóknar.  

4.1 Hvert er innihald eineltisáætlana grunnskóla landsins og er munur á 
innihaldi þeirra eftir landshlutum? 

Til að svara rannsóknarspurningu um innihald eineltisáætlana grunnskóla er mikilvægt 

að átta sig á mismunandi aðstæðum þeirra. Stærð þeirra er misjöfn og er 

nemendafjöldi allt frá þremur nemendum í Grunnskólanum í Grímsey upp í 931 

nemanda í Varmárskóla í Mosfellsbæ. 

Einnig verður að horfa í landfræðilegar aðstæður en þær geta einnig haft áhrif á það 

hvernig grunnskólar útbúa eineltisáætlanir sínar. Hér verður fjallað ítarlega um innihald 

eineltisáætlana grunnskóla og verða þær niðurstöður flokkaðar eftir landshlutum. 

Þegar niðurstöðukaflinn um innihald áætlana er lesinn er mikilvægt að hafa í huga að 

þó svo að eitthvað atriði sé ekki í áætluninni þá þýðir það ekki endilega að það atriði sé 

ekki til staðar í skólanum. 

4.1.1 Höfuðborgarsvæðið 

Á höfuðborgarsvæðinu voru 60 grunnskólar skoðaðir þegar rannsóknin fór fram og eru 

þeir í sjö sveitarfélögum. Allir eru þeir með eineltisáætlun og starfa 16 þeirra eða 27% 

eftir Olweusaráætluninni á Íslandi. Fjórðungur þeirra skóla sem starfa eftir þeirri áætlun 

voru þó ekki með góðar upplýsingar um áætlunina á sinni vefsíðu. 

Í áætlunum 54 skóla eða í 90% tilvika var hugtakið einelti skilgreint og í tæplega 37% 

tilvika var sagt frá einkennum sem gott er fyrir foreldra og starfsfólk skóla að hafa í 

huga til að koma auga á einelti. Í 39 áætlunum eða 65% þeirra var fjallað sérstaklega 

um samvinnu heimila og skóla þegar kemur að eineltismálum. 
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Líkt og lesa má úr mynd 1 er hlutverk nemenda, þegar kemur að eineltismálum, 

skilgreint í 28 eineltisáætlunum eða í tæplega helmingi þeirra. Fjallað var um hlutverk 

foreldra í svipað mörgum áætlunum á meðan fjallað var um hlutverk skóla og 

starfsmanna þeirra í 52 áætlunum. Komið var inn á forvarnir í áætlunum 47 skóla.  

 

Mynd 1: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á höfuðborgarsvæðinu 

Eineltisteymi er starfrækt í 43 skólanna samkvæmt áætlununum eða í um 72% þeirra og  

bent er á fræðslu og upplýsingar um einelti í 28% þeirra. Í áætlunum skólanna kemur 

fram að nemendaverndarráð sé starfandi í 46 skólanna eða um 77% þeirra. 
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Á mynd 2 má sjá að áætlun um vinnulag ef upp kemur einelti er til staðar í 90% 

skólanna þó svo að verklag fyrir foreldra gerenda og þolenda sé ekki endilega til staðar í 

þeim öllum. Sérstakt tilkynningareyðublað var til staðar í 25 skólum. 

 

Mynd 2: Verklag í eineltisáætlunum á höfuðborgarsvæðinu 

Í 21 áætlun eða í um 25% þeirra er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð utan 

skólans ef upp kemur einelti eins og t.d. hjá skóla- og frístundasviði, félagsþjónustu 

sveitarfélags, skólaþjónustu, fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 

barnavernd, lögreglu o.s.frv. 

Í 12 áætlunum eða hjá 20% skólanna var komið sérstaklega inn á trúnað og áréttað 

að hann sé ávallt hafður að leiðarljósi og í 43 áætlunum eða 72% þeirra er fjallað um 

eftirfylgni mála þegar einelti kemur upp. Kannanir um líðan og einelti eru framkvæmdar 

í 41 skóla eða 68% þeirra og tengslakannanir eru framkvæmdar í 25 skólum eða í um 

42% þeirra. Þó að ekki sé komið inn á trúnað, eftirfylgni eða kannanir í áætlunum þarf 

það ekki að þýða að þessi atriði séu ekki til staðar í skólanum. 
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4.1.2 Suðurnes 

Á Suðurnesjum voru 11 grunnskólar starfandi í fjórum sveitarfélögum þegar rannsóknin 

fór fram og voru eineltisáætlanir þeirra allra skoðaðar. Enginn þeirra starfar eftir 

Olweusaráætluninni á Íslandi. 

Í áætlunum átta skóla eða í 73% tilvika var hugtakið einelti skilgreint og í tæplega 

36% tilvika var sagt frá einkennum sem gott er fyrir foreldra og starfsfólk skóla að hafa í 

huga til að koma auga á einelti. Í sex áætlunum eða 55% þeirra var fjallað sérstaklega 

um samvinnu heimila og skóla þegar kemur að eineltismálum. 

Líkt og lesa má úr mynd 3 er hlutverk nemenda, þegar kemur að eineltismálum, 

skilgreint í 3 eineltisáætlunum eða um 27%. Mun líklegra var að fjallað væri um hlutverk 

foreldra en langalgengast eða í 73% tilvika var fjallað um hlutverk skóla og starfsmanna 

þeirra. Komið var inn á forvarnir í áætlunum fimm skóla eða um 45% þeirra. 

 

Mynd 3: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Suðurnesjum 

Eineltisteymi er starfrækt í níu skólanna samkvæmt áætlununum eða um 82% þeirra og  

bent er á fræðslu og upplýsingar um einelti í 18% þeirra. Í áætlunum skólanna kemur 

fram að nemendaverndarráð sé starfandi í þremur skólanna eða um 27% þeirra. 

Mögulegt er að eineltisteymi og nemendaverndarráð séu einnig starfrækt í þeim 

skólum sem taka það ekki fram í áætlunum sínum. 
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Á mynd 4 má sjá að þegar ferli og verklagsreglur voru skoðaðar í áætlununum kom í ljós 

að 10 skólanna eða 91% þeirra voru með áætlun um hvernig ætti að vinna ef upp kæmi 

einelti. Einungis einn skóli var með verklag fyrir foreldra þolenda og foreldra gerenda í 

áætlun sinni. Allir skólarnir voru með sérstakt tilkynningareyðublað. 

 

Mynd 4: Verklag í eineltisáætlunum á Suðurnesjum 

 Í tveimur áætlunum eða í um 18% þeirra er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð 

utan skólans ef upp kemur einelti eins og t.d. hjá fræðslusviði, félagsþjónustu 

sveitarfélags, skólaþjónustu, fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 

barnavernd, lögreglu o.s.frv. 

Í einni áætlun eða hjá 9% skólanna var komið sérstaklega inn á trúnað og áréttað að 

hann sé ávallt hafður að leiðarljósi og í sjö áætlunum eða 64% þeirra er fjallað um 

eftirfylgni mála þegar einelti kemur upp. Kannanir um líðan og einelti eru framkvæmdar 

í sex skólum eða 55% þeirra  og tengslakannanir eru framkvæmdar í sjö skólum eða í 

um 64% þeirra. Þó að ekki sé komið inn á trúnað, eftirfylgni eða kannanir í áætlunum 

þarf það ekki að þýða að þessi atriði séu ekki til staðar í skólanum. 
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4.1.3 Vesturland 

Á Vesturlandi eru 10 sveitarfélög og voru 11 skólar starfandi þegar rannsóknin fór fram. 

Ekki var hægt að nálgast eineltisáætlanir tveggja skóla. Samkvæmt vefsíðum þessara 

tveggja skóla þá eru áætlanirnar aðgengilegar á vef þeirra en ekki var mögulegt að opna 

þær. Því voru einungis níu áætlanir skoðaðar. Einn skóli á Vesturlandi starfar eftir 

Olweusaráætluninni á Íslandi. 

Í áætlunum allra skólanna var hugtakið einelti skilgreint og í tæplega 33% tilvika var 

sagt frá einkennum sem gott er fyrir foreldra og starfsfólk skóla að hafa í huga til að 

koma auga á einelti. Í sex áætlunum eða 67% þeirra var fjallað sérstaklega um samvinnu 

heimila og skóla þegar kemur að eineltismálum. 

Líkt og lesa má úr mynd 5 er hlutverk nemenda, þegar kemur að eineltismálum, 

skilgreint í tveimur eineltisáætlunum eða um 22% þeirra. Fjallað var um hlutverk 

foreldra í helmingi fleiri áætlunum en algengast var að fjallað væri um hlutverk skóla og 

starfsmanna. Komið var inn á forvarnir í áætlunum átta skóla eða um 89% þeirra.  

 

Mynd 5: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Vesturlandi 

Samkvæmt áætlununum eru eineltisteymi starfrækt í sjö skólanna eða um 78% þeirra 

og í engri áætlun er bent á fræðslu og upplýsingar um einelti. Í áætlunum skólanna 

kemur fram að nemendaverndarráð sé starfandi í fjórum skólanna eða um 44% þeirra. 

Mögulegt er að eineltisteymi og nemendaverndarráð séu starfrækt í skólunum þó að 

það sé ekki tekið fram í áætlunum þeirra. 
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Eins og sjá má á mynd 6 voru átta skólanna eða 89% þeirra með áætlun um hvernig ætti 

að vinna ef upp kæmi einelti þó svo að verklag fyrir foreldra gerenda væri ekki til staðar 

í áætlununum. Í sex áætlunum eða 67% þeirra var sérstakt tilkynningareyðublað sem 

einstaklingar geta notast við. 

 

Mynd 6: Verklag í eineltisáætlunum á Vesturlandi 

Í um þriðjungi áætlana er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð utan skólans ef upp 

kemur einelti eins og t.d. hjá fræðslusviði, félagsþjónustu sveitarfélags, skólaþjónustu, 

fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, barnavernd, lögreglu o.s.frv. 

Í tveimur áætlunum eða hjá 22% skólanna var komið sérstaklega inn á trúnað og 

áréttað að hann sé ávallt hafður að leiðarljósi og í sex áætlunum eða 67% þeirra er 

fjallað um eftirfylgni mála þegar einelti kemur upp. Kannanir um líðan og einelti eru 

framkvæmdar í sex skólum eða 67% þeirra og tengslakannanir eru framkvæmdar í jafn 

mörgum skólum samkvæmt áætlununum. Þó að ekki sé komið inn á trúnað, eftirfylgni 

eða kannanir í áætlunum þarf það ekki að þýða að þessi atriði séu ekki til staðar í 

skólanum. 
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4.1.4 Vestfirðir 

Á Vestfjörðum eru níu sveitarfélög þar sem starfandi eru 11 grunnskólar. 10 

grunnskólar og eineltisáætlanir voru þeirra skoðaðar í rannsókninni þar sem ekki náðist 

að nálgast eineltisáætlun hjá einum skóla. Samkvæmt vefsíðum skólans þá er áætlunin 

aðgengileg á vef hans en ekki er mögulegt að opna hana. Einn skóli á Vesturlandi starfar 

eftir Olweusaráætluninni á Íslandi. 

Í öllum áætlununum var hugtakið einelti skilgreint en í engri þeirra var farið yfir 

einkenni sem gott er fyrir foreldra og starfsfólk skóla að hafa í huga til að koma auga á 

einelti. Í sex áætlunum eða 60% þeirra var fjallað sérstaklega um samvinnu heimila og 

skóla þegar kemur að eineltismálum. 

Líkt og lesa má úr mynd 7 er hlutverk nemenda, þegar kemur að eineltismálum, 

skilgreint í fimm eineltisáætlunum eða í helming þeirra. Fjallað var um hlutverk skóla og 

starfsmanna í þeim öllum. Komið var inn á forvarnir í áætlunum sex skóla eða um 60% 

þeirra. 

 

Mynd 7: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Vestfjörðum 

Samkvæmt áætlununum er eineltisteymi starfrækt í fjórum skólanna eða um 40% 

þeirra en ekki er bent á fræðslu og upplýsingar um einelti í neinum þeirra. Í áætlunum 

skólanna kemur fram að nemendaverndarráð sé starfandi í sjö skólanna eða um 70% 

þeirra. Mögulegt er að eineltisteymi og nemendaverndarráð séu starfrækt í skólunum 

þó að það komi ekki fram í áætlunum þeirra. 
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Eins og sjá má á mynd 8 þá voru níu skólanna eða 90% þeirra með áætlun um hvernig 

ætti að vinna ef upp kæmi einelti. Enginn af skólunum var með verklag fyrir foreldra 

þolenda og foreldra gerenda í áætlun sinni. Tilkynningareyðublað var til staðar í tveimur 

skólum. 

 

Mynd 8: Verklag í eineltisáætlunum á Vestfjörðum 

Í tveimur áætlunum eða í um 20% þeirra er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð 

utan skólans ef upp kemur einelti eins og t.d. hjá fræðslusviði, félagsþjónustu 

sveitarfélags, skólaþjónustu, fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 

barnavernd, lögreglu o.s.frv. 

Í þremur áætlunum eða hjá 30% skólanna var komið sérstaklega inn á trúnað og 

áréttað að hann sé ávallt hafður að leiðarljósi og í fjórum áætlunum eða 40% þeirra er 

fjallað um eftirfylgni mála þegar einelti kemur upp. Kannanir um líðan og einelti eru 

framkvæmdar í fjórum skólum eða 40% þeirra og tengslakannanir eru framkvæmdar í 

sex skólum eða í um 60% þeirra. Þó að ekki sé komið inn á trúnað, eftirfylgni eða 

kannanir í áætlunum þarf það ekki að þýða að þessi atriði séu ekki til staðar í skólanum.  
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4.1.5 Norðurland vestra 

Á Norðurlandi vestra eru sjö sveitarfélög starfandi og voru sex grunnskólar og 

eineltisáætlanir þeirra skoðaðar í rannsókninni þar sem ekki var mögulegt að nálgast 

eineltisáætlun hjá einum skóla. Af þessum sjö skólum sem eru á Norðurlandi vestra 

starfa fjórir þeirra eftir Olweusaráætluninni á Íslandi. 

Í öllum áætlununum, sem aðgengilegar voru, var hugtakið einelti skilgreint og í 

tveimur þeirra eða þriðjungi var farið yfir einkenni sem gott er fyrir foreldra og 

starfsfólk skóla að hafa í huga til að koma auga á einelti. Í þremur áætlunum eða 

helmingi þeirra var fjallað sérstaklega um samvinnu heimila og skóla þegar kemur að 

eineltismálum. 

Líkt og lesa má úr mynd 9 er hlutverk nemenda og foreldra, þegar kemur að 

eineltismálum, ekki skilgreint í neinni áætlun. Flestar þeirra fjölluðu þó um hlutverk 

skóla og starfsmanna. Komið var inn á forvarnir í áætlunum allra skólanna.  

 

Mynd 9: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Norðurlandi vestra 

Samkvæmt áætlununum eru eineltisteymi starfrækt í tveimur skólanna eða þriðjungi 

þeirra en ekki er bent á fræðslu og upplýsingar um einelti í neinum þeirra. Í áætlunum 

skólanna kemur fram að nemendaverndarráð voru starfandi í fimm skólum eða um 83% 

þeirra. Mögulegt er að eineltisteymi og nemendaverndarráð séu starfrækt í skólunum 

þó að það komi ekki fram í áætlunum þeirra. 
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Mynd 10: Verklag í eineltisáætlunum á Norðurlandi vestra 

Eins og sjá má á mynd 10 voru allir skólarnir með áætlun um hvernig ætti að vinna ef 

upp kæmi einelti. Enginn af skólunum var með verklag fyrir foreldra þolenda og foreldra 

gerenda í áætlun sinni. Enginn af skólunum er með tilkynningareyðublað. 

Í einni áætlun eða í um 17% þeirra er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð utan 

skólans ef upp kemur einelti eins og t.d. hjá fræðslusviði, félagsþjónustu sveitarfélags, 

skólaþjónustu, fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, barnavernd, lögreglu 

o.s.frv. 

Engin áætlun kom sérstaklega inn á trúnað eða áréttað að hann sé ávallt hafður að 

leiðarljósi og það sama á við um eftirfylgni mála þegar einelti kemur upp. Kannanir um 

líðan og einelti eru framkvæmdar í fimm skólum eða 83% þeirra og tengslakannanir eru 

framkvæmdar í tveimur skólum eða í þriðjungi þeirra. Þó að ekki sé komið inn á trúnað, 

eftirfylgni eða kannanir í áætlunum þarf það ekki að þýða að þessi atriði séu ekki til 

staðar í skólanum. 
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4.1.6 Norðurland eystra 

Á Norðurlandi eystra voru 23 grunnskólar starfandi þegar rannsóknin fór fram en á 

svæðinu eru 13 sveitarfélög. Einn grunnskóli var einungis með skólareglur en ekki 

eiginlega eineltisáætlun. Einnig voru sex skólar með litlar eða lélegar upplýsingar á 

vefsíðum sínum. Af þessum 23 skólum sem eru á Norðurlandi eystra starfa átta þeirra 

eftir Olweusaráætluninni á Íslandi. Hér að neðan verður fjallað um eineltisáætlanir 22 

skóla þar sem einn skóli var ekki með áætlun. 

Í 18 áætlununum eða um 82% þeirra var hugtakið einelti skilgreint og í níu eða um 

41% þeirra var farið yfir einkenni sem gott er fyrir foreldra og starfsfólk skóla að hafa í 

huga til að koma auga á einelti. Í 12 áætlunum eða um 55% þeirra var fjallað 

sérstaklega um samvinnu heimila og skóla þegar kemur að eineltismálum. 

Líkt og lesa má úr mynd 11 er hlutverk nemenda, þegar kemur að eineltismálum, 

skilgreint í fjórum eineltisáætlunum eða í um 18% þeirra. Algengara var að fjallað væri 

um hlutverk foreldra á meðan fjallað var um hlutverk skóla og starfsmanna í þeim öllum 

nema einni. Komið var inn á forvarnir í áætlunum 14 skóla eða um 64% þeirra. 

 

Mynd 11: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Norðurlandi eystra 

Samkvæmt áætlununum voru eineltisteymi starfrækt í 12 skólanna eða um 55% þeirra 

og bent er á fræðslu og upplýsingar um einelti í 18% þeirra. Í áætlunum skólanna kemur 

fram að nemendaverndarráð sé starfandi í 15 skólum eða 68% þeirra. Mögulegt er að 

eineltisteymi og nemendaverndarráð séu starfrækt í skólum þó að það komi ekki fram í 

áætlun þeirra. 
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Á mynd 12 má sjá að þegar ferli og verklagsreglur voru skoðaðar voru 20 skólar eða 

91% þeirra með áætlun um hvernig ætti að vinna ef upp kæmi einelti. Tveir skólar eða 

um 9% þeirra voru með verklag fyrir foreldra þolenda og foreldra gerenda í áætlun 

sinni. Átta skólar voru með sérstakt tilkynningareyðublað. 

 

Mynd 12: Verklag í eineltisáætlunum á Norðurlandi eystra 

Í sex áætlun eða í um 27% þeirra er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð utan 

skólans ef upp kemur einelti eins og t.d. hjá fræðslusviði, félagsþjónustu sveitarfélags, 

skólaþjónustu, fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, barnavernd, lögreglu 

o.s.frv. 

Í einni áætlun var komið sérstaklega inn á trúnað og áréttað að hann sé ávallt 

hafður að leiðarljósi. Í 14 áætlunum var fjallað um eftirfylgni mála þegar einelti kemur 

upp. Kannanir um líðan og einelti eru framkvæmdar í 11 skólum eða helmingi þeirra og 

tengslakannanir eru framkvæmdar í 13 skólum eða í 59% þeirra. Þó að ekki sé komið 

inn á trúnað, eftirfylgni eða kannanir í áætlunum þarf það ekki að þýða að þessi atriði 

séu ekki til staðar í skólanum. 
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4.1.7 Austurland  

Á Austurlandi voru 12 grunnskólar starfandi þegar rannsóknin fór fram en á Austurlandi 

eru sjö sveitarfélög. Einn af þessum skólum hefur sett sér áætlun en er ekki með hana 

aðgengilega á vef sínum og því eru einungis 11 áætlanir á Austurlandi skoðaðar í þessari 

rannsókn. Af þessum 12 skólum sem eru á Austurlandi starfa sjö þeirra eftir 

Olweusaráætluninni á Íslandi. 

Í níu áætlununum eða um 82% þeirra var hugtakið einelti skilgreint og í tveimur eða 

um 18% þeirra var farið yfir einkenni sem gott er fyrir foreldra og starfsfólk skóla að 

hafa í huga til að koma auga á einelti. Í sjö áætlunum eða um 64% þeirra var fjallað 

sérstaklega um samvinnu heimila og skóla þegar kemur að eineltismálum. 

Líkt og lesa má úr mynd 13 er hlutverk nemenda, þegar kemur að eineltismálum, 

skilgreint í fjórum eineltisáætlunum. Fjallað var um hlutverk skóla og starfsmanna í 

þeim öllum. Komið var inn á forvarnir í áætlunum 10 skóla eða um 91% þeirra. 

 

Mynd 13: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Austurlandi 

Samkvæmt áætlununum er eineltisteymi starfrækt í átta af þessum skólum eða um 73% 

þeirra og bent er á fræðslu og upplýsingar um einelti í 18% þeirra. Í áætlunum skólanna 

kemur fram að nemendaverndarráð sé starfandi í sjö skólum eða 64% þeirra. Mögulegt 

er að eineltisteymi og nemendaverndarráð séu starfrækt í skólum þó að það komi ekki 

fram í áætlunum þeirra. 
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Líkt og lesa má úr mynd 14 voru allir skólarnir voru með áætlun um hvernig ætti að 

vinna ef upp kæmi einelti. Einn skóli eða um 9% þeirra var með verklag fyrir foreldra 

þolenda og foreldra gerenda í áætlun sinni. Enginn skóli var með sérstakt 

tilkynningareyðublað. 

 

Mynd 14: Verklag í eineltisáætlunum á Austurlandi 

Í þremur áætlunum eða í um 27% þeirra er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð 

utan skólans ef upp kemur einelti eins og t.d. hjá fræðslusviði, félagsþjónustu 

sveitarfélags, skólaþjónustu, fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, 

barnavernd, lögreglu o.s.frv. 

Í einni áætlun var komið sérstaklega inn á trúnað og áréttað að hann sé ávallt 

hafður að leiðarljósi. Í fjórum áætlunum eða 36% þeirra var fjallað um eftirfylgni mála 

þegar einelti kemur upp. Kannanir um líðan og einelti eru framkvæmdar í níu skólum 

eða um 82% þeirra og tengslakannanir eru framkvæmdar í sex skólum eða í um 55% 

þeirra. Þó að ekki sé komið inn á trúnað, eftirfylgni eða kannanir í áætlunum þarf það 

ekki að þýða að þessi atriði séu ekki til staðar í skólanum. 
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4.1.8 Suðurland 

Á Suðurlandi eru 15 sveitarfélög og þegar rannsóknin fór fram voru 19 grunnskólar 

starfandi og voru eineltisáætlanir þeirra allra skoðaðar. Af þessum 19 skólum starfa 

fjórir þeirra eftir Olweusaráætluninni á Íslandi. 

Í 15 áætlununum eða um 79% þeirra var hugtakið einelti skilgreint og í sex eða um 

32% þeirra var farið yfir einkenni sem gott er fyrir foreldra og starfsfólk skóla að hafa í 

huga til að koma auga á einelti. Í 14 áætlunum eða um 74% þeirra var fjallað 

sérstaklega um samvinnu heimila og skóla þegar kemur að eineltismálum. 

Líkt og lesa má úr mynd 15 er hlutverk nemenda, þegar kemur að eineltismálum, 

skilgreint í fimm eineltisáætlunum eða í um 26% þeirra. Mun algengara var að fjallað 

væri um hlutverk foreldra á meðan fjallað var um hlutverk skóla og starfsmanna í þeim 

öllum. Komið var inn á forvarnir í áætlunum 18 skóla eða um 95% þeirra. 

 

Mynd 15: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum á Suðurlandi 

Samkvæmt áætlununum var eineltisteymi starfrækt í 14 af þessum skólum eða um 74% 

þeirra og bent er á fræðslu og upplýsingar um einelti í átta skólum eða 42% þeirra. Í 

áætlunum skólanna kemur fram að nemendaverndarráð sé starfandi í 13 skólum eða 

68% þeirra. Mögulegt er að eineltisteymi og nemendaverndarráð séu starfrækt í skólum 

þó að það komi ekki fram í áætlunum þeirra. 
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Á mynd 16 má sjá að þegar ferli og verklagsreglur voru skoðaðar kom í ljós að allir 

skólarnir voru með áætlun um hvernig ætti að vinna ef upp kæmi einelti. Fjórir skólar 

eða um 21% þeirra var með verklag fyrir foreldra þolenda og þrír eða um 16% með 

verklag fyrir foreldra gerenda í áætlun sinni. Tilkynningareyðublað var til staðar í 7 

skólum. 

 

Mynd 16: Verklag í eineltisáætlunum á Suðurlandi 

Í sjö áætlunum eða í um 37% þeirra er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð utan 

skólans ef upp kemur einelti eins og t.d. hjá fræðslusviði, félagsþjónustu sveitarfélags, 

skólaþjónustu, fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, barnavernd, lögreglu 

o.s.frv. 

Í einni áætlun var komið sérstaklega inn á trúnað og áréttað að hann sé ávallt 

hafður að leiðarljósi. Í 11 áætlunum eða 58% þeirra var fjallað um eftirfylgni mála þegar 

einelti kemur upp. Kannanir um líðan og einelti eru framkvæmdar í 10 skólum eða um 

53% þeirra og tengslakannanir eru framkvæmdar í níu skólum eða í um 47% þeirra. Þó 

að ekki sé komið inn á trúnað, eftirfylgni eða kannanir í áætlunum þarf það ekki að þýða 

að þessi atriði séu ekki til staðar í skólanum. 

 

4.1.9 Allt landið 

Ef við skoðum svo niðurstöður fyrir allt landið í heild þá voru alls 148 áætlanir 

grunnskóla skoðaðar. Eins og kemur fram hér að ofan var ekki hægt að nálgast áætlanir 

allra skóla og dæmi eru um að skólar séu ekki með slíka áætlun. Af þessum 148 skólum 

starfar 41 eftir Olweusaráætluninni á Íslandi og hlutfallslega flestir þeirra eru á 

Norðvesturlandi og Austurlandi á meðan enginn skóli starfaði eftir þeirri áætlun á 
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Suðurnesjum. Hér að neðan verður farið yfir greiningu á þessum 148 áætlunum 

grunnskóla. 

Í 87% þeirra var hugtakið einelti skilgreint og í þremur landshlutum eða á 

Vesturlandi, Vestfjörðum og Norðurlandi vestra voru allar áætlanirnar sem skoðaðar 

voru með slíka skilgreiningu. Á Suðurnesjum voru 73% áætlananna með slíka 

skilgreiningu en lægsta hlutfallið var þar. 

Í 32% áætlananna var farið yfir einkenni sem gott er fyrir foreldra og starfsfólk skóla 

að hafa í huga til að koma auga á einelti. Í fimm landshlutum er hlutfallið frá 32–41%. Á 

Norðurlandi vestra var hlutfall skóla þar sem farið var yfir einkennin eineltis hæst eða 

um 66%. Á Vestfjörðum var enginn skóli með slíka skilgreiningu. 

Lítill munur var á áætlunum milli landshluta þegar samvinna heimila og skóla í 

eineltismálum var skoðuð. Hlutfallið var frá 50–74%, algengast var að það væri í 

kringum 60% en á landsvísu var það í 63% skólanna. 

Hlutverk nemenda, þegar kemur að eineltismálum, var skilgreint í 34% áætlananna. 

Fjallað var um hlutverk foreldra í 42% þeirra á meðan fjallað var um hlutverk skóla og 

starfsmanna í 90% þeirra. Á mynd 17 má sjá skiptingu á hlutverkum þessara 

mismunandi aðila þegar kemur að eineltismálum eftir landshlutum. 

 

Mynd 17: Forvarnir og hlutverk í eineltisáætlunum eftir landshlutum 
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Fjallað var um forvarnir í áætlunum 77% grunnskólanna. Allir skólar á Norðurlandi 

vestra voru með umfjöllun um forvarnir á meðan hlutfallið var lægst á Suðurnesjum, 

45%. Aðrir landshlutar voru á bilinu 60–95%. 

Samkvæmt áætlunum er eineltisteymi starfrækt í 67% grunnskólanna og 

nemendaverndarráð í 68% þeirra en hlutfallið er frá 72% til 82% í fimm landshlutum. 

Þrír landshlutar eru fyrir neðan þetta hlutfall eða frá 33–55% en það eru Vestfirðir og 

Norðurland vestra og eystra. Vert er að taka fram að þó er mögulegt að einhverjir 

skólar séu með slík teymi og ráð starfandi þó svo að það sé ekki tekið fram í áætlunum 

þeirra. 

Mjög lítill munur var á milli landshluta þegar áætlun, vinnuferli, ferillýsing eða 

upplýsingar um inngrip þegar upp kemur einelti, voru skoðuð. Hlutfallið var frá 90–

100% og að meðaltali á landsvísu 93%. Ekki er algengt að verklag fyrir foreldra gerenda 

og þolenda sé til staðar og á það við um alla landshluta. Tilkynningareyðublað var til 

staðar í 59 grunnskólum. 

 

Mynd 18: Verklag í eineltisáætlunum á landsvísu 

Í 30% áætlananna er bent á hvert hægt er að leita eftir aðstoð utan skólans ef upp 

kemur einelti eins og t.d. hjá fræðslusviði, félagsþjónustu sveitarfélags, skólaþjónustu, 

fagráði mennta- og menningarmálaráðuneytisins, barnavernd, lögreglu o.s.frv. Lítill 

munur var á milli landshluta. 

Í 14% þeirra var komið sérstaklega inn á trúnað og áréttað að hann sé ávallt hafður 

að leiðarljósi en hlutfallið var hæst á Vestfjörðum þar sem það var 30%. Í 60% áætlana  

var fjallað um eftirfylgni mála þegar einelti kemur upp og var mikill munur milli 
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landshluta. Allt frá 0–72% þar sem hlutfallið var hæst á höfuðborgarsvæðinu en lægst á 

Norðurlandi vestra. 

Samkvæmt eineltisáætlunum eru kannanir um líðan og einelti framkvæmdar í 62% 

grunnskólanna og tengslakannanir eru framkvæmdar í helmingi allra skólanna. Á mynd 

19 má sjá skiptingu eftir landshlutum. 

  

Mynd 19: Kannanir sem framkvæmdar eru í grunnskólum 

4.2 Hvers konar forvarnir styðjast grunnskólarnir helst við? 

Þegar eineltisáætlanir grunnskóla voru skoðaðar kom í ljós að ekki er fjallað um 

forvarnir gegn einelti í þeim öllum. Eftir yfirferð á þeim kom í ljós að 23% 

grunnskólanna komu ekki inn á forvarnir í eineltisáætlun sinni. Hins vegar er komið inn 

á forvarnir í 77% tilvika.  

Áhersla á forvarnir endurspeglast þó ekki endilega í takt við þetta hlutfall þar sem 

mjög misjafnt var hversu mikið var fjallað um forvarnir í áætlununum. Á mynd 20 má sjá 

skiptinguna eftir landshlutum. 
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Mynd 20: Er fjallað um forvarnir eftir landshlutum? 

Eins og hefur komið fram voru 154 grunnskólar teknir til skoðunar, en einungis 148 

þeirra voru með eineltisáætlun sem hægt var að nálgast. Þegar þessar 148 áætlanir eru 

skoðaðar með tilliti til forvarnarþátta þeirra kemur í ljós að mjög margar og misjafnar 

leiðir eru farnar í skólunum þegar kemur að forvörnum gegn einelti. Hér verður fjallað 

nánar um helstu forvarnir grunnskólanna en þær forvarnir verða ekki flokkaðar eftir 

landshlutum heldur verður landið skoðað í heild sinni.  

 

Mynd 21: Algengustu forvarnir sem taldar eru upp í eineltisáætlunum 

Eins og sjá má á mynd 21 eru algengustu forvarnir grunnskóla landsins meðal annars að 

fræða nemendur um einelti og afleiðingar en 70 grunnskólar nefndu það í áætlun sinni 
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eða um 47%. Nánast jafn margir grunnskólar eða 69 nefndu að reglulega væru haldnir 

bekkjarfundir, þar sem umræðan snerist oft til dæmis um hegðun og samskipti. Þá 

nefndu 65 grunnskólar eða 44% að þeir væru með virka gæslu og töldu upp staði eins 

og úti á skólalóðinni í frímínútum, í íþróttahúsi og í matsal. 

Um 39% eða 58 grunnskólar töluðu um vinnu umsjónarkennara með nemendum 

sínum við að útbúa bekkjarreglur eða bekkjarsáttmála sem komu inn á hegðun og 

samskipti. Rúmlega 34% eða 51 grunnskóli nefndu mikilvægi góðrar samvinnu á milli 

heimila og skóla. Um 34% eða 50 grunnskólar nefndu reglulega fræðslu fyrir starfsfólk. 

Að lokum nefndu 49 grunnskólar eða þriðjungur að fyrirlögn tengslakönnunar fyrir 

nemendur væri forvörn.   

 

Mynd 22: Aðrar algengar forvarnir í eineltisáætlunum 

Á mynd 22 má sjá aðrar leiðir í forvörnum sem voru nefndar í eineltisáætlunum en þær 

voru þó ekki jafn algengar. Um 29% nefndu fræðslu fyrir foreldra sem forvörn og um 

28% leggja eineltiskönnun, Olweusarkönnunina eða aðrar kannanir reglulega fyrir 

nemendur. Sama hlutfall nýtir lífsleiknitíma til að ræða líðan samskipti og hegðun 

nemenda og að það væri liður í forvörnum skólans. Könnun um líðan nemenda var 

nefnd í 26% tilvika og þar undir voru flokkaðar kannanir Skólapúlsins og fleiri kannanir. 

Um 24% skólanna hvetja nemendur til að segja frá ef þeir sjálfir verða fyrir einelti eða 

verða vitni að einelti. Um 24% grunnskólanna leggja áherslu á að umsjónarkennarar fari 

reglulega yfir eineltisáætlun og samskiptareglur með nemendum. Um fimmtungur 

vekur athygli foreldra á skólareglum og eineltisáætlun í forvarnarhlutanum. Um 19% 

grunnskólanna hvetja nemendur til félagslegrar samstöðu til að vinna gegn einelti. 
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Í töflu 1 má sjá ýmis önnur atriði sem grunnskólar töldu upp sem forvarnir í áætlun 

sinni. Má þar til dæmis nefna ýmis samvinnuverkefni og fræðslu til að auka tillitsemi, 

virðingu og umburðarlyndi gagnvart fjölbreytileikanum. Einnig má nefna formleg viðtöl 

við nemendur sem og þeir eru hvattir til að ræða ávallt við starfsfólk um líðan sína og 

annarra.  

Mörg önnur atriði voru nefnd í áætlunum grunnskólanna sem ekki verða tíunduð 

hér en hægt er að finna tæmandi lista yfir ólíkar forvarnir í viðauka A. 

Tafla 1: Aðrar forvarnir í eineltisáætlunum 

Dæmi um forvarnir 
Fjöldi 
skóla Hlutfall 

Áætlun endurskoðuð reglulega 23 16% 

Nemendur vinni að sameiginlegum verkefnum; tillitsemi, traust, 
umburðarlyndi 

22 15% 

Vinabekkir/vinahópar 22 15% 

Efla og styrkja samskipti nemenda  18 12% 

Samráð við foreldra um reglur um afmælisboð og aðrar samkomur 16 11% 

Opin umræða um einelti og/eða samskipti 16 11% 

Fræðsla um gildismat, ábyrgð, gagnkvæm virðing og umburðarlyndi 15 10% 

Skýr ferillýsing í eineltismálum og aðgengi að ferlinu 14 9% 

Nýta „Dag gegn einelti“ 13 9% 

Formleg viðtöl umsjónarkennara við nemendur um nám og líðan 13 9% 

Blanda árgöngum saman í samvinnuverkefnum 12 8% 

Vinaliðar eða frímínútnahópar, nemendur stjórna leikjum í frímínútum 12 8% 

Skrá neikvæð samskipti nemenda 12 8% 

Virkt eineltis- og samskiptateymi 12 8% 

Hlutverkaleikir 12 8% 

Uppeldi til ábyrgðar/Uppbyggingarstefnan; sjálfstjórn og sjálfsagi 11 7% 

Móttaka nýrra nemenda 10 7% 

Nemendur hvattir til að ræða við starfsfólk um líðan sína og annarra 10 7% 

Myndbönd 10 7% 
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5 Umræður 

Einelti er samfélagslegt vandamál og mikilvægt er að allir hjálpist að við að sporna gegn 

því og þar geta grunnskólar skipt sköpum. En til að grunnskólar geti sinnt sínu hlutverki 

er mikilvægt að faglegt starf, áætlanir og verkferlar séu til staðar til að vinna eftir. Þar  

er eineltisáætlun grunnskóla grundvallaratriði. Tilgangur rannsóknarinnar var að greina 

innihald eineltisáætlana í grunnskólum hér á landi með sérstöku tilliti til forvarnarþátta 

þeirra. Helstu niðurstöður eru þær að flestar eineltisáætlanir grunnskóla landsins eru 

einungis með aðgerðaráætlanir en í flestum grunnskólum vantar forvarnaráætlun gegn 

einelti. Vert er að taka fram að skólar geta verið með ýmsar aðgerðir í gangi þó það sé 

ekki tekið fram í eineltisáætlun þeirra. Í þessum kafla verða helstu niðurstöður ræddar 

og þær settar í fræðilegt samhengi.  

5.1 Hvert er innihald eineltisáætlana grunnskóla landsins?   

Eineltisáætlanir grunnskóla eru jafn ólíkar og þær eru margar. Eftir yfirferð á þeim 

öllum er ljóst að margar þeirra hafa verið unnar þannig að aðrar eineltisáætlanir 

grunnskóla hafa verið fyrirmyndir en þær lagaðar að hverjum skóla fyrir sig. Mismikil 

vinna er lögð í áætlanirnar og áherslur þeirra eru ólíkar á milli grunnskóla. Sem dæmi þá 

voru áætlanirnar allt frá tveimur blaðsíðum til ítarlegra hefta upp á 38 blaðsíður. Tekið 

skal þó fram að blaðsíðufjöldi segir ekki til um gæði eineltisáætlunar. Ástæðan fyrir 

þessum mun getur til dæmis verið stærð grunnskólanna eða landfræðileg lega eins og 

hefur verið nefnt. Það er eflaust öðruvísi að vinna með einelti í grunnskóla á lítilli eyju 

þar sem langt er í sérfræðiþjónustu og nemendur eru færri en tíu heldur en í 

grunnskóla þar sem nemendur eru hátt í 1.000 talsins.  

Þó að áætlanir grunnskólanna séu ólíkar er innihald þeirra að mörgu leyti svipað. 

Það voru þó aðeins 41 grunnskóli með heildstæða gagnreynda eineltisáætlun. Er það 

áhyggjuefni meðal annars vegna þess að rannsóknir hafa sýnt mikilvægi þess að styðjast 

við eineltisáætlanir sem eru gagnreyndar (Ttofi og Farrington, 2011). 

 Niðurstöður sýndu að 93% þeirra fela í sér aðgerðaráætlun um hvernig á að haga 

vinnu ef einelti kemur upp. Það verður að teljast jákvætt þar sem rannsóknir hafa sýnt 

að ef áætlanir eru markvissar og með skýra verkferla bera þær meiri árangur heldur en 

áætlanir sem eru ómarkvissar og óskýrar (Baldry og Farrington, 2007; Rigby, 2002; 

Roland, 2000; Sampson, 2003; Ttofi og Farrington, 2011). 

Niðurstöður sýndu einnig að 90% þeirra fjalla um hlutverk skóla en eins og fram 

kemur í grunnskólalögum (nr. 91/2008) og aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytið, 2013) er það skylda grunnskóla og þeirra sem þar starfa að 

tryggja almenna velferð og öryggi nemenda. Það felur meðal annars í sér að fyrirbyggja 

að einelti eigi sér stað. Það má gera með forvarnarstarfi og nefndu 77% grunnskólanna 

forvarnir í sínum áætlunum en kennarar og aðrir fagaðilar eru einmitt í lykilaðstöðu til 

að koma í veg fyrir einelti (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004; Yoon og 

Bauman, 2014).  

Niðurstöður leiddu í ljós að 68% grunnskóla eru með starfandi nemendaverndarráð. 

Samkvæmt lögum eiga allir grunnskólar að vera með slíkt ráð (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008) en nemendaverndarráð geta verið mikilvæg fyrir málefni nemenda. Það er til 

að mynda hægt að leita til nemendaverndarráðs ef nemendur eru ekki að fá 

fullnægjandi aðstoð vegna félagslegra eða tilfinningalegra erfiðleika (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitarfélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í 

grunnskólum nr. 584/2010). Það gefur því augaleið að hægt er að leita til ráðsins vegna 

eineltismála og getur það verið mikilvægt skref í að aðstoða nemendur.  

Niðurstöður leiddu einnig í ljós að eineltisteymi eru starfrækt í 67% grunnskóla. 

Hlutverk eineltisteymis er meðal annars að bera ábyrgð á að réttum verkferlum sé fylgt 

þegar unnið er í eineltismálum, upplýsa foreldra og veita foreldrum og börnum 

stuðning (Reykjavíkurborg, e.d.). Hlutverk eineltisteymis getur einnig verið að innleiða 

eineltisáætlun í skóla (Cross o.fl., 2019; Limber o.fl., 2018) og hafa rannsóknir sýnt að 

eitt lykilatriði í að eineltisáætlanir beri árangur er að innleiða þær í skóla á markvissan 

hátt (Salmivalli o.fl., 2010; Ttofi og Farrington, 2011). Eineltisteymi geta því skipt miklu 

máli svo að árangur náist í baráttunni gegn einelti.   

Aðeins 28% skólanna fylgja Olweusaráætluninni og því 28% sem leggja fyrir 

eineltiskönnunina hvert ár. Einungis 26% skólanna leggja fyrir aðrar kannanir um líðan 

og einelti, eins og til að mynda Skólapúlsinn. Eineltiskönnun er fastur liður í 

Olweusaráætluninni og er mikilvæg til að fá áþreifanlegt yfirlit yfir umfang og eðli 

eineltis skóla (Olweus, 2005a) en það er hægt að gera með því að leggja fyrir könnun. 

Þannig er hægt að fá áreiðanlegar niðurstöður sem svo er hægt að bregðast við á 

viðeigandi hátt.  

Annað atriði sem margir grunnskólar eða 63% þeirra, nefndu í áætlun sinni var 

samvinna á milli heimila og skóla og töldu að hún væri mikilvæg þegar kæmi að því að 

takast á við einelti. Það er í samræmi við margar rannsóknir en talið er að samvinna við 

foreldra geti skipt sköpum í baráttu gegn einelti og virðast þær eineltisáætlanir sem fela 

í sér samstarf við foreldra skila mestum árangri (Rigby, 2002; Roland, 2000; Sampson, 

2003). Þetta þýðir að rúmur þriðjungur skóla nefnir ekki samvinnu heimila og skóla og 
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er það ansi hátt hlutfall. Áhugavert væri að skoða nánar þá skóla sem ekki nefna 

samvinnu heimila og skóla, sérstaklega í ljósi þess hversu mikilvægt samstarf þessara 

aðila er þegar kemur að lausn eineltismála. 

Komið var inn á hlutverk foreldra í 42% eineltisáætlana og var þá meðal annars 

fjallað um að einelti væri á allra ábyrgð, að foreldrar þyrftu að vera vakandi fyrir líðan 

barna sinna, vera í samstarfi við skólann og kynna sér eineltisáætlun hans. Það er því 

ekki minnst á að einelti er á ábyrgð allra í skólasamfélaginu í rúmlega helming 

eineltisáætlana eða í 58% þeirra. Er það vissulega áhyggjuefni þar sem það er mikilvægt 

að foreldrar séu meðvitaðir um eineltisáætlun skóla og taki þátt í þeirri vinnu því það 

ber meiri árangur en ella (Rigby, 2002; Roland, 2000; Sampson, 2003).  

Það voru þó aðeins rúmlega þriðjungur grunnskólanna sem fjölluðu um hlutverk 

nemenda í áætlunum. Þá var meðal annars átt við að nemendur eigi að koma fram við 

aðra af virðingu, tillitsemi og umburðarlyndi, að kynna sér reglur skólans eða bekkjarins 

og taka afstöðu gegn einelti, vera vakandi fyrir líðan samnemenda sinna og láta sig 

varða neikvæða framkomu í garð annarra og bregðast við til dæmis með því að tilkynna  

það sem þeir sjá. Það eru því tveir af hverjum þremur grunnskólum sem fjalla ekki um 

hlutverk nemenda í eineltisáætlunum sínum. Þetta er mikið áhyggjuefni þar sem 

nemendur og viðbrögð þeirra spila stórt hlutverk í baráttunni gegn einelti (Salmivalli, 

2010). Eineltisáætlunin KiVa er til að mynda byggð að miklu leyti upp á hugmyndinni um 

áhorfendur og viðbrögð þeirra (Salmivalli og Poskiparta, 2012; Salmivalli, Kärnä og 

Poskiparta, 2011), því má ætla að nemendurnir sjálfir séu okkar helsta tromp gegn 

einelti og því er mikilvægt að virkja þá til góðs.  

Ef við skoðum innihald eineltisáætlana grunnskóla eftir landshlutum má sjá að lítill 

munur var á áætlunum milli landshluta þegar kemur að samvinnu á milli heimila og 

skóla. Hlutfallið var frá 50–74%, algengast var að það væri í kringum 60%. Einungis á 

Vesturlandi og Suðurnesjum er fjallað um hlutverk skóla í undir 80% áætlana. Í þremur 

landshlutum, á Suðurlandi, Austurlandi og Vestfjörðum er fjallað um hlutverk skóla í 

öllum áætlunum. Færri áætlanir fjalla um hlutverk foreldra en hlutfallið er á bilinu 32–

60% fyrir utan á Norðurlandi vestra þar sem ekki er fjallað um hlutverk foreldra í neinni 

áætlun. Í þeim landshluta er ekki heldur nein áætlun sem fjallar um hlutverk nemenda. Í 

öðrum landshlutum er hlutfallið frá 18-36% fyrir utan höfuðborgarsvæðið þar sem 

hlutfallið er 43% og á Vestfjörðum þar sem fjallað er um hlutverk nemenda í helmingi 

allra áætlananna. Eins og áður sagði er þetta áhyggjuefni þar sem einelti er á ábyrgð 

allra aðila skólasamfélagsins (Reglugerð um ábyrgð og skyldur aðila skólasamfélagsins í 

grunnskólum nr. 1040/2011).  
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Fjallað var um forvarnir í 77% áætlana. Allir skólar á Norðurlandi vestra voru með 

umfjöllun um forvarnir. Aðrir landshlutar voru á bilinu 60–95% nema á Suðurnesjum 

þar sem hlutfallið var lægst á Suðurnesjum. Mikilvægt er að eineltisáætlanir fjalli um 

forvarnir þar sem mesta vinnan ætti að snúast um forvarnir til að fyrirbyggja að einelti 

komi upp.  

Aðeins 59 grunnskólar á öllu landinu voru með sérstakt tilkynningareyðublað til 

staðar. Á Suðurnesjum voru allir 11 skólarnir með tilkynningareyðublað á meðan á 

Austurlandi og á Norðurlandi vestra voru engir skólar með slíkt blað. Er þetta áberandi 

munur milli landshluta. Hugsanlegt er að hann megi rekja til þess að grunnskólar horfðu 

til annarra grunnskóla í sama landshluta við  gerð eineltisáætlunar sinnar. Einnig má 

vera að sérfræðiþekking grunnskóla sé fengin frá sameiginlegum skólaskrifstofumÁ 

Vesturlandi voru 67% skólanna með tilkynningareyðublað en í öðrum landshlutum var 

hlutfallið 20–42%. Mikilvægt er að allir skólar séu með tilkynningareyðublað og að það 

sé auðvelt að nálgast það svo ekkert hindri einstaklinga í að tilkynna einelti.   

5.2. Hvers konar forvarnir styðjast grunnskólarnir helst við? 

Áhersla á forvarnir í eineltisáætlununum er misjöfn. Sumir skólar leggja mikið upp úr að 

fjalla um forvarnir í sínum áætlunum, á meðan aðrar áætlanir koma ekki inn á neinar 

forvarnir. Þessar niðurstöður má þó ekki túlka þannig að þeir skólar sem koma ekkert 

inn á forvarnir í sínum áætlunum séu ekki með neitt forvarnarstarf í gangi til að sporna 

gegn einelti. Hins vegar er mikilvægt að eineltisáætlanir fjalli um forvarnir vegna þess 

að heildrænar áætlanir sem leggja áherslu á forvarnir eru líklegri til að bera árangur.  

Eins og kom fram í niðurstöðum eru 77% grunnskólanna með einhvers konar 

forvarnir inni í sinni eineltisáætlun. Þær forvarnir voru ólíkar og ekki er ljóst hvort hægt 

sé að flokka þær allar sem forvarnir. Ekki var þó í þessari rannsókn lagt sérstakt mat á 

forvarnargildi þeirra leiða sem grunnskólarnir sögðust fara í forvörnum gegn einelti.  

Gagnlegt væri að horfa til erlendra fyrirmynda sem hafa sýnt gagnsemi í baráttu gegn 

einelti og má þar nefna KiVa. Hugsanlegt er að slík nálgun beri meiri árangur.  

Þær forvarnir sem algengast er að grunnskólar styðjist við eru bekkjarfundir og 

fræðsla fyrir nemendur um einelti en 47% þeirra nefndu það í sinni áætlun. 

Bekkjarfundir skólanna snerust meðal annars um samskipti, líðan og hegðun nemenda. 

Ekki var tekið fram hvort bekkjarfundir væru í öllum bekkjum, þar á meðal þeim yngstu 

en sé raunin sú er það jákvætt þar sem rannsóknir sýna að forvarnir verða að hefjast 

snemma en þá eru minni líkur á að hegðun barna, hlutverk þeirra og staða hafi fest sig í 

sessi (Pepler o.fl., 2004).  
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Fræðsla fyrir nemendur um einelti og afleiðingar var einnig algengasta forvörnin sem 

grunnskólar nefndu í eineltisáætlun sinni. Fræðslan snerist oftast um hvað einelti er, 

hvernig mögulegt er að koma í veg fyrir það og hvernig má leysa eineltismál á friðsælan 

hátt. Fræðslan snerist einnig um eðli eineltis og birtingarform þess. Þetta var gert til 

dæmis með því að sýna myndbönd og fyrirlestra sem og að fá ýmis fræðsluerindi frá 

utanaðkomandi aðila inn í skólana. Miklu máli skiptir hvernig fræðslan fer fram en það 

að halda umræðunni gangandi reglulega yfir allt skólaárið hefur meiri áhrif fremur en 

fræðsluerindi í eitt og eitt skipti. Hluti af fræðslu fyrir nemendur ætti einnig að vera að 

kynna vel eineltisáætlun skólanna. Mikilvægt er að nemendur fái fræðslu en þá eru 

meiri líkur á að þeir taki afstöðu gegn einelti og bregðist við á jákvæðan hátt með því að 

grípa inn í og tilkynna það (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2017).  

Virk gæsla og bekkjareglur sem unnar eru með nemendum eru einnig algengar í 

skólunum en 44% skólanna töluðu um mikilvægi virkrar gæslu. Staðir sem nefndir voru 

sérstaklega voru til að mynda skólalóðin í frímínútum og matarhléum, matsalir og í 

íþróttahúsi. Virk gæsla er mikilvæg en nauðsynlegt er að nemendur upplifi að þeir séu 

öruggir á skólasvæðinu (Hong o.fl., 2018)  

Bekkjarreglur voru einnig nefndar oft sem forvarnir en það kemur fram bæði í 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013) að skólar eigi að setja sér reglur sem snúast meðal 

annars um samskipti.  

Traust og góð samvinna milli heimila og skóla var nefnd sem forvörn í rúmlega 

þriðjungi áætlana og var talin mikilvæg svo unnt væri að leysa eineltismál á sem 

friðsælastan máta. En eins og áður hefur komið fram er mikilvægt að góð samvinna sé á 

milli heimila og skóla til að sem mestur árangur náist (Rigby, 2002; Roland, 2000; 

Sampson, 2003). 

Aðeins 34% grunnskólanna nefndu að starfsfólk fengi reglulega fræðslu, oftast um 

einkenni og afleiðingar en sjaldnar um hvernig best er að bregðast við þegar upp koma 

eineltismál. Er það miður þar sem starfsfólk í skóla er í lykilstöðu til að bregðast við 

einelti (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004; Yoon og Bauman, 2014). Þar að 

auki telja kennarar sjálfir að þá skorti fræðslu um einelti og hvernig þeir eigi að taka á 

eineltismálum (Berglind Ósk Kristjánsdóttir, 2020; Sjöfn Kristjánsdóttir, 2011; Vanda 

Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). 

Einungis 29% grunnskólanna nefndu fræðslu fyrir foreldra sem forvarnir gegn 

einelti. Það hlutfall mætti vera töluvert hærra þar sem sýnt hefur verið fram mikilvægi 

þess að fræða foreldra um einelti og hvernig má koma í veg fyrir það. Þetta er meðal 
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annars hluti af eineltisáætluninni KiVa en rannsóknir á áætluninni hafa sýnt fram á 

mikinn árangur (Salmivalli og Poskiparta, 2012). 

Það voru aðeins 24% grunnskólanna sem töluðu um að fara reglulega yfir 

eineltisáætlun og skólareglur með nemendum. Þetta hlutfall mætti einnig vera mun 

hærra þar sem skólum ber að kynna áætlun sína (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). Það er einnig mikilvægt að nemendur þekki áætlanir síns skóla þar sem þær eru 

algengasta markvissa aðferðin til að fyrirbyggja að einelti eigi sér stað í skólum (Vanda 

Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már Arnarsson, 2018).  

Enn færri grunnskólar eða aðeins 20% taka það fram í áætlun sinni að þeir kynni eða 

veki athygli foreldra á skólareglum og eineltisáætlun sinni. Það er áhyggjuefni þar sem 

mikilvægt er að foreldrar þekki áætlun skólans og taki þátt í þeirri vinnu sem krafist er 

af þeim þar sem foreldrar eru hluti af skólasamfélaginu (Reglugerð um ábyrgð og 

skyldur aðila skólasamfélagsins í grunnskólum nr. 1040/2011). Þar að auki kemur það 

fram í aðalnámskrá grunnskóla að skólum beri að kynna áætlun sína fyrir öllum aðilum 

skólasamfélagsins (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Þetta er ekki síst 

mikilvægt þar sem að þátttaka foreldra er mikilvæg og getur skipt sköpum í baráttunni 

gegn einelti (Baldry og Farrington, 2007; Rigby, 2002; Roland, 2000; Sampson, 2003; 

Ttofi og Farrington, 2011).  

Ljóst er að félagsfærni skiptir einstaklinga miklu máli en þroskuð félagsfærni er 

grunnur að lífshamingju einstaklinga (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Niðurstöður könnunar embættis landlæknis leiddu samt sem áður í ljós að efla þarf 

þjálfun og kennslu í félags- og tilfinningafærni (Sigrún Daníelsdóttir, 2019) og benda 

niðurstöður þessarar rannsóknar til hins sama. Aðeins níu skólar nefndu ART 

(Aggression Replacement Training) námskeið þar sem félagsfærni er meðal annars 

þjálfuð og einungis fjórir grunnskólar nefndu þjálfun félagsfærni sem forvörn í áætlun 

sinni. Það skal þó tekið fram að ekki var sagt hvernig sú þjálfun færi fram. Fleiri forvarnir 

voru nefndar sem hægt er að tengja við félagsfærni á einn eða annan hátt og þær má 

sjá í viðauka A. Svo hér séu tekin nokkur dæmi má nefna hvatningu til félagslegrar 

samstöðu nemenda við félagsfærni, að efla og styrkja samskipti nemenda, að þjálfa 

nemendur í að tjá tilfinningar og skoðanir sínar, að nýta lífsleiknitími í að ræða líðan og 

samskipti og vináttuæfingar, svo eitthvað sé nefnt. Enn þarf að taka fram að skólar 

tiltóku ekki aðferðirnar sem þeir notuðust við til að framkvæma ofangreind atriði. Í 

skólaumhverfinu er kjörið að efla félagsfærni (Divecha og Brackett, 2019; Rekha, 2019) 

og ætti hún að vera óaðskiljanlegur hluti af menntun barna sem og nauðsynlegur hluti 
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eineltisáætlana þar sem félagsfærni getur virkað sem forvörn gegn einelti (Divecha og 

Brackett, 2019; Song, Zochowski, Tashman, Houle og Doll, 2019). 

Af þessu má sjá að margir grunnskólar leggja áherslu á ýmsa mikilvæga þætti sem 

styðja við forvarnir gegn einelti en víða skortir áætlun sem fjallar sérstaklega um 

forvarnir gegn einelti og sýnir heildstæða leið fyrir skóla til að fara eftir. Ein skilvirkasta 

leiðin til að vinna markvisst gegn einelti er að grunnskólar vinni eftir heildstæðri 

eineltisáætlun þar sem áhersla er lögð á forvarnir (Vanda Sigurgeirsdóttir og Ársæll Már 

Arnarsson, 2018).  

Það er einnig áhyggjuefni hversu margir skólar eru með heimatilbúnar 

eineltisáætlanir. Einungis 28% grunnskólanna eru með heildstæða gagnreynda 

eineltisáætlun og er það í raun þvert gegn því sem eineltisfræðin segja en eins og áður 

hefur komið fram er mikilvægt að styðjast við gagnreyndar eineltisáætlanir (Ttofi og 

Farrington, 2011). 

Eins og fram hefur komið hefur sambærileg rannsókn ekki verið gerð hér á landi, svo 

vitað sé. Rannsóknin bætir því við þá þekkingu sem þegar er til staðar í samfélaginu um 

einelti og forvarnir gegn einelti. Einnig hefur rannsóknin hagnýtt gildi þar sem nota má 

niðurstöður hennar til að ígrunda og endurbæta eineltisáætlanir í grunnskólum 

landsins. Vert er að taka fram að grunnskólar geta verið með ýmsar aðgerðir í gangi þó 

að það komi ekki fram í eineltisáætlun þeirra. Eigi að síður benda niðurstöður 

rannsóknarinnar til að bæta þurfi verulega eineltisáætlanir í grunnskólum landsins. 



 

69 

6 Lokaorð 

Markmið þessarar rannsóknar var að að greina innihald eineltisáætlana grunnskóla og 

forvarnaráherslur þeirra. Rannsakandi er formaður eineltisteymis grunnskóla og hefur í 

starfi sínu kynnst mikilvægi forvarna. Upplifun rannsakanda er að víða sé verið að 

slökkva elda fremur en að fyrirbyggja að þeir komi upp, með markvissu starfi.  

Rannsakandi hefur því miður reynslu af erfiðum eineltismálum og vill leggja sitt af 

mörkum í baráttunni gegn einelti.  

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að víða sé pottur brotinn. Rannsóknin leiddi í 

ljós að ekki eru allir grunnskólar landsins með eineltisáætlun, í það minnsta ekki 

sýnilega á vefsíðu sinni en úr því er nauðsynlegt að bæta þar sem eineltisáætlun á að 

vera birt opinberlega. Fjalla má meira um hlutverk foreldra og nemenda en baráttan 

gegn einelti er samfélagslegt vandamál sem allir aðilar skólasamfélagsins bera ábyrgð á. 

Því er mikilvægt að foreldrar og nemendur taki virkan þátt í samvinnu við grunnskólana 

ef betri árangur á að nást í baráttunni gegn einelti. 

Langflestir skólanna eru með eineltisáætlun en í flestum tilvikum er sú áætlun 

aðeins verkferli eða vinnulag sem grípa á til þegar einelti kemur upp. Það getur ekki 

talist sem forvörn. Þar að auki fjalla ekki allar þessar áætlanir um forvarnir þó að 

meirihluti þeirra geri það. Þess er vert að geta að margar áætlanir töldu upp ýmis atriði 

og flokkuðu sem forvarnir en forvarnargildi þeirra var oft mjög óljóst.  

Niðurstöður benda því til að víða þurfi að endurbæta eineltisáætlanir 

grunnskólanna. Það er von höfundar að eineltisáætlanir verði notaðar mun meira í 

þeim tilgangi að sporna gegn einelti með markvissum forvörnum heldur en aðeins að 

bregðast við eineltismálum. Eineltisáætlun á ekki einungis að vera verkfæri sem gripið 

er í þegar upp koma eineltismál, heldur á hún að nýtast sem verkfæri til að koma í veg 

fyrir að einelti eigi sér stað til að byrja með. 
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Viðauki A: Grunnskólar og nemendafjöldi 

I 

Höfuðborgarsvæði     

  0000 Reykjavíkurborg   

    Árbæjarskóli 626 

    Ártúnsskóli 185 

    Austurbæjarskóli 415 

    Breiðagerðisskóli 398 

    Breiðholtsskóli 401 

    Brúarskóli  1) 28 

    Dalskóli 285 

    Fellaskóli, Rvík 325 

    Foldaskóli 507 

    Fossvogsskóli 357 

    Grandaskóli 345 

    Háaleitisskóli 521 

    Hagaskóli 575 

    Hamraskóli 170 

    Háteigsskóli 451 

    Hlíðaskóli 485 

    Hólabrekkuskóli 520 

    Húsaskóli 165 

    Ingunnarskóli  391 

    Kelduskóli 358 

    Klébergsskóli 125 

    Klettaskóli 1) 119 

    Langholtsskóli 682 

    Laugalækjarskóli 326 

    Laugarnesskóli 547 

    Melaskóli 592 

    Norðlingaskóli 607 

    Ölduselsskóli 482 

    Réttarholtsskóli 391 

    Rimaskóli 511 

    Sæmundarskóli 489 
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    Selásskóli 206 

    Seljaskóli 642 

    Vættaskóli 465 

    Vesturbæjarskóli 351 

    Vogaskóli 309 

  0000 Reykjavíkurborg Alls 14,352 

  1000 Kópavogsbær   

    Álfhólsskóli 658 

    Arnarskóli 1) 8 

    Hörðuvallaskóli 922 

    Kársnesskóli 583 

    Kópavogsskóli 360 

    Lindaskóli 488 

    Salaskóli 587 

    Smáraskóli 412 

    Snælandsskóli 432 

    Vatnsendaskóli 610 

  1000 Kópavogsbær Alls 5,060 

  1100 Seltjarnarneskaupstaður   

    Grunnskóli Seltjarnarness 551 

  1100 Seltjarnarneskaupstaður Alls 551 

  1300 Garðabær   

    Álftanesskóli 398 

    Flataskóli 477 

    Garðaskóli 529 

    Hofsstaðaskóli 577 

    Sjálandsskóli 275 

  1300 Garðabær Alls 2,256 

  1400 Hafnarfjarðarkaupstaður   

    Áslandsskóli 519 

    Hraunvallaskóli 798 

    Hvaleyrarskóli 410 

    Lækjarskóli 498 

    Öldutúnsskóli 568 

    Setbergsskóli 420 
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    Skarðshlíðarskóli 144 

    Víðistaðaskóli 702 

  1400 Hafnarfjarðarkaupstaður Alls 4,059 

  1604 Mosfellsbær   

    Krikaskóli 109 

    Lágafellsskóli 685 

    Varmárskóli 931 

  1604 Mosfellsbær Alls 1,725 

I Höfuðborgarsvæði Alls 28,003 

II Suðurnes     

  2000 Reykjanesbær   

    Akurskóli 546 

    Háaleitisskóli Rnes 290 

    Heiðarskóli Rnes 406 

    Holtaskóli 413 

    Myllubakkaskóli 362 

    Njarðvíkurskóli 403 

  2000 Reykjanesbær Alls 2,420 

  2300 Grindavíkurbær   

    Grunnskóli Grindavíkur 509 

  2300 Grindavíkurbær Alls 509 

  2503 Sandgerðisbær   

    Grunnskólinn í Sandgerði 256 

  2503 Sandgerðisbær Alls 256 

  2510 Suðurnesjabær   

    Gerðaskóli 220 

    Stóru-Vogaskóli 168 

  2510 Suðurnesjabær Alls 388 

II Suðurnes Alls   3,573 

III Vesturland     

  3000 Akraneskaupstaður   

    Brekkubæjarskóli 455 

    Grundaskóli 638 

  3000 Akraneskaupstaður Alls 1,093 

  3511 Hvalfjarðarsveit   
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    Heiðarskóli 94 

  3511 Hvalfjarðarsveit Alls 94 

  3609 Borgarbyggð   

    Grunnskóli Borgarfjarðarsveitar 186 

    Grunnskólinn í Borgarnesi 297 

  3609 Borgarbyggð Alls 483 

  3709 Grundarfjarðarbær   

    Grunnskóli Grundarfjarðar 97 

  3709 Grundarfjarðarbær Alls 97 

  3711 Stykkishólmsbær   

    Grunnskólinn í Stykkishólmi 155 

  3711 Stykkishólmsbær Alls 155 

  3713 Eyja- og Miklaholtshreppur   

    Laugargerðisskóli 14 

  3713 Eyja- og Miklaholtshreppur Alls 14 

  3714 Snæfellsbær   

    Grunnskóli Snæfellsbæjar 231 

  3714 Snæfellsbær Alls 231 

  3811 Dalabyggð   

    Auðarskóli 90 

  3811 Dalabyggð Alls 90 

III Vesturland Alls   2,257 

IV Vestfirðir     

  4100 Bolungarvíkurkaupstaður   

    Grunnskóli Bolungarvíkur 141 

  4100 Bolungarvíkurkaupstaður Alls 141 

  4200 Ísafjarðarbær   

    Grunnskóli Önundarfjarðar 18 

    Grunnskólinn á Ísafirði 368 

    Grunnskólinn á Suðureyri 41 

    Grunnskólinn Þingeyri 31 

  4200 Ísafjarðarbær Alls 458 

  4502 Reykhólahreppur   

    Reykhólaskóli 42 

  4502 Reykhólahreppur Alls 42 
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  4607 Vesturbyggð   

    Bíldudalsskóli 35 

    Grunnskóli Vesturbyggðar 95 

  4607 Vesturbyggð Alls 130 

  4803 Súðavíkurhreppur   

    Súðavíkurskóli 24 

  4803 Súðavíkurhreppur Alls 24 

  4902 Kaldrananeshreppur   

    Grunnskólinn á Drangsnesi 8 

  4902 Kaldrananeshreppur Alls 8 

  4911 Strandabyggð   

    Grunnskólinn Hólmavík 44 

  4911 Strandabyggð Alls 44 

IV Vestfirðir Alls   847 

V Norðurland 

vestra     

  5200 Sveitarfélagið Skagafjörður   

    Árskóli Sauðárkróki 347 

    Grunnskólinn austan Vatna 65 

    Varmahlíðarskóli 104 

  5200 Sveitarfélagið Skagafjörður Alls 516 

  5508 Húnaþing vestra   

    Grunnskóli Húnaþings vestra 151 

  5508 Húnaþing vestra Alls 151 

  5604 Blönduósbær    

    Grunnskólinn á Blönduósi 136 

  5604 Blönduósbær  Alls 136 

  5609 Sveitarfélagið Skagaströnd   

    Höfðaskóli 78 

  5609 Sveitarfélagið Skagaströnd Alls 78 

  5612 Húnavatnshreppur   

    Húnavallaskóli 37 

  5612 Húnavatnshreppur Alls 37 

V Norðurland vestra Alls 918 
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VI Norðurland 

eystra     

  6000 Akureyrarkaupstaður   

    Brekkuskóli 500 

    Giljaskóli 394 

    Glerárskóli 325 

    Grunnskólinn í Grímsey 3 

    Grunnskólinn í Hrísey 13 

    Hlíðarskóli 1) 16 

    Lundarskóli 491 

    Naustarskóli 397 

    Oddeyrarskóli 191 

    Síðuskóli 372 

  6000 Akureyrarkaupstaður Alls 2,702 

  6100 Norðurþing   

    Borgarhólsskóli 274 

    Grunnskóli Raufarhafnar 11 

    Öxarfjarðarskóli 24 

  6100 Norðurþing Alls 309 

  6250 Fjallabyggð   

    Grunnskóli Fjallabyggðar 204 

  6250 Fjallabyggð Alls 204 

  6400 Dalvíkurbyggð   

    Árskógarskóli 21 

    Grunnskóli Dalvíkurbyggðar 218 

  6400 Dalvíkurbyggð Alls 239 

  6513 Eyjafjarðarsveit   

    Hrafnagilsskóli 144 

  6513 Eyjafjarðarsveit Alls 144 

  6515 Hörgársveit   

    Þelamerkurskóli 73 

  6515 Hörgársveit Alls 73 

  6601 Svalbarðsstrandarhreppur   

    Valsárskóli 55 

  6601 Svalbarðsstrandarhreppur Alls 55 
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  6602 Grýtubakkahreppur   

    Grenivíkurskóli 52 

  6602 Grýtubakkahreppur Alls 52 

  6607 Skútustaðahreppur   

    Reykjahlíðarskóli 35 

  6607 Skútustaðahreppur Alls 35 

  6612 Þingeyjarsveit   

    Stórutjarnaskóli 39 

    Þingeyjaskóli 67 

  6612 Þingeyjarsveit Alls 106 

  6709 Langanesbyggð   

    Grunnskólinn á Þórshöfn 76 

  6709 Langanesbyggð Alls 76 

VI Norðurland eystra Alls 3,995 

VII Austurland     

  7000 Seyðisfjarðarkaupstaður   

    Seyðisfjarðarskóli   71 

  7000 Seyðisfjarðarkaupstaður Alls 71 

  7300 Fjarðabyggð   

    Breiðdals-og Stöðvarfjarðarskóli 26 

    Grunnskóli Fáskrúðsfjarðar 94 

    Grunnskóli Reyðarfjarðar 217 

    Grunnskólinn á Eskifirði 150 

    Nesskóli 217 

  7300 Fjarðabyggð Alls 704 

  7502 Vopnafjarðarhreppur   

    Vopnafjarðarskóli 79 

  7502 Vopnafjarðarhreppur Alls 79 

  7509 Borgarfjarðarhreppur   

    Grunnskóli Borgarfjarðar 5 

  7509 Borgarfjarðarhreppur Alls 5 

  7617 Djúpavogshreppur   

    Grunnskóli Djúpavogs 75 

  7617 Djúpavogshreppur Alls 75 

  7620 Fljótsdalshérað   
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    Brúarásskóli 41 

    Egilsstaðaskóli 356 

    Fellaskóli, Flj.d.hérað 99 

  7620 Fljótsdalshérað Alls 496 

VII Austurland 

Alls   1,430 

VIII Suðurland     

  7708 Sveitarfélagið Hornafjörður   

    Grunnskóli Hornafjarðar 238 

    Grunnskólinn í Hofgarði 5 

  7708 Sveitarfélagið Hornafjörður Alls 243 

  8000 Vestmannaeyjabær   

    Grunnskóli Vestmannaeyja 513 

  8000 Vestmannaeyjabær Alls 513 

  8200 Sveitarfélagið Árborg   

    Barnaskólinn á Eb. og Stk. 128 

    Sunnulækjarskóli 711 

    Vallaskóli 607 

  8200 Sveitarfélagið Árborg Alls 1,446 

  8508 Mýrdalshreppur   

    Víkurskóli 53 

  8508 Mýrdalshreppur Alls 53 

  8509 Skaftárhreppur   

    Kirkjubæjarskóli á Síðu 40 

  8509 Skaftárhreppur Alls 40 

  8613 Rangárþing eystra   

    Hvolsskóli 238 

  8613 Rangárþing eystra Alls 238 

  8614 Rangárþing ytra   

    Grunnskólinn á Hellu 119 

    Laugalandsskóli, Holtum 2) 75 

  8614 Rangárþing ytra Alls 194 

  8710 Hrunamannahreppur   

    Flúðaskóli 97 

  8710 Hrunamannahreppur Alls 97 
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  8716 Hveragerðisbær   

    Grunnskólinn í Hveragerði 370 

  8716 Hveragerðisbær Alls 370 

  8717 Sveitarfélagið Ölfus   

    Grunnskólinn í Þorlákshöfn 221 

  8717 Sveitarfélagið Ölfus Alls 221 

  8719 Grímsnes- og Grafningshreppur   

    Kerhólsskóli 36 

  8719 Grímsnes- og Grafningshreppur Alls 36 

  8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur   

    Þjórsárskóli 46 

  8720 Skeiða- og Gnúpverjahreppur Alls 46 

  8721 Bláskógabyggð   

    Bláskógaskóli á Laugarvatni 51 

    Bláskógaskóli í Reykholti 84 

  8721 Bláskógabyggð Alls 135 

  8722 Flóahreppur   

    Flóaskóli 106 

  8722 Flóahreppur Alls 106 

VIII Suðurland 

Alls   3,738 

        

Samtals nemendur í öllum grunnskólum sveitarfélaga 44,761 
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Viðauki Á: Yfirlit yfir allar forvarnir í eineltisáætlunum 

 

• Fræðsla fyrir nemendur um 

einelti og afleiðingar 

• Bekkjarfundir 

• Virk gæsla í frímínútum, 

matarhléum, íþróttahúsum og í 

ferðalögum á vegum skólans 

• Umsjónarkennarar vinna með 

nemendum, 

samskiptareglur/bekkjarreglur/s

kólareglur/bekkjarsáttmáli 

• Stuðla að góðri og traustri 

samvinnu heimila og skóla/gott 

upplýsingastreymi 

• Regluleg fræðsla fyrir starfsfólk 

• Tengslakönnun  

• Fræðslufundir/fræðsla fyrir 

foreldra 

• Lífsleiknitími nýttur, líðan, 

samskipti og hegðun 

• Eineltiskönnun/Olweusarkönnun 

• Könnun um líðan/Skólapúlsinn 

• Umsjónarkennarar/eineltisteymi 

fara reglulega yfir eineltisáætlun 

og samskiptareglur 

• Hvetja nemendur til að bregðast 

við einelti/segja frá 

• Umsjónarkennarar/skólastjórn-

endur vekja athygli foreldra á 

skólareglum og áætlun gegn 

einelti 

• Hvetja til félagslegrar samstöðu 

nemenda/samkennd 

• Áætlun endurskoðuð reglulega 

• Nemendur vinni sem hópur að 

sameiginlegum verkefnum; 

tillitsemi, traust, umburðarlyndi 

• Vinabekkir/vinahópar 

• Efla og styrkja samskipti 

nemenda  

• Umsjónarkennari hafi samráð 

við foreldra nemenda um reglur 

um afmælisboð og aðrar 

samkomur 

• Opin umræða um einelti og/eða 

samskipti 

• Fræðsla fyrir nemendur, 

gildismat, ábyrgð, gagnkvæm 

virðing, umburðarlyndi gagnvart 

fjölbreytileika 

• Skýr ferillýsing í eineltismálum 

og aðgengi 

• Nýta „Dag gegn einelti“ 

• Formleg viðtöl umsjónarkennara 

við nemendur um nám og líðan 
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• Blanda árgöngum saman í 

samvinnuverkefnum 

• Leikjavinir/skólavinir/vinaliða og 

frímínútnahópar, nemendur 

stjórna leikjum í frímínútum 

• Skrá neikvæð samskipti 

nemenda/agabrot 

• Virkt eineltis- og samskiptateymi 

• Hlutverkaleikir 

• Uppeldi til 

ábyrgðar/Uppbyggingarstefnan; 

sjálfstjórn og sjálfsagi 

• Náms- og starfsráðgjafar huga 

sérstaklega að nýjum 

nemendum/Móttaka nýrra 

nemenda 

• Nemendur hvattir til að ræða við 

starfsfólk um líðan sína og 

annarra 

• Myndbönd 

• Stuðla að þátttöku og samvinnu 

nemenda 

• Starfsmenn eru fyrirmyndir 

• ART(félagsfærni, reiðistjórnun, 

siðgæðisþroski) 

• Foreldrar stuðla að jákvæðum 

samskiptum nemenda 

• Hópefli 

• Skýrar skólareglur 

• Nemendur þjálfaðir í að tjá 

tilfinningar og sjónarmið 

• Auka ábyrgð nemenda á eigin 

hegðun 

• PBS/jákvæð hegðun 

• Starfsmenn taka þátt í 

umræðuhópum 

• Vinavika/vinadagar 

• Bekkjarkvöld 

• Ferðir/ferðalög 

• Ritgerð um líðan, samskipti 

og/eða einelti 

• Þjálfa félagsfærni 

• Klípusögur 

• Elstu nemendur, gæsla í 

frímínútum, fyrirmyndir 

• Vinir Zippy's 

• Efla góða bekkjarstjórnun 

• Sjálfstyrkingarnámskeið 

• Einstaklingsviðtöl hjá náms- og 

starfsráðgjafa 

• Gátlisti um líðan nemenda fyrir 

foreldra 

• Nemendur velja sig ekki sjálfir í 

hópa/sæti 

• Vináttuæfingar 

• Sjálfsmat/frammistöðumat 

nemenda 
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• Greiður aðgangur að reglum og 

eineltisáætlun 

• Leikur á borði (námsbók) 

• Freedom Writers (kvikmynd) 

• Hefndin (kvikmynd) 

• Órói (kvikmynd) 

• KVAN-námskeið fyrir starfsfólk 

• Upright, verkefni sem stuðlar að 

vellíðan og seiglu nemenda 

• Heimakrókur 

• Vinaleikar 

• Félagslegt samþykki 

• Greining á samskiptum 

starfsmanna við nemendur 

• Vináttuverkefni Barnaheilla 

• Gott aðgengi að stjórnendum, 

kennurum og náms- og 

starfsráðgjafa 

• Virkt nemendafélag, fræðsla og 

forvarnarstarf í samráði  

• Handleiðsla fyrir kennara 

• Nemendarýnihópar; rödd 

nemenda fái að heyrast 

• Nýta ágreining nemenda til að 

efla samskiptafærni 

• Nemendafulltrúaráð 

• Kvikmyndir 

• Þjálfun kennara í viðtalstækni 

v/eineltismála 

• Spilakvöld 

• Skilvirkt tengslanet (íþróttastarf, 

félagsmiðstöð) 

• Samkomulag milli foreldra 

varðandi net- og símanotkun 


