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Formáli 

 

Verkefnið er 10 eininga lokaverkefni til B.A. gráðu í þroskaþjálfafræði frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands vorið 2010. Tildrög þessa verkefnis eru að einelti og 

skóli án aðgreiningar hefur verið mikið í umræðunni í samfélaginu að undanförnu. 

Rannsakandi telur mikilvægt að auka umræðuna svo að þekking manna og samfélagsins verði 

betri á málefninu. Olweusaráætlunin gegn einelti er aðferð sem notuð er til þess að draga úr 

eða koma í veg fyrir einelti í skólum. Tilgangur verkefnisins er að skoða hvort að áætlunin 

höfði til allra nemenda. Einnig er skoðað hvort að fatlaðir nemendur standi jafnfætis 

ófötluðum í þeim efnum.  

Rannsóknarspurningin er „Hvernig gengur Olweusaráætlunin í skóla án aðgreiningar?“. Við 

rannsóknarritgerðina var stuðst við fjölbreytt gögn þ.á.m. skriflegar heimildir, viðtöl og 

niðurstöður könnunar. Rannsakandi vann úr heimildum, túlkaði þær og lagði mat á þær.  

Ég vil þakka þeim fjölmörgu sem veittu mér aðstoð við gerð þessa lokaverkefnis. Sérstakar 

þakkir fær leiðbeinandi minn, Halla Jónsdóttir aðjunkt í uppeldissögu og siðfræði við Háskóla 

Íslands fyrir góða leiðsögn, hvatningu og stuðning. Þakkir fá allir þeir sem tóku þátt í 

könnuninni, án þeirra hefði ekki verið hægt að fullvinna verkefnið. Að lokum vil ég þakka 

fjölskyldu minni fyrir stuðning, hvatningu og þolinmæði meðan á vinnu við lokaverkefnið 

stóð. 
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Úrdráttur 

 

Ástæðan fyrir valinu á þessu viðfangsefni er að mikill áhugi var til staðar á þessu málefni af 

hálfu rannsakanda. Rannsóknir hafa sýnt að fatlaðir nemendur eiga það frekar á hættu að 

verða fyrir einelti og fannst rannsakanda því umhugsunarvert að kanna hvort unnið sé 

markvisst að því að draga úr einelti í þessum hópi. Þá hafa rannsóknir sýnt að í þeim skólum 

þar sem Olweusaráætlunin hefur verið tekin upp hefur dregið verulega úr einelti. Markmiðið 

með verkefninu er meðal annars að kanna hvort að nemendur séu að fá næga fræðslu um 

einelti og Olweusaráætlunina, hvort að hún sé sett fram á auðskilið mál, sé árgangamiðuð, 

hvort að hún komi til móts við ólíkar þarfir og fleira. 

Í  rannsókninni er notast bæði við eigindlegar- og megindlegar rannsóknaraðferðir. 

Rannsakandi byrjaði að taka viðtöl og skoða efnið með vettvangsathugunum áður en hann 

beitti megindlegum aðferðum og sendi spurningalistakönnun á þátttakendur. Með því að nota 

spurningalistakönnun er hægt að ná til fleiri þátttakenda og ættu því rannsóknarniðurstöður að 

vera áreiðanlegri (Þorlákur Karlsson, 2001). Rannsakandi sendi spurningalistakönnun á 

verkefnastjóra Olweusaráætlunarinnar í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. En 

verkefnastjóri Olweusaráætlunar er faglegur leiðbeinandi áætlunarinnar og hefur faglega 

umsjón með verkefninu. Hann er í allt að 25% starfi við að sinna þeim skólum sem falla undir 

faglega stjórn á eineltisverkefninu. Starf verkefnastjórans felst í að styðja skólastjórnendur og 

annað starfsfólk við að koma áætluninni á, að fylgjast með gangi hennar á tímabilinu og að 

vera ráðgjafi. Verkefnastjórinn er almennt til taks meðal annars sem ráðgjafi við úrlausn 

einstakra eineltismála (Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.). Úrtak rannsóknarinnar 

samanstóð af 21 starfandi verkefnastjórum í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu en 17 

svöruðu könnuninni eða um 81%. Við tölfræðilega úrvinnslu könnunarinnar var notast við 

töflureikninn Excel. 

Niðurstöður könnunarinnar sýndi að unnið sé markvisst að Olweusaráætlunininni í flestum 

skólunum og virðist hún ganga nokkuð vel. Í flestum þeirra eru haldnir reglulegir 

umræðufundir, spurningalistakönnun er yfirleitt lögð fram, bekkjarreglur og bekkjarfundir eru 

haldnir reglulega og allir verkefnastjórarnir töldu Olweusaráætlunina vera á auðskildu máli 

svo allir skilji hana. En þegar kom að spurningum er snertu fatlaða nemendur var þekking á 

því sviði ekki fullnægjandi. Verkefnastjórarnir lýstu ákveðnum einkennum í fari nemenda 

sem eykur líkur á einelti, og nefndu þau ýmsa þætti sem áttu við um fatlaða einstaklinga. En 

þrátt fyrir það þá taldi meirihluti þeirra fatlaða nemendur ekki lenda frekar í einelti. Því telur 
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rannsakandi að skólarnir séu ef til vill ekki með þessi mál alveg á hreinu og það vanti upp í 

þekkingarbrunn starfsmanna á þessu sviði.  
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Inngangur 
 

Rétturinn til menntunar er mikilvæg forsenda þess að fólk fái notið annarra mannréttinda. 

Menntun er ein af grundvallarforsendum þróunar í heiminum. Þegar menntun er skoðuð í 

samhengi við fötlun er það ekki aðeins menntun fyrir fatlaða sem er mikilvæg heldur er 

menntun almennt í samfélaginu mikilvæg fyrir hina fötluðu, en hún er leið til að bæta 

mannréttindi. Fræðsla og þekking er besta vörnin gegn fordómum. Fatlaðir hafa löngum mátt 

sæta ýmiss konar fordómum og samfélagið hefur ekki sýnt þeim og stöðu þeirra þann skilning 

sem nauðsynlegur er. Menntun skiptir því miklu máli er varðar afstöðu ófatlaðra til hinna 

fötluðu (Brynhildur G. Flóvenz, 2004).  

Hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar er alþjóðleg stefna í skólamálum og á við í leik-, 

grunn- og framhaldsskólum. Þar kemur fram að fötluðum nemendum eiga að vera tryggð 

sömu eða sams konar réttindi og ófötluðum nemendum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2001). 

Markmið Olweusaráætlunarinnar er að vinna bug á einelti og andfélagslegri hegðun. 

Mikilvægt er að þessi mál séu rædd í samfélaginu og að nauðsynleg fræðsla og þekking séu til 

staðar til að koma í veg fyrir fordóma.  

Að þessum kafla loknum tekur við fræðileg umfjöllun þar sem unnið er úr heimildaöflun. 

Fyrsti kafli fjallar um ytri ramma efnisins, yfirlýsingar stjórnvalda um skóla án aðgreiningar 

út frá alþjóðlegum samþykktum, íslenskum lögum um grunnskóla og aðalnámskrá 

grunnskóla. Í öðrum kafla verður fjallað um hugmyndafræðina um skóla án aðgreiningar, 

einstaklingsmiðaða kennslu og ýmsar kenningar sem tengjast skóla án aðgreiningar. Í þriðja 

kafla verður farið yfir hvað felst í hugtakinu einelti, hvað einkennir helst þolendur eineltis og 

loks verður farið yfir heildstæða áætlun gegn einelti. Fjórði kafli fjallar um 

Olweusaráætlunina gegn einelti, hver hlutverk áætlunarinnar eru og um vísindalegt mat. Í 

fimmta kafla verður farið ítarlega yfir aðferðafræðina sem notast var við gerð þessarar 

rannsóknar. Niðurstöður könnunarinnar eru kynntar í 6. kafla en í 7. kafla er fjallað um 

niðurstöðurnar, þær túlkaðar og tengdar við fræðilegar heimildir. Ritgerðinni lýkur á 

lokaorðum höfundar.   
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Kafli 1 

 

Íslenskt samfélag hefur breyst mikið á undanförnum árum. Tækniþróun, upplýsingastreymi, 

aukið aðgengi að menntun, fjölbreyttari störf og nýbúum hefur fjölgað hér á landi. Þrátt fyrir 

breytingar á samfélaginu er erfitt að breyta hefðbundnum skilningi á námi og kennslu og þar 

með skólastarfi. Viðhorf samfélagsins til skólans breytist hægt, svo og skipulag skólastarfs 

(Lankshear, Gee, Knobel og Searle, 1997).  

Í þessum kafla verður farið yfir ytri ramma efnisins, varpað ljósi á stefnu skóla og yfirlýsingar 

stjórnvalda um skóla án aðgreiningar út frá alþjóðlegum samþykktum, íslenskum lögum um 

grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla. 

 

Lög og reglugerðir í skólakerfinu 

Í 26. grein Mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna kemur meðal annars fram að hver 

maður á rétt til menntunar. Hún skal vera veitt ókeypis, að minnsta kosti barnafræðsla og 

undirstöðumenntun og að öll börn skulu vera skólaskyld. Einnig kemur fram að menntun skal 

beina í þá átt að þroska persónuleika einstaklinganna og innræta þeim virðingu fyrir 

mannréttindum og mannhelgi (Mannréttindastofa Íslands, 1948). 

Meginstefnan er sú að sveitarfélögum er skylt að halda skóla fyrir öll börn á aldrinum 6-16 

ára og eiga þau að haga störfum sínum miðað við eðli og þarfir nemenda. Sem sagt skólar 

eiga að vera opnir öllum, fötluðum sem ófötluðum. 

Markmið grunnskóla eiga meðal annars að undirbúa nemendur undir líf og starf í 

samvinnu við heimilin með því að stuðla að alhliða þroska, heilbrigði og menntun 

hvers og eins (Lög um grunnskóla nr. 66/1995).  

Stjórnendur og starfsfólk grunnskóla þurfa að gera sér grein fyrir fjölbreyttum námsþörfum 

hjá nemendum og því er hægt að búast við að þessi markmið náist ekki með hefðbundnum 

leiðum. Þá er gert ráð fyrir því að nemendur með sérþarfir fái sérstakan stuðning. Eins og 

fram kemur í 37. gr. grunnskólalaga frá árinu 1995: 

Börn og unglingar sem eiga erfitt með nám sökum sértækra námsörðugleika, 

tilfinningalegra eða félagslegra örðugleika og/eða fötlunar, sbr. 2. gr. laga um 

málefni fatlaðra nr. 59/1992, eiga rétt á sérstökum stuðningi í námi. Kennslan getur 

verið einstaklingsbundin eða farið fram í hópi innan eða utan almennra bekkjardeilda, 
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í sérdeildum eða í sérskóla. Meginstefnan skal vera sú að kennslan fari fram í 

heimaskóla. Telji foreldrar barns eða forráðamenn, kennarar eða aðrir sérfræðingar 

að barnið fái ekki notið kennslu við sitt hæfi í heimaskóla geta forráðamenn sótt um 

skólavist fyrir það í sérskóla  (Lög um grunnskóla nr. 66/1995). 

Eins og fram kemur hér er talið æskilegt að meta hvað hentar hverju barni fyrir sig, hvort 

barnið getur verið inn í almennri bekkjardeild eða hvort nauðsynlegt sé að taka það út úr 

almennri bekkjardeild. Þegar um alvarlegan námsvanda er að ræða á að gera 

einstaklingsmiðaða námskrá fyrir nemandann þar sem vikið er frá hinni almennu 

skólanámskrá. Það er gert til þess að nemendur fái kennslu við sitt hæfi og geti tileinkað sér 

þekkingu á sem árangursríkan hátt.  

Ef Barnasáttmálinn er skoðaður má sjá að þar kemur meðal annars fram:  

Aðildarríki viðurkenna að andlega eða líkamlega fatlað barn skuli njóta fulls og 

sómasamlegs lífs, við aðstæður sem tryggja virðingu þess og stuðla að sjálfsbjörg þess 

og virkri þátttöku í samfélaginu  (Barnasáttmálinn nr. 18/1992). 

Þegar námsmarkmið, námsefni og kennsluaðferðir eru aðlagaðar að barninu er það gert með 

hagsmuni barnsins að leiðarljósi. Mikilvægt er að börn geti tekið þátt í samfélaginu en 

mikilvægur þáttur í því er að skapa jafnan aðgang að menntun. Eins og kemur fram í 

Barnasáttmálanum þá eiga allir að njóta sömu tækifæra (Barnasáttmálinn nr. 18/1992).  

Einstaklingsmiðað nám miðar að því að styrkleikar og veikleikar hvers nemanda séu 

kortlagðir og út frá þeim er staða hvers nemanda metin. Hugmyndin um einstaklingsmiðað 

nám byggir fyrst og fremst á rétti nemandans til að læra þannig að eiginleikar hans nýtist sem 

best. Meginatriðið er að skólar eiga að vera opnir fötluðum nemendum jafnt sem öðrum 

nemendum og að þeir skuli fá kennslu með ófötluðum nemendum eftir því sem kostur er. Þó 

eru frávik frá þessu þar sem möguleikanum á sérskólum og sérdeildum er haldið opnum ef 

sérfræðingar og forráðamenn telja að slík þjónusta eigi betur við þarfir einstaklingsins. 

Skólum er gert skylt að mennta alla nemendur án undantekninga á árangursríkan hátt.  

 

Salamanca yfirlýsingin 

Fulltrúar 92 ríkisstjórna og 25 alþjóðlegra samtaka, þar á meðal Íslands komu saman í 

Salamanca á Spáni árið 1994 á ráðstefnu UNESCO og spænska menntamálaráðuneytisins. 

Tilgangurinn var að ræða um menntun nemenda með sérþarfir og móta stefnu um skóla án 

aðgreiningar. Þetta er hugmyndafræðileg yfirlýsing þar sem fram kemur að menntun sé 
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frumréttur hvers barns. Börn eru mismunandi og hafa mismunandi áhugamál, hæfileika og 

námsþarfir. Í skipulagi menntakerfis og tilhögun náms þá ber að taka mið af miklum mun á 

einstaklingum og þörfum þeirra. Einstaklingar sem eru með sérþarfir á sviði menntunar skulu 

hafa aðgang að almenna skólakerfinu og þar ber að mæta þörfum þeirra með kennsluaðferðum 

í þeim anda að mið sé tekið af barninu. Í yfirlýsingunni var lögð áhersla á að skólar ættu að 

taka við öllum börnum, hver sem líkamleg, félagsleg eða námsleg staða þeirra væri. Skorað 

var á stjórnvöld allra landa að leiða í lög eða taka upp sem yfirlýsta stefnu þá meginreglu að 

börn sæki almenna skóla nema knýjandi ástæður séu til annars. Yfirlýsingunni fylgdi 

rammaáætlun sem skyldi vera almennur leiðarvísir um aðgerðir í málefnum nemenda með 

sérþarfir. Þar var bent á að nemendur tækju mestum framförum og lærðu best ef þeir fengju 

réttan stuðning og tækifæri til að læra með öðrum. Almennir skólar eru virkasta aflið til að 

sigrast á hugarfari mismunar, móta umhverfi sem tekur fötluðum nemendum opnum örmum, 

móta þjóðfélag án aðgreiningar og koma á menntun handa öllum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1994). Salamanca yfirlýsingin sem nú er orðin 16 ára gömul, hefur 

haft áhrif á lagasetningu og reglugerðir stjórnvalda víða um heim í þá veru að börn og 

ungmenni með sérþarfir eigi að mennta án aðgreiningar (Meijer, 2003).  

 

Aðalnámskrá grunnskólanna 

Aðalnámskráin nær til allra nemenda og setur sameiginleg markmið náms og kennslu í öllum 

grunnskólum landsins. Í grunnskólum á að vinna að því, í samvinnu við heimilin, að búa 

nemendur undir líf og starf í lýðræðissamfélagi. Grunnskólum er skylt að mennta öll börn á 

árangursríkan hátt og skal hann leitast við að haga störfum sínum í sem fyllstu samræmi við 

eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska hvers og eins. Grunnskólar eiga að taka við 

öllum börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama, félagslegt og tilfinningalegt 

ásigkomulag eða málþroska. Þetta á við um fötluð börn og ófötluð, afburðargreind og 

greindarskert og allt þar á milli. Eitt grundvallarviðmið í skólastarfi er jafnrétti til náms sem er 

fólgið í því að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa þeim tækifæri til að spreyta 

sig á viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felast ekki endilega sömu úrræði fyrir alla heldur 

sambærileg og jafngild tækifæri. Eitt mikilvægasta úrlausnarefni skóla og skólayfirvalda er að 

finna leiðir til að koma til móts við ólíka getu og ólík áhugamál nemenda og veita þannig 

nemendum menntun við hæfi hvers og eins. Mikilvægt er að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðissamfélagi og verða skólar að bjóða fram metnaðarfull námstækifæri við hæfi allra 

nemenda. Í því felst meðal annars að skólar verða að leggja áherslu á að byggja sérhvern 



 
 

11 
 

nemanda upp sem heilsteyptan einstakling, bjóða upp á margvísleg en jafngild námstækifæri 

sem kemur á móts við sérstöðu einstaklinga. En það er skylda hvers skóla að laga námið sem 

best að hverjum einstaklingi. Í skólastarfi á að ríkja fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum. Við val á kennsluaðferðum og vinnubrögðum verður að taka tillit til 

markmiða sem stefnt er að, aldurs, þroska og getu nemenda sem í hlut eiga hverju sinni. 

Vönduð kennsla, sem lagar sig að þörfum einstakra nemenda og markmiðum í skóla án 

aðgreiningar, eykur líkur á árangri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006).  
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Kafli 2 
 

Hugmyndir um skóla án aðgreiningar tengjast mannréttindamálum og eru byggðar á gildum 

réttlætis og mannréttinda. Þær taka tillit til margbreytileika og virkrar þátttöku allra. 

Markmiðið er að draga úr aðgreiningu sem útilokar minnihlutahópa eða flokkar manneskjur 

eftir kyni, þjóðfélagsstöðu, fötlun, þjóðerni, fjölskyldubakgrunni eða námslegri færni (Booth, 

Nes og Strømstad, 2003; Florian, 2005). Við skipulagningu náms án aðgreiningar er hugað að 

því að draga úr hindrunum sem standa í vegi fyrir aukinni náms- og félagslegri þátttöku allra 

nemenda í almenna skólakerfinu. Litið er svo á að fjölbreyttar þarfir nemenda séu af hinu 

góða og hafi áhrif á að auðga skólastarfið og fjölga námstækifærum allra nemenda (Hafdís 

Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). 

Í þessum kafla er fjallað um skóla án aðgreiningar, einstaklingsmiðað nám og kenningar sem 

tengjast skóla án aðgreiningar. 

 

Skóli án aðgreiningar 

Hugmyndafræðin skóli án aðgreiningar er alþjóðleg stefna í skólamálum og á við í leik-, 

grunn- og framhaldskólum. Þar kemur fram að fötluðum nemendum eiga að vera tryggð sömu 

eða sams konar réttindi og ófötluðum nemendum. Skipulag skólastarfsins á þannig að taka 

mið af þörfum allra nemenda. Skólinn á að taka á móti öllum nemendum á forsendum hvers 

og eins og hvert barn er metið út frá hæfileikum sínum og þroska (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2001). Samskipan í skólum hefur verið hin opinbera menntastefna á Íslandi 

undanfarin ár þótt ekki hafi hún verið sett í lög fyrr en í hinum nýju grunnskólalögum sem 

samþykkt voru vorið 2008. Alls staðar í heiminum er lögð aukin áhersla á samskipan í 

skólamálum með mannréttindi, velferð nemenda og samfélagsins að leiðarljósi (Gerður Aagot 

Árnadóttir, 2008). Mikilvægt er að leggja áherslu á hvetjandi námsumhverfi og að 

námsaðferðir, kennsluhættir og verkefni séu löguð að sérhverjum nemenda. Starfshættir taka 

meðal annars mið af kenningum um fjölgreind barna, áhersla er á fjölbreytt námsefni og 

kennsluaðferðir, á námsaðlagaða kennslu meðal annars með einstaklingsnámskrá, þannig að 

allur bekkurinn fæst við sama viðfangsefni sem lagað er að getu og styrk hvers og eins (Elín 

G. Ólafsdóttir, 2000).  

Skóli án aðgreiningar grundvallast á þeirri kenningu að: 

 Allir geta lært en fólk lærir á mismunandi hátt. 
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 Öllum gefist kostur á að stunda nám í almennum bekk með jafnöldrum í heimaskóla 

sínum. 

 Allir læri samkvæmt einstaklingsáætlun. 

 Öll börn taki þátt í félagsstarfi. 

 Öll börn njóti góðs af samstarfi heimilis, skóla og hverfis síns. 

 Kennarar vænti mikils af öllum nemendum sínum (Tomlinson, 2008).  

Þegar rætt er um skóla án aðgreiningar er ekki um að ræða aðferð, heldur hugmyndafræði sem 

nota þarf sem verkfæri til að útrýma samfélagslegum hindrunum nemenda með skerðingar og 

stuðla þar með að þátttöku allra í almennu skólasamfélagi. Markmiðið er að skapa aðstæður 

sem henta öllum og gera hverjum nemenda kleift að ganga í sinn heimaskóla burtséð frá stöðu 

sinni (Freyja Haraldsdóttir, 2008). Því er þó haldið fram að skóli án aðgreiningar sé 

hugmyndafræði fræðimanna eða hugmyndir stjórnenda, sem vísa í fallegar hugsjónir eða sýn 

á skólastarfi á hátíðarstundum en hafi lítið með raunveruleika skólanna að gera (Brantlinger, 

2004; Erna Árnadóttir, 1996). Erfiðleikar við framkvæmd stafa ef til vill af því að 

skilgreiningar og túlkun á hugmyndafræðinni er mismunandi. Einnig getur það stafað að 

skorti á umræðum, bæði þeirra sem hafa vald eða aðstæður til að breyta og ekki síður meðal 

kennara og foreldra (Allan, 2004). 

Í skólanum eyðum við stórum hluta ævi okkar og tökum þar út mikinn þroska. Skólaganga er 

miklu meira en að reikna, lesa og skrifa. Í skólanum lærum við á reglur samfélagsins, 

samskipti við annað fólk, virðingu, samvinnu og margt fleira. Við kynnumst fjölbreyttum 

einstaklingum, speglum okkur í þeim og þeir sig í okkur (Freyja Haraldsdóttir, 2008). Börn 

sem alast upp með ólíkum einstaklingum í skólakerfinu tileinka sér gildi þess að mannlífið og 

einstaklingar eru margs konar en allir jafn mikilvægir og réttháir.  Slíkt hefur áhrif á 

samfélagið til lengri tíma, viðhorf fólks hvers til annars og dregur úr fordómum. Auk náms 

við hæfi og þess að vera þátttakandi á jafnréttisgrunni í skólasamfélagi má til viðbótar nefna 

þann félagsauð sem verður til. Skólinn, sem ein mikilvægasta stofnun samfélagsins, stuðlar 

þannig að samfélagi sem er án aðgreiningar, þar sem fólk nýtur jafnréttis, virðingar og 

tækifæra eins og annað fólk (Gerður Aagot Árnadóttir, 2008). Allir nemendur hafa þörf fyrir 

nám við sitt hæfi sem er áhrifamikið og verðugt svo þeir þrói sína eigin hæfileika. 

Einstaklingar og þjóðfélagið hefur hag af því að skólar og kennslustofur séu raunveruleg 

samfélög sem einkennast af gagnkvæmri virðingu. Árangursríkt kennsluumhverfi með 

blönduðum námshópi er hornsteinn í uppbyggingu samfélags (Tomlinson, 2000).  
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Stuðningur  

Forysta og stuðningur ríkisstjórna, skólayfirvalda og samfélags skiptir miklu máli við 

stefnumörkun menntunar án aðgreiningar. Stefna stjórnvalda skilar sér ekki í bættum 

námsárangri nemenda ef ekki er fullnægjandi fjárhagslegur stuðningur við fagmennsku 

kennara, þróun námsumhverfis og bætta kennslu (Meijer, 2003). Kennslu- og 

uppeldisfræðileg forysta stjórnenda í að móta skipulagt nám og kennslu skiptir miklu máli. 

Niðurstöður Salisbury (2006) sýna að með góðum stuðningi og skuldbindingu stjórnenda séu 

fleiri nemendum gert kleift að stunda nám í almennum grunnskólum og þátttaka þeirra í 

skólastarfinu eykst. Niðurstöður rannsóknar sem Idol (2006) vann að benda til þess að 

skólastjórnendur séu hlynntir skóla án aðgreiningar, en Janney og Snell (2008) telja 

nauðsynlegt að þeir vinni með gildi, viðhorf og skilning starfsfólks. Skólastjórn sem stuðlar 

að faglegri umræðu í kennarasamfélaginu, þróar skýra stefnu og skapar tíma og aðstæður fyrir 

samvinnu, hefur afgerandi áhrif á skipulag og þróun skólastarfs sem byggir upp fagmennsku 

og færni starfsliðsins (Hafdís Guðjónsdóttir, 2000; Ryan, 2006). Skólastjórnendur, kennarar 

og starfsfólk skipta miklu máli í skólaþróun og nýta þarf þann mikla auð sem fjölbreyttur 

starfsmannahópur býr yfir með stöðugri ígrundun, opnum huga gagnvart nýjungum og vilja til 

að vaxa og þróast (Fullan, 2003; Lingard og Ladwig, 2001; Lumby og Coleman, 2007).  

 

Einstaklingsmiðuð kennsla 

Einstaklingsmiðuð kennsla er ein af þeim leiðum sem margir hafa valið þegar þeir skipuleggja 

nám og kennslu í skóla án aðgreiningar. Einstaklingsmiðuð kennsla á rætur sínar að rekja til 

árangursríks og stöðugs mats á námsþörfum nemendanna. Í einstaklingsmiðaðri kennslustofu 

er gert ráð fyrir að nemendur séu ólíkir og það lagt til grundvallar við allt skipulag 

kennslunnar. Því þarf kennslan að vera sveigjanleg og að hafa mismunandi námstilboð fyrir 

nemendur út frá þroska þeirra og getu. Því getur þurft að aðlaga kennslu og námið og þar með 

útfærslu á kennslunni. Þetta nám krefst sveigjanlegra vinnubragða og góðrar þekkingar á 

mismunandi kennsluaðferðum. Kennslan verður árangursríkust ef kennarar eru meðvitaðir um 

námsþarfir nemenda og áhugasvið þeirra. Þar sem einstaklingsmiðuð kennsla fer fram ætti 

kennarinn að sjá allt sem nemandinn segir eða skapar sem gagnlegar upplýsingar til að skilja 

nemandann og skipuleggja árangursríka kennslu fyrir hann. Mikilvægt er að bregðast við 

misjöfnu námsniði nemenda og er því æskilegt að námsumhverfið sé með sveigjanlegu rými 

og námsvali og að upplýsingar og umhverfið sé sett fram á fjölbreyttan máta, sem byggir á 

heyrn, sjón og hreyfingu (Tomlinson, 2000). 
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Kenningar um skóla án aðgreiningar 

Émile Durkheim, George Herbert Mead og John Dewey komu allir fram með kenningar sem 

tengjast skóla án aðgreiningar og má finna rök fyrir þeirri stefnu í hugmyndum  þeirra (Gestur 

Guðmundsson, 2008). 

Durkheim lagði áherslu á skólann sem mikilvægasta vettvang uppeldis til samheldni og var 

því á þeirri skoðun að allir ættu að vera í sama skólakerfi. Hann var á móti sérskólum fyrir 

sértrúarsöfnuði og sagði að skólinn ætti að hvetja til umburðarlyndis milli ólíkra trúarhópa. 

Hann var þó á þeirri skoðun að draga ætti nemendur í dilka eftir hæfni þannig að þeir hæfustu 

kæmust í gott framhaldsnám. Fatlaðir nemendur hefðu því ef til vill verið stimplaðir annars 

flokks í skólakerfinu á þeirri forsendu að þeir væru ekki hæfir til að lifa af í samfélaginu. Ef 

við lítum framhjá þessari flokkastefnu má sjá að grunnhugmyndin er sambærileg og í skóla án 

aðgreiningar. Þrátt fyrir að Durkheim nefnir ekki sérstaklega nemendur með sérþarfir þá fellur 

hugmynd hans vel inn í þá hugmyndafræði sem ríkir nú í málefnum fatlaðra  

Dewey og Mead komu fram með hugmyndir nær því sem við þekkjum sem skóla án 

aðgreiningar í dag. Þeir lögðu áherslu á að öll börn væru jafnrétthá og kenndu uppeldisstefnu 

sína við lýðræði. Í skólanum átti að skapa aðstæður þar sem öll börn gætu stundað leitarnám 

sem undirbýr þau undir virka þátttöku í samfélaginu. Til þess þarf fjölbreytileiki að vera til 

staðar í náminu og nemendur þurfa að átta sig á sérstöðu hvers einstaklings og gera sér grein 

fyrir misjöfnum nálgunum hvers og eins í náminu (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Tvö sjónarhorn eru ríkjandi í viðhorfi til fötlunar. Annarsvegar er það félagslega sjónarhornið 

og hinsvegar læknisfræðilega sjónarhornið. Bæði þessi sjónarhorn má tengja við skólastefnu 

grunnskóla og skóla án aðgreiningar. Læknisfræðilega sjónarhornið byggist á því að litið er á 

fatlaðan einstakling sem andstæðu þess sem er heilbrigt og eðlilegt. Allar skerðingar eru 

frávik frá hinu eðlilega. Læknisfræðilega líkanið leggur áherslu á að greina líkamleg eða 

andleg afbrigði eða skerðingu og veita ráðgjöf um meðhöndlun, meðferð, endurhæfingu eða 

umönnun. Fatlað fólk er aðgreint frá öðrum og litið svo á að það þurfi aðstoð sérfræðinga. 

Félagslega sjónarhornið leggur hins vegar áherslu á að þær hindranir sem er að finna í 

umhverfinu eigi stóran þátt í að skapa fötlun einstaklings. Hindranir og erfiðleikar sem fatlað 

fólk upplifir eru þannig afleiðingar af umhverfinu en ekki afleiðingar skerðingar einnar og sér 

(Rannveig Traustadóttir, 2003). 

Fjölgreindarkenning Howards Gardner gengur út á að finna styrkleika nemanda og nýta hann 

til náms. Hann heldur því fram að mikilvægt sé að greina styrkleika einstaklingsins og hefur 

hann skilgreint mismunandi greindarsvið eftir því hvernig viðkomandi hentar best að tileinka 
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sér nýja þekkingu. Sumir muna best það sem þeir heyra, aðrir muna best það sem þeir sjá 

myndrænt og enn aðrir læra best það sem þeir framkvæma sjálfir. Gardner bendir á að í öllum 

tilvikum er hægt að finna leið til að kenna barni sem er með einhverskonar skerðingu 

(Kristján Guðmundsson og Lilja Ósk Úlfarsdóttir, 2008).  
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Kafli 3 

 

Einelti getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér og er samfélagslegt vandamál sem krefst 

úrbóta. Einelti eins og það birtist í samfélaginu gerir kröfur til þekkingar og ábyrgð 

skólastjórnenda og yfirvalda. Mikilvægt er að vinna markvisst gegn einelti á öllum 

skólastigum. Fræðsla og viðhorfsmótun hvað snertir þetta alvarlega félagslega vandamál er 

því eitt af brýnustu viðfangsefnum sérfræðiteymis skólanna (SAFT, e.d.).   

Í þessum kafla verður farið yfir hvað felst í hugtakinu einelti, hvað einkennir helst 

einstaklinga sem verða fyrir einelti og að lokum verður farið yfir heildstæða áætlun gegn 

einelti.   

 

Einelti 

Einelti er langvarandi ofbeldi , líkamlegt eða andlegt. Um líkamlegt ofbeldi er til dæmis að 

ræða þegar einstaklingur verður fyrir barsmíðum að tilefnislausu. Ofbeldið getur einnig komið 

fram í því að föt einstaklings eru rifin og eyðilögð eða að einhverjir hlutir hans eru skemmdir. 

Það er mun erfiðara að átta sig á andlegu ofbeldi. Illgjörn stríðni, fyrirlitning, tilraunir til að 

útiloka frá vinahópi, athugasemdir um útlit geta borið vott um miskunnarleysi og valdið 

jafnmiklum sársauka og barsmíðar. Hvort sem ofbeldi er líkamlegs eða andlegs eðlis hefur 

það sama tilgang sem er að valda þjáningu og hugarangri (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 2003). Algengast er að nemendur verði fyrir einelti á skólatíma, innan veggja 

skólans eða utan hans. Einelti á sér oftast stað á skólalóðinni. Í yngri árgöngum hefur komið í 

ljós að þrír fjórðu hlutar þolenda verða fyrir einelti í frímínútum. Einelti virðist eiga sér stað 

víðar í skólanum þegar um eldri nemendur er að ræða,  á skólalóð, á göngum skólans og í 

kennslustofum (Smith og Sharp, 2000). 

Áhrif eineltis hefur ýmsar myndir. Nemandi sem verður fyrir einelti getur verið mjög vansæll 

og því getur veran í skólanum orðið nánast óbærileg. Eftir langvarandi einelti fer sjálfstraust 

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

einbeitingu í námi og námsárangur. Margir finna fyrir streitutengdum einkennum eins og 

magaverk, höfuðverk, martröðum og kvíðaköstum. Þeir sem þolað hafa langvarandi einelti 

eru líklegri til að þjást af kvíða og þunglyndi á fullorðinsárum. Í alvarlegustu tilvikum getur 

einelti jafnvel leitt til sjálfsvígs (Smith og Sharp, 2000). Einelti hefur einnig slæm áhrif á 

gerendur. Virðing þeirra fyrir rétti annarra minnkar og þeir geta komist upp á lag með að 
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hegða sér andfélagslega, sem seinna meir getur valdið þeim meiriháttar vandræðum. Gerendur 

í eineltismálum eru í mun meiri hættu á að leiðast út í afbrot en aðrir nemendur (Roland og 

Vaaland, 2003). 

Fjölmargar rannsóknir hafa verið gerðar á einelti. En við slíkar rannsóknir verður að vera 

skýrt hversu oft vandamálið þarf að koma upp til að teljast eineltismál. Algengast er að miða 

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

rannsókn Rannsóknarstofnunnar um uppeldis- og menntamál má áætla að um það bil 5-8% 

nemenda í grunnskólum á Íslandi séu með einhverjum hætti viðriðnir einelti, annaðhvort sem 

þolendur eða gerendur. Þar að auki taka enn fleiri þátt í því óbeint, annaðhvort sem virkir eða 

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

Því er mikilvægt að mæla einelti í skólunum. Það hvetur starfsfólk og stjórnendur skóla til 

aðgerða gegn einelti. Það eykur vitund starfsfólks, nemenda og foreldra á vandanum. Það 

kemur í ljós hvar eineltið á sér stað og gefur viðmiðun þannig að hægt sé að meta hvort 

viðbrögð eða aðgerðir beri árangur (Smith og Sharp, 2000). 

 

Fatlaðir nemendur 

Flestir nemendur upplifa stríðni af einhverju tagi í gegnum skólagöngu sína en sumir eru í 

meiri hættu en aðrir að verða fyrir langvarandi einelti. Nemendur sem ekki eiga vini í 

skólanum, eru oft einir og eiga erfitt með að verja sig gegn stríðni eru líklegri til að verða fyrir 

einelti en aðrir. Nemendur sem eiga í námsörðuleikum og eru að einhverju leyti „öðruvísi“ eru 

líklegri fórnalömb. Það að nemandi sé „öðruvísi“ getur verið notað af gerandanum sem 

ástæða eða réttlæting fyrir eineltinu. Það veltur síðan á hæfileikum þolandans til þess að verja 

sig hvort eineltið viðhelst eða ekki. Hluti af þeim nemendum sem verða fyrir einelti gæti átt 

þátt í því sjálf að koma eineltinu af stað með óviðeigandi og jafnvel ögrandi hegðun (Smith og 

Sharp, 2000). Börn og unglingar haga sér oft líkt og dýr á þann hátt að þau raða sér upp í röð 

af sterkum og veikum aðilum og þeir veikustu í hópnum verða fyrir árásum. Nemandi sem er 

lítill í sér getur auðveldlega sýnt merki um slíkt svo að aðrir nemendur verði varir við það. Sá 

sem er óöruggur á frekar í hættu að verða fyrir einelti en sá sem er ákveðnari. Nemendur sem 

skera sig úr á einhvern hátt, eru til dæmis öðruvísi í útliti, of feit, með útstæð eyru eða annan 

litarhátt eru oft beitt ofbeldi. Það virðist sameiginlegt með nemendum sem lenda í einelti að 

þau eru ekki mjög leikin félagslega. Þau eru óörugg um hvernig eigi að hegða sér og kunna 

ekki nógu vel reglur um félagslega hegðun (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

2003).  
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Nokkrir fræðimenn hafa kannað hvort að fatlaðir nemendur eigi frekar í hættu á að verða fyrir 

einelti. O´Moore og Hillery létu 783 nemendur taka spurningalistakönnun um einelti í fjórum 

skólum í Dublin. Það kom í ljós að 12% af fötluðu nemendunum voru lögð í einelti á móti 7% 

hinna nemendanna. Einnig báru Martley og Hodson saman fatlaða nemendur og ófatlaða í 

þremur almennum skólum í Sheffield. Þau fundu út með viðtölum og athugunum að fötluðum 

nemendum var strítt mun oftar og mynduðu færri vinatengsl. Peter K. Smiht, Irene Whitney 

og David Thompson töldu að það væri ekki búið að kanna þetta málefni nóg. Þau bentu á að 

spurningalistakannanirnar eru á stöðluðu formi svo það gæti reynst erfitt fyrir fatlaða 

nemendur að taka þær. Þetta er nafnlaus könnun svo það er erfitt að sjá hvort að fatlaðir 

nemendur séu í meiri hættu á að lenda í einelti. Því mætti segja að Olweusar könnunin virki 

ekki sem skyldi fyrir alla nemendur. Fyrir suma nemendur þarf spurningalistinn að vera 

aðlagaður og einfaldaður að þörfum þeirra. Góð leið væri að taka nemendurna í viðtöl. Þau 

gerðu þess vegna eigindlega rannsókn til að skoða fatlaða nemendur sem lenda í einelti eða 

leggja í einelti í samanburði við ófatlaða nemendur. Í rannsókninni voru börn frá átta 

grunnskólum í Sheffield  á aldrinum 6-15 ára. 186 börn voru tekin í viðtöl árið 1991 og voru 

93 af þessum nemendum fötluð. Hver nemandi var tekinn í einstaklingsviðtal og lagðar fyrir 

hann ýmsar spurningar. Til dæmis hvernig þeim líkaði í skólanum, hversu marga vini þau 

ættu, hvort það sé einhver sem þeim líkar ekki við í skólanum og fleiri spurningar um einelti. 

Árið 1992 voru viðtölin endurtekin og var þá rætt við 76 nemendanna af upprunalega 

úrtakinu. Niðurstöðurnar úr rannsókninni sýndu að fatlaðir nemendur reynast vera í mun meiri 

hættu á að verða þolendur eineltis. Nálægt þrír fjórðu hlutar þeirra sem rætt var við sögðust 

hafa lent í einelti í samanburði við fjórðung hinna nemendanna. Niðurstöður bentu einnig til 

þess að þeir fötluðu nemendur sem sögðust leggja aðra í einelti voru einnig fórnalömb 

eineltis. Einnig komust þau að því að það mætti rekja eineltið sem fatlaðir nemendur urðu 

fyrir til fötlunar þeirra (Smith og Sharp, 1994).   

 

Heildstæð stefna gegn einelti 

Almennt má segja að einelti hafi neikvæð áhrif á skólabrag og þess vegna getur það ekki 

samrýmst markmiðum og gildum skóla að bregðast ekki við eineltisaðstæðum. Reynslan 

hefur sýnt að markviss og skipulögð vinna, bæði almenn í skólanum og með einstökum 

nemendum, fyrirbyggi einelti. Þannig skapast félagslegt og tilfinningalegt öryggi fyrir 

nemendur og um leið vænlegra námsumhverfi. Ef skóli vill axla ábyrgð og gera skyldu sína í 

eineltismálum þarf að útbúa skriflega áætlun bæði hvað varðar fyrirbyggjandi aðgerðir sem og 
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aðgerðir þegar einelti kemur upp. Sérstök átök geta skilað árangri en bestum árangri skila 

langtímaáætlanir og skipulagt forvarnarstarf. Ávinningurinn af slíkri vinnu er mikill. 

Eineltismálum fækkar og almenn líðan nemenda verður betri með jákvæðri hegðun innan 

skólans (Roland og Vaaland, 2003). Því er mikilvægt að skólar séu með heildstæða stefnu 

gegn einelti sem myndar ramma utan um forvarnir og íhlutun skóla í eineltismálum. Stefnuna 

þarf að móta í samræmi við lög og reglugerðir og aðalnámskrá grunnskóla, svo og stefnu 

skóla í öðrum málum eins og agamálum. (Smith og Sharp, 2000). 

Í stefnu gegn einelti koma fram skýr markmið og viðhorf sem stýra vinnu skólans í 

eineltismálum. Með skýrri stefnu skuldbindur skólinn sig til að taka á vandanum á ábyrgan 

hátt. Með því að setja fram leiðbeiningar um forvarnir gegn einelti og viðbrögð þegar einelti 

kemur upp er starfsfólki, nemendum og foreldrum gert kleift að nálgast vandann af 

samkvæmni og í samvinnu hvert við annað. Um leið eru gefin skýr skilaboð um að einelti sé 

óviðunandi og sé ekki liðið innan skólans. Stefna skóla gegn einelti þarf að koma til 

framkvæmda á öllum stigum skólastarfsins. Það þarf samstillt átak allra þeirra sem að 

skólastarfinu koma til að ná tökum á vandanum og fá fram breytingar á viðhorfum og hegðun 

innan skólans. Þegar stefna skóla gegn einelti kemur til framkvæmdar ætti fljótlega að verða 

vart breytinga á viðhorfum og atferli starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra í 

skólasamfélaginu (Smith og Sharp, 2000). 

Einelti þrífst illa þar sem tekist hefur að koma á jákvæðu, uppbyggjandi andrúmslofti, þar sem 

samvinna og samkennd ríkir meðal nemenda. Í slíku umhverfi munu nemendur eiga 

auðveldara með að taka afstöðu gegn einelti. Tilraunir til að leggja aðra í einelti eru líklegri til 

að misheppnast þar sem þær fá ekki hljómgrunn frá hópnum og gerandinn finnur fyrir 

óþægindum þar sem hann er að brjóta upp viðurkennt hegðunarmynstur. Einnig er líklegt að 

fórnalambið sé færara um að verja sig gegn neikvæðum áreitum gerandans og leiti sér frekar 

aðstoðar hjá öðrum í hópnum þar sem vitað er að þeir geta fengið stuðning. Nemendur verða 

meðvitaðri um mismunandi birtingarform eineltis og taka jafnvel eftir minniháttar áreitum þar 

sem þau brjóta gegn viðurkenndri hegðun innan hópsins. Því verður ólíklegra að vítahringur 

eineltis nái að myndast og ef það gerist er gripið fljótt inn í (Smith og Sharp, 2000). 

Tíminn sem það tekur skóla að vinna að og setja heildstæða stefnu gegn einelti er háður því 

hvar eineltismál eru í forgangsröð annarra mála í skólanum. Mikilvægt er að huga vel að 

undirbúningi og áætlunargerð áður en farið er af stað. Finna þarf tíma á skóladagatali fyrir 

námskeið, fræðslu- og samráðsfundi og hafa samband við viðeigandi aðila innan og utan 

skóla sem komið geta að vinnunni. Gera þarf ráð fyrir a.m.k. einni önn í fyrsta stig vinnunnar 
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þar sem fólk er vakið til umhugsunar um eineltismál í skólanum og haft er samráð við sem 

flesta í skólasamfélaginu um hugmyndir og lausnir. Eftir það er tekið til við að setja saman 

drög að stefnunni og það kynnt fyrir öllum aðilum áður en stefnunni er hleypt af stokkum. 

Eftir að ný stefna kemur til framkvæmda verður að gera ráð fyrir að það taki nokkurn tíma að 

festa hana endanlega í sessi. Líklegt er að breytingar verði í skólanum innan árs frá því að 

stefnan kemur til framkvæmda. Þetta getur þó verið mismunandi eftir því hversu mikið hefur 

verið lagt í mótun og framkvæmd stefnunnar. Fyrstu breytingar felast yfirleitt í aukinni tíðni á 

einelti þar sem meðvitund fólks í skólanum um einelti hefur aukist og kennarar sýna aukið 

öryggi í viðbrögðum. Þrátt fyrir að tíðni eineltis minnki ekki strax er öruggt að það verður 

gripið fyrr inn í málin og viðbrögð verða markvissari. Með tímanum mun tíðni eineltis 

minnka (Smith og Sharp, 2000). 
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  Kafli 4 

 

Olweusaráætlunin er byggð á kenningum og áralöngum rannsóknum Dan Olweusar sem er 

prófessor og sálfræðingur við háskólann í Bergen í Noregi. Einelti hefur orðið í gegnum tíðina 

hluti af skólalífinu og er mjög alvarlegt vandamál sem verður að takast á við. Rannsóknir Dan 

Olweusar hafa haft mikil áhrif á að minnka einelti í skólum (Olweus bullying prevention 

program, 2003).  

Í þessum kafla verður fjallað um Olweusaráætlunina gegn einelti, hver hlutverk áætlunarinnar 

eru og að lokum vísindalegt mat. 

 

Olweusaráætlunin 

Olweusaráætlunin gegn einelti á Íslandi er samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins, 

Samband íslenskra sveitafélaga, Háskóla Íslands, Námsgagnastofnunar og Heimilis og skóla. 

Verkefnið hófst hér á landi árið 2002 með undirritun samnings við Þorlák Helgason, 

framkvæmdastjóra áætlunarinnar. Á tímabilinu 2002 til 2008 hafa 85 grunnskólar komið að 

verkefninu, eða um helmingur grunnskólanemenda á landinu (Menntamálaráðuneyti, 2008). 

Áætlunin byggist á ákveðnum grundvallaratriðum sem miða að því að skapa jákvætt 

skólaumhverfi sem meðal annars einkennist af:  

 Hlýlegum, jákvæðum áhuga og alúð hinna fullorðnu. 

 Ákveðnum römmum vegna óviðunandi atferlis. 

 Ákveðnum viðurlögum við óviðunandi atferli. Stefnuföst beiting neikvæðra afleiðinga 

(viðurlaga) sem hvorki eru líkamlegar né óvinveittar, brjóti nemandi gegn þeim 

reglum sem ákveðnar hafa verið. 

 Að þeir fullorðnu í skóla og á heimili komi fram af myndugleika (Olweus, 2005). 

Helstu markmið áætlunarinnar eru að draga úr einelti og annarri andfélagslegri hegðun ásamt 

því að vekja alla í skólasamfélaginu til vitundar um hvað felst í hugtakinu einelti og sameinast 

um að hafna því. Til að mögulegt sé að veita viðeigandi fræðslu og eftirfylgni eru ýmsar leiðir 

farnar, þar á meðal:  

 Kannanir eru lagðar fyrir um stöðu eineltis í skólum og niðurstöðurnar eru kynntar 

fyrir starfsfólki, nemendum og foreldrum. Könnunin er lögð fyrir í nóvember ár hvert. 
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 Allir starfsmenn skólans taka þátt í umræðuhópum sem hafa það að markmiði að 

fræða starfsfólk um hvað felst í einelti og undirbúa það undir að vinna að markvissum 

aðgerðum gegn því. 

 Nemendur fá fræðslu um hvað felst í hugtakinu einelti, eðli þess og birtingarform. 

Einnig er rætt er um afleiðingar eineltis.  

 Lögð er áhersla á að eftirlitskerfi innan skólans sé virkt, að nemendur treysti sér að 

leita til fullorðinna innan skólans og að foreldrar hafi samband ef grunur leikur á að 

einelti eigi sér stað. 

 Lögð er áhersla á að nemendur séu meðvitaðir um reglur skólans gegn einelti og að 

þeir virði þær. 

 Bekkjarfundir eru haldnir reglulega með það að markmiði að styrkja bekkinn og efla 

samkennd meðal bekkjarfélaga (Olweus, 2005). 

Í Olweusaráætluninni er lögð mikil áhersla á að vera með einstaklingsbundna aðgerðaráætlun. 

Þegar eineltismál koma upp er brugðist við þeim samkvæmt aðgerðaráætlun Olweusar. Gert 

er ráð fyrir að innleiðing Olweusaráætluninnar nái til tveggja skólaára (Olweusarverkefnið 

gegn einelti, e.d.). 

 

Hlutverk  

Uppbygging og hlutverk einstaklinga í Olweusaráætluninni.  

 Stýrihópur: Ber ábyrgð á framkvæmd Olweusaráætlunarinnar í hverjum skóla fyrir 

sig. Hver skóli stofnar stýrihóp sem ber ábyrgð á að hrinda aðgerðaráætluninni í 

framkvæmd í skólanum. Stýrihópurinn fylgist  með því að áætlunin komist til 

framkvæmda samkvæmt mótuðu þróunarferli og hópurinn getur lagt til eða tekið 

ákvarðanir um aðgerðir og breytingar á þeim vinnuhefðum sem viðhafðar eru. 

Stýrihópurinn á að sjá til þess að yfirlitskönnunin sé lögð fyrir og unnið sé úr henni. 

Þessi hópur á einnig að sjá til þess að haldnir séu foreldrafundir þar sem fjallað er um 

einelti og aðgerðaráætlunina. Stýrihópurinn er fulltrúi aðgerðaráætlunarinnar gagnvart 

skólanum, forráðamönnum auk samfélagsins og fjölmiðla. Þessi hópur kemur saman 

4-5 sinnum á skólaári. Í stýrihópum eru að jafnaði:  

 Fulltrúi skólastjórnenda. 

 Tveir af stjórnendum umræðuhópanna. 

 Einn fulltrúi kennara. 
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 Námsráðgjafi. 

 Hjúkrunarfræðingur. 

 Tveir fulltrúar forráðamanna. 

 Tveir fulltrúar nemenda. 

 Fulltrúar dægradvala (Olweus, 2005). 

 Oddviti:  Umsjónarmaður verkefnisins innan hvers skóla. Oddviti er einn þeirra sem 

stjórnar umræðuhópunum. Hann ber ábyrgð á skipulagningu og starfsemi í tengslum 

við áætlunina í hverjum skóla (Olweus, 2005). 

 Umræðuhópar: Náms- og handleiðsluhópar við hvern skóla. Í þessum hóp eiga að 

vera allir þeir sem sinna nemendum skólans. Á Íslandi er lögð áhersla á að fulltrúar 

félagsmiðstöðva, sundlauga og fleiri staða í hverfinu séu með í umræðuhópunum. 

Hópurinn/hóparnir hittast reglulega í 90 mínútur til þess að fara nákvæmlega yfir 

aðgerðaráætlunina. Hámarksfjöldi í hópi eru 15 starfsmenn. Á Íslandi nær 

eineltisáætlunin yfir tvö skólaár. Þá er gert ráð fyrir að hóparnir komi saman á tveggja 

vikna fresti fyrra árið og fram á annað skólaár, eða allt að því að stóra 

nemendakönnunin er lögð fyrir seinna árið. Eftir það er eðlilegt að hóparnir komi 

saman einu sinni í mánuði (Olweus, 2005). 

 Lykilmenn:  Kennarar og aðrir starfsmenn við skólann sem stýra umræðuhópum. 

Einn til tveir lykilmenn fara fyrir hverjum umræðuhópi í skólunum. Hlutverk þeirra er 

meðal annars að kynna þátttakendum það uppeldisfræðilega efni sem 

aðgerðaráætlunin byggist á. Hver skóli velur sér lykilmenn sem fá sérstaka kennslu og 

þjálfun í Olweusaráætluninni hjá verkefnisstjóra (Olweus, 2005). 

 Verkefnisstjóri: Faglegur leiðbeinandi Olweusaráætlunarinnar, sem hefur faglega 

umsjón með verkefninu í allt að þremur skólum. Hann er í allt að 25% starfi við að 

sinna þeim skólum sem falla undir faglega stjórn í eineltisverkefninu. Starf 

verkefnastjórans felst í að styðja skólastjórnendur og annað starfsfólk við að koma 

áætluninni á og fylgjast með gangi hennar á tímabilinu og að vera ráðgjafi. 

Verkefnastjórinn er almennt til taks meðal annars sem ráðgjafi við úrlausn einstakra 

eineltismála (Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.). 

Auk þessara hlutverka eru nemendurnir mjög mikilvægir í þessari áætlun. Það eiga alltaf að 

vera fastir bekkjarfundir þar sem þau ræða um einelti, félagstengsl og líðan í bekknum. Á 

þessum fundum eru kynntar bekkjarreglur sem fjalla um að stöðva og koma í veg fyrir einelti. 

Nemendurnir eiga að læra um hvernig einelti birtist og hvaða afleiðingar það hefur í för með 

sér. Umræður, hlutverkaleikir, myndbönd og annað efni er sniðugt að nýta til að gera 
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nemendur meðvitaða um einelti. Kenna á nemendum leiðir til að bregðast við einelti sem þeir 

verða varir við. Lögð er áhersla á að efla færni nemenda til að taka rétta afstöðu gegn einelti 

og hjálpa þeim sem verða fyrir einelti. Einnig er mikilvægt að foreldrarnir taki þátt í þessari 

áætlun. Haldnir eru foreldrafundir þar sem eineltisáætlun og viðbrögð skólans eru kynnt og 

foreldrar hvattir til samstarfs. Lögð er áhersla á að auka almenna virkni og færni foreldra á 

þessu sviði og virkja þannig þennan mikilvæga hóp. Þegar tekið er á eineltismálum vinna 

skóli og heimili saman að lausn mála. Upplýsingum frá skólanum er komið á framfæri við 

bæði foreldra þeirra sem leggja í einelti og þeirra sem verða fyrir því (Olweus, 2005). 

Í Olweusaráætluninni felst fræðsla, vitundarvakning og færniþjálfun starfsliðsins. 

Nauðsynlegt er að kynna öllu starfsliðinu hvað felst í Olweusaráætluninni, á hverju hún 

byggist og hvað hún hefur í för með sér í skólastarfinu. Þetta er hægt að gera á skipulagsdegi 

eða á starfsmannafundi. Síðar á skólaárinu er haldinn annar fundur til að fara yfir niðurstöður 

yfirlitskönnunarinnar og ef ástæða þykir er tekin ákvörðun um breytingar á eftirlitshefðum og 

öðrum þáttum sem varða skólann. Það er því ljóst að starfsfólk  skólans gegnir lykilhlutverki 

hvað varðar skilvirka og árangursríka framkvæmd Olweusaráætlunarinnar 

(Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.). 

 

Vísindalegt mat  

Fyrsta matið á áhrifum Olweusaráætlunarinnar var gert í tengslum við átak á landsvísu gegn 

einelti sem norska kirkju- og menntamálaráðuneytið stóð fyrir. Fylgst var með um 2.500 

nemendum í 5. til 8. bekk í 42 skólum í Bergen í hálft þriðja ár. Helstu niðurstöður urðu 

eftirfarandi:  

 Eineltistilfellum í skólum fækkaði töluvert, um helming eða meira, næstu tvö ár eftir 

að aðgerðaráætluninni var hrundið í framkvæmd. Þessi árangur náðist bæði í hópi 

stúlkna og drengja.   

 Verulega dró úr andfélagslegu atferli eins og til dæmis þjófnuðum, skemmdaverkum, 

drykkjuskap og skrópi.  

 Það var staðfest að nemendum leið betur í skólanum en áður og að mikil breyting 

hafði orðið til batnaðar í félagslegu andrúmslofti skólans  

Svipaðar niðurstöður, þar sem eineltisvandinn minnkaði um 40-50% fengust einnig í tveimur 

víðtækum rannsóknum. Bæði í rannsókn sem tók til um 4.000 nemenda í 14 aðferðaskólum 

og 16 samanburðarskólum í Bergen á árunum 1997-1998, og í rannsókn á um 2.300 
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nemendum í tíu skólum á Óslóarsvæðinu á árunum 1999- 2000. Jákvæðar en þó ekki jafn 

eindregnar niðurstöður fengust einnig úr endurtekningarrannsókn í Englandi, Bandaríkjunum 

og Þýskalandi. Niðurstöður kannana á Íslandi í nóvember 2003 meðal rúmlega átta þúsund 

nemenda í grunnskólum um allt land leiddi í ljós að einelti hafði minnkað að jafnaði um 30-

40% ári eftir að skólarnir hófu að vinna samkvæmt Olweusaráætluninni. Helstu niðurstöður 

rannsóknanna eru þær að það má draga svo um munar úr einelti í skólum og tengdum 

vandamálum með vönduðum aðgerðaáætlunum á vísindalegum grundvelli (Olweus, 2005). 
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Kafli 5 
 

Í þessum kafla verður farið yfir aðferðafræðina sem notast var við gerð þessarar rannsóknar. 

Kynntar verða rannsóknaraðferðirnar, val á þátttakendum og mælitækið. Einnig verður rætt 

um siðfræðilegar vangaveltur. Í rannsóknum er hægt að notast við tvenns konar 

rannsóknaraðferðir, megindlegar (quantitative) og eigindlegar (qualitative) aðferðir. Í þessari 

rannsókn eru báðar aðferðirnar notaðar. 

 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir (qualitative) 

Í eiginlegum rannsóknaraðferðum er veruleikinn skoðaður út frá sjónarhorni einstaklingsins 

og rannsakandi einbeitir sér að því að skilja þá merkingu sem fólk leggur í líf sitt og aðstæður. 

Þessi aðferð er framkvæmd í náttúrulegu umhverfi ólíkt megindlegum rannsóknum þar sem 

aðstæðum er stjórnað og hagrætt (McMillan, 2008). Eigindlegar rannsóknir byggjast á 

aðleiðslu og eru því sveigjanlegar. Þrátt fyrir það þá krefjast rannsóknir í þessari aðferð 

mikillar aðferðarfræðilegrar nákvæmni þó þær séu ekki staðlaðar. Rannsakendur eiga eftir 

fremsta megni að leggja til hliðar eigin skoðanir, viðhorf og trú (Bogdan og Biklen, 1998). 

Til eru ótal aðferðir til að koma sér upp gögnum innan eigindlegra rannsóknaraðferða, en þau 

þurfa að vera lýsandi. Hægt er að afla gagna meðal annars í gegnum persónuleg skjöl, 

vettvangsnótur, myndir, munnlegar lýsingar og athuganir. Úrtakið er lítið og er ekki endilega 

fulltrúar þýðis. Vandamálin við þessa aðferð eru að hún er tímafrek, erfitt er að skoða stór 

þýði og ekki er hægt að alhæfa. Markmiðið er að þróa skilning, lýsa margþættum 

raunveruleika og að grípa náttúrulega hegðun þegar hún á sér stað. Hlutverk rannsakandans er 

nálægð, þátttaka og traust  (McMillan, 2008).  

Í lokaverkefninu notaðist rannsakandi við eigindlegar rannsóknaraðferðir að hluta til. Við 

gagnaöflun styðst rannsakandinn sig við viðtöl og vettvangsathuganir. Rannsakandi tók viðtöl 

við þá sem málið varðar. Með viðtölum er möguleiki á að fá dýpri upplýsingar frá hópnum 

sem verið er að rannsaka. Aðalmarkmiðið með viðtölunum er að rannsakandi nái að greina 

merkingu út úr viðtalinu. Hann á ekki að reyna að hafa áhrif á sýn viðmælanda heldur að 

hlusta eftir hvað þeir hafa að segja og reyna að átta sig á ástæðum fyrir hugmyndum þeirra 

(Bogdan og Biklen 1998; Taylor og Bogdan, 1998). Rannsakandi byrjaði á að móta 

viðtalsspurningarnar út frá rannsóknarspurningu og hafði svo upp á heppilegum 

viðmælendum. Rannsakandi tók því næst viðtöl við viðmælendur og afritaði þau orðrétt svo 
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merkingin héldist. Það eru ýmsir þættir sem ber að hafa í huga fyrir viðtöl. Það er siðferðilega 

rétt að láta viðkomandi vita hvað er verið að rannsaka og hvers vegna, hvað gert er við 

upplýsingarnar, fá leyfi til að hljóðrita viðtalið, útskýra hvernig viðtalið mun fara fram og 

útskýra að fyllsta trúnaðar sé gætt. Rannsakandi notaði þá þekkingu sem hann öðlaðist í 

námskeiðinu samtalstækni í þessum viðtölum. Þar var kennt hvernig eigi að beita spurningum 

eins og opnum eða hálfopnum spurningum og einnig að nota virka hlustun.  

Vettvangsathuganir voru notaðar til að dýpka skilning á viðfangsefninu. Þar sem lokaritgerðin 

fjallar um hvernig Olweusaráætlunin gengur í skóla án aðgreiningar leitaðist rannsakandi eftir 

því að kynnast því nánar á vettvangsstað og fékk að fylgjast með hvernig skipulagningu er 

háttað þar. Reglulegir fundir eru haldnir um Olweusaráætlunina og fékk rannsakandi að sitja 

slíkan fund til að fylgjast með hvernig unnið er með viðfangsefnið. Rannsakandi fór einnig í 

heimsókn í nokkra grunnskóla á höfuðborgarsvæðinu til að sjá hvernig málunum er háttað 

þar.  

 

Megindlegar rannsóknaraðferðir (quantitative) 

Þessi aðferð byggir á tölfræðilegu mati, og þarf því að vera áreiðanleg og réttmæt. 

Gagnaöflun eru meðal annars tilraunir, lokuð viðtöl og kannanir. Helstu vandamál við þessa 

aðferð er að oft getur réttmætið reynst erfitt og hægt er að missa af minnihlutahópum. 

Markmiðið er að prófa kenningar, koma á staðreyndum, sýna sambönd, spá og lýsa 

tölfræðilega. Í þessari aðferð er verið að mæla og bera saman athafnir, viðhorf og einkenni 

einstaklinga og hópa með tölulegum hætti. Hlutverk rannsakandans hér er fjarlægt, 

skammtíma, hlutlaust og lítil þátttaka (McMillan, 2008). 

Rannsakandi taldi best að notast að hluta til við megindlegar rannsóknaraðferðir til að fá fram 

upplýsingar um viðfangsefnið. Talið var heppilegt að nota spurningarlistakönnun við 

gagnaöflun. Með því að nota spurningalistakönnun er hægt að ná til fleiri þátttakenda og ættu 

því rannsóknarniðurstöður að vera áreiðanlegri (Þorlákur Karlsson, 2001). Rannsakandi sendi 

spurningarlistakönnun á verkefnastjóra Olweusaráætlunarinnar í grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Þar var meðal annars skoðað hvort þessi áætlun sé kynnt fyrir börnum 

og unglingum, hvort hún sé sett fram á auðskilið mál, hvort efnið sé árgangamiðað og fleira. 

Spurningarlistinn var þróaður af rannsakanda. Við gerð spurningalistans var notast við tilgang 

rannsóknarinnar auk fræðilegra heimilda. Spurningalistinn inniheldur 26 spurningar, 

krossaspurningar, hálfopnar og opnar spurningar þar sem markmið rannsakanda var að fá góð 
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svör. Rannsakandi lét Höllu Jónsdóttir leiðbeinanda í verkefninu og Þorkák Helgason 

framkvæmdarstjóra Olweusaráætlunarinnar á Íslandi fara yfir spurningarlistann. Að loknu 

mati leiðbeinanda og Þorláks var spurningalistinn endurskoðaður af rannsakanda. 

Réttmæti er mjög mikilvæg þegar athugað er hvort spurningalisti mæli það sem honum er 

ætlað að mæla. Innihald réttmæti vísar til hversu vel spurningalisti nær yfir það svið sem 

honum er ætlað að mæla. Til að gera það studdist rannsakandi sig við fræðilegar heimildir við 

gerð spurningalistans. Þegar athugað er hvort niðurstöðurnar standi fyrir því efni sem verið er 

að rannsaka er notað innra réttmæti. Það geta ýmsir þættir skekkt niðurstöður og með því 

ógnað innra réttmæti en þetta eru þættir eins og saga og þroski þeirra sem rannsakaðir eru. 

Aftur á móti á ytra réttmæti við um hversu vel við getum alhæft niðurstöðurnar en í 

megindlegum rannsóknaraðferðum þarf að skipuleggja mælitækið mjög vel, hafa góða stjórn 

á breytunum auk fleiri atriða til að geta alhæft niðurstöðurnar (McMillan, 2008).  

 

Þátttakendur  

Þýði rannsóknar eru einstaklingar sem uppfylla skilyrði rannsóknarinnar. Þýði er hópur sem 

rannsóknarniðurstöður eru ályktaðar um. Úrtak er hópur sem valinn er til að taka þátt í 

rannsókn, það er að segja sem á að skoða eða prófa (Burns og Grove, 2001; Amalía 

Björnsdóttir, 2001). Í rannsóknum sem notast er við þægindaúrtak eru þátttakendur valdir 

vegna þess að þeir eru á réttum stað á réttum tíma. Þátttakendum sem gefa færi á sér eru 

fengnir í rannsóknir þangað til rétt stærð af úrtaki er náð (Burns og Grove, 2001; Helga Lára 

Helgadóttir, 2001). Notað verður þægindaúrtak í þessari rannsókn. Í úrtakinu eru 21 

verkefnastjórar en gert er ráð fyrir að úrtakið endurspegli þýðið þannig að hægt verði að sjá 

hvernig Olweusaráætlunin gengur í skóla án aðgreiningar.  

 

Siðfræðilegar vangaveltur 

Rannsókn þarf að uppfylla siðferðilegar kröfur ekki síður en aðferðafræðilegar eigi hún að 

standa undir nafni. Siðfræðin leitast við að svör byggist á traustum rökum. Í siðfræði 

heilbrigðisgreina eru fjórar höfuðreglur. Sjálfræðisreglan kveður á um virðingu fyrir 

manneskjunni og sjálfræði hennar. Skaðleysisreglan kveður á um að starfsfólk skuli umfram 

allt forðast að valda skaða. Hjálpræðisreglan segir til um skyldu til að láta sem best af sér 

leiða og velja til þess þær leiðir sem fórna minnstu. Réttlætisreglan á við um sanngirni í 

dreifingu gæða og byrða (Sigurður Kristinsson, 2001). Rannsakandi sendi með 
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spurningalistakönnuninni verkefnastjórunum kynningarbréf þar sem þeim var kynntur 

tilgangur rannsóknarinnar, hvernig framkvæmd hennar væri háttað, að þátttakendur tækju þátt 

af fúsum og frjálsum vilja, engar persónugreinanlegar upplýsingar kæmu fram og gögnum 

yrði eytt að lokinni vinnslu. Þátttakendur samþykktu þátttöku með því að fylla út 

spurningalistann og senda hann til baka í rafrænum pósti.  
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Kafli 6 
 

Í þessum kafla eru niðurstöður spurningalistakönnunarinnar varðandi það hvernig 

Olweusaráætlunin gengur í skóla án aðgreiningar. Í upphafi var sett fram rannsóknarspurning 

sem ætlunin var að fá svör við með spurningalistanum. Í úrtaki rannsóknarinnar voru 21 

starfandi verkefnastjórar í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu en 17 svöruðu 

spurningalistanum eða um 81%. Niðurstöðurnar eru settar fram á rituðu máli og myndrænu 

formi. 

 

 

 

Eins og sést á þessari mynd hafa 6 skólar starfað samkvæmt Olweusaráætluninni í 8 ár eða 

meira, 6 skólar í 6-7 ár, 4 skólar í 4-5 ár og einn skóli í 2-3 ár. Enginn þeirra hefur starfað 

samkvæmt áætluninni í eitt ár eða styttra.  
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Stærsti hluti verkefnastjóranna eða 10 þeirra voru búnir að starfa í 2-3 ár, þrír voru búnir að 

starfa í 8 ár eða lengur,  tveir verkefnastjórar voru búnir að starfa í eitt ár eða minna og einn 

verkefnastjóri hafði starfa í 4-5 ár. Einn þátttakandinn svaraði ekki spurningunni. 

 

 

Eins og sést á myndunum hér fyrir ofan eru skólarnir greinilega nokkuð iðnir við að halda 

umræðufundi um Olweusaráætlunina. En tveir skólanna hafa þó aldrei haldið umræðufundi á 

þessu skólaári. 10 skólar höfðu haldið umræðufund fyrir tveimur mánuðum eða minna, tveir 

skólar fyrir 2-4 mánuðum og í 5 skólum er lengra síðan fundur var haldinn.  
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Í 15 skólum höfðu komið upp eineltistilvik á þessu skólaári sem verkefnastjórarnir komu að, 

en  tveir svöruðu að það hefði ekki komið upp eineltistilvik sem þeir hafa komið að. En í neðri 

töflunni má sjá hversu mörg eineltistilfelli komu upp á skólaárinu.   

 

 

Allir verkefnastjórarnir telja sig hafa tekið á eineltistilfellum í samræmi við 

Olweusaráætlunina.   

 

 

Verkefnastjórarnir voru spurðir hvort að þeim þætti þekking þeirra nægjanlega góð til að 

bregðast rétt við eineltistilvikum. Flestir verkefnastjórarnir, eða 11, töldu þekkingu sína vera 

mjög góða og fjórir töldu hana vera fremur góða.   
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Því næst voru þeir spurðir hvernig þeir mætu þekkingu annarra starfsmanna sem komið hafa 

að eineltismálum. Aðeins einum verkefnastjóra taldi hana vera mjög góða, 14 töldu hana 

frekar góða en tveir töldu hana í meðallagi góða.  

Þegar spurt var um það hvernig Olweusaráætlunin væri kynnt fyrir nemendunum komu 

eftirfarandi atriði meðal annars fram:  

 Skoða eineltishringinn. 

 Skoða myndband og bókmenntir um einelti. 

 Umræður hjá umsjónarkennara. 

 Bekkjarfundir. 

 Farið yfir bekkjarreglur. 

 Fara yfir skilgreiningu á einelti og birtingarmyndir þess. 

 Eineltisáætlun skólans kynnt. 

 Með veggspjöldum. 

 Olweusardagur haldinn í skólanum. 

 Fræðsla og umræður um einelti. 

 Nota sögur og hlutverkaleiki. 

 Útskýra hvað felst í því að vera Olweusarskóli. 
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Mikilvægt er að allir skilji áætlunina og framkvæmd hennar. En það virðist vera svo að 

áætlunin sé sett fram á auðskildu máli í öllum skólunum sem tóku þátt.  

 

 

 

Hér svara 10 verkefnastjórar þessari spurningu játandi, en einn svaraði neitandi, 6 

verkefnastjórar svöruðu ekki spurningunni. Ef verkefnastjórarnir svöruðu spurningunni 

játandi, þá bað rannsakandi þá um að skilgreina fötlun, uppruna eða annað. Þátttakendur bentu 

meðal annars fram á eftirfarandi atriði:  

 Annar uppruni. 

 Annað móðurmál. 

 Litarháttur. 

 Trúarbrögð. 

 ADHD. 

 ADD. 
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 Á einhverfurófi. 

 Einhverfir. 

 Námserfiðleikar. 

 Einhentir nemendur. 

 Með heilaæxli. 

 Með vatnshöfuð. 

 Tourette. 

 Greindarskerðing. 

 

 

Þrír verkefnastjórar telja Olweusaráætlunina höfða mjög mikið til nemendanna, 10 þeirra telja 

hana höfða nokkuð til þeirra og 4 í meðallagi. Enginn taldi hana höfða lítið eða alls ekki til 

þeirra.  
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Tveir verkefnastjórar telja Olweusaráætlunina vera árgangamiðaða, 5 töldu hana vera nokkuð 

árgangamiðaða, fjórir svöruðu í meðallagi, tveir sögðu lítið, þrír svöruðu neitandi, alls ekki og 

einn verkefnastjóri svaraði ekki spurningunni.  

 

 

Hér spurði rannsakandi hvort að spurningalistakönnun væri lögð fyrir nemendur til þess að kanna 

einelti í skólanum. 16 þeirra svöruðu játandi en aðeins einn svaraði neitandi. Einnig var spurt af 

því hversu oft spurningalistakönnunin væri lögð fyrir, en hún á að vera lögð fyrir einu sinni á ári. 

14 verkefnastjórar svöruðu einu sinni á ári, einn svaraði sjaldnar en tveir þeirra svöruðu ekki 

spurningunni. 
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Hér spyr rannsakandi hvort að niðurstöður Olweusarkönnunarinnar sem lögð var fyrir í nóvember 

2009 hefðu verið kynntar fyrir fötluðum nemendum sem og öðrum. Það kom í ljós að í 9 skólum 

voru niðurstöðurnar kynntar fyrir öllum, í 5 skólum voru þær ekki kynntar fyrir öllum og þrír sem 

svöruðu ekki.  

 

Hér kemur fram að aðgerðaráætlunin og framkvæmd hennar er fastur þáttur í starfi 

umsjónarkennara með bekknum í öllum skólunum. Einnig eru bekkjarreglur gegn einelti í öllum 

bekkjunum þeirra skóla sem tóku þátt í þessari könnun.  

 

 

Flestir telja að það séu ákveðnir þættir í fari barna sem auka líkur á því að viðkomandi verði 

fyrir einelti. En 9 verkefnastjórar svara þessari spurningu játandi, 7 þeirra svara neitandi en 

einn svaraði þessari spurningu ekki. Í framhaldi af þessari spurningu þá bað rannsakandi 

þátttakendur sem svöruðu játandi að lýsa helstu einkennunum hjá nemendunum sem verða 

frekar fyrir einelti. Í svörunum var bent á einkenni eins og:  
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 Nemendur sem eru litlir í sér. 

 Nemendur sem eiga erfitt með að verja sig. 

 Nemendur sem eru með „stuttan kveikjuþráð“. 

 Nemendur sem eiga auðvelt með að reiðast. 

 Nemendur sem eru ekki sterkir félagslega (félagslega einangraðir). 

 Ef einhverjir veikleikar eru hjá nemenda þá er meiri hætta.  

 Nemendur sem hafa verið greindir með ADHD eða grunur um það eða ADD, þeir sem 

eiga í erfiðleikum með að lesa óyrt skilaboð og átta sig á félagslegum aðstæðum.  

 Feimnir nemendur.  

 Óöruggir nemendur. 

 Nýbúar.  

 Fötlun foreldris er notuð sem stríðni gagnvart nemanda. 

 Hafa sig lítið frammi. 

 Svara ekki fyrir sig. 

 Frávik í hegðun. 

 Ofvernduð börn sem þola illa mótlæti. 

 Vinafá eða vinalaus börn.  

 Ögrandi hegðun.  

 

 

 

Hér spurði rannsakandi hvort það sé tekið öðruvísi á eineltismálum þegar um fatlaðan einstakling 

er að ræða. 15 verkefnastjórar svöruðu neitandi, einn þeirra svaraði játandi en einn svaraði ekki 

spurningunni. Í framhaldi var spurt hvernig tekið er á eineltismálum ef um fatlaðan einstakling er 

að ræða. Þar kom fram að stundum væri kallað á túlk og reynt að útskýra hlutina á myndrænan 

hátt.  

6%

88%

6%

Er tekið öðruvísi á eineltismálum ef 

um fatlaðan einstakling er að 

ræða?

Já (1) Nei (15) Svöruðu ekki/ógilt (1)
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Hér telur meirihlutinn að barn/unglingur verði ekki frekar fyrir einelti að sökum fötlunar. En 

aðeins þrír halda að svo sé og einn svaraði ekki spurningunni. 

 

 

Hér spurði rannsakandi hvort að verkefnastjórinn telji að það hafi dregið úr einelti eftir að skólinn 

tók upp Olweusaráætlunina. Þrír verkefnastjórar svöruðu já, mjög mikið, 8 þeirra svöruðu já 

nokkuð, þrír þeirra svöruðu svipað, en þrír þeirra svöruðu ekki.  Það sýnir að flestir telja að dregið 

hafi úr einelti í skólunum eftir að farið var að vinna samkvæmt Olweusaráætluninni.   

 

 
 

 

18%

76%

6%

Telur þú að barn/unglingur verði 

frekar fyrir einelti að sökum 

fötlunar?

Já (3) Nei (13) Svöruðu ekki/ógilt (1)

3

8

3

0 0

3

Já, mjög 

mikið

Já, nokkuð Svipað Lítið Nei, alls 

ekki

Svöruðu 

ekki/ógilt

Telur þú að dregið hafi úr einelti 

eftir að skólinn tók upp 

Olweusaráætlunina?
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Kafli 7 

 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður könnunarinnar og þær tengdar fræðilegum 

heimildum sem fjallað hefur verið um fyrr í ritgerðinni.  

 

Umræðuhópar og spurningalistakönnun  

Mikilvægt er að allir starfsmenn skóla sem vinna samkvæmt Olweusaráætlunina taki þátt í 

umræðuhópnum sem hafa það að markmiði að fræða starfsfólk um hvað felst í einelti og 

undirbúa það undir að vinna að markvissum aðgerðum gegn einelti. Þessir hópar þurfa að 

hittast reglulega til að fara nákvæmlega yfir aðgerðaráætlunina. Á Íslandi nær 

innleiðingarferli eineltisáætlunarinnar yfir tvö skólaár en þá er gert ráð fyrir að hóparnir komi 

saman á tveggja vikna fresti fyrra árið og fram á annað skólaár, eða allt að því að stóra 

nemendakönnunin er lögð fyrir seinna árið. Eftir innleiðingarferlið er eðlilegt að hóparnir 

komi saman einu sinni í mánuði (Dan Olweus, 2005). Eins og kom fram í könnuninni eru 

flestir skólarnir nokkuð iðnir við að halda umræðufundi en tveir skólanna hafa þó aldrei 

haldið umræðufundi á þessu skólaári. Það er umhugsunarefni hvers vegna þessir tveir skólar 

hafa ekki haldið umræðufundi þar sem þeir eru óneitanlega stór hluti í að Olweusaráætlunin 

virki. Í Olweusaráætlunni felst fræðsla, vitundavakning og færniþjálfun starfsliðsins. Því er 

nauðsynlegt að kynna öllu starfsliðinu hvað felst í áætluninni, á hverju hún byggist og hvað 

hún hefur í för með sér í skólastarfinu. Það er því ljóst að starfsfólk skólans gegnir 

lykilhlutverki hvað varðar skilvirka og árangursríka framkvæmd Olweusaráætlunarinnar 

(Olweusarverkefnið gegn einelti, e.d.). 

Þegar rannsakandi spurði hvort að spurningalistakönnun væri lögð fyrir til að kanna stöðu 

eineltis í skólanum, þá svörðu 16 þeirra því játandi en einn svaraði því neitandi. En til að 

Olweusaráætlunin virki sem skyldi er nauðsynlegt að leggja fyrir spurningalistakannanir um 

stöðu eineltis í skólanum og niðurstöðurnar eiga svo að vera kynntar fyrir starfsfólki, 

nemendum og foreldrum. Þessi könnun á að vera lögð fyrir í nóvember ár hvert (Dan Olweus, 

2005). Þegar verkefnastjórarnir voru spurðir kom í ljós að niðurstöður 

Olweusarkönnunarinnar í nóvember 2009 voru kynntar fyrir nemendum í 9 skólum en í 5 

skólum voru þær ekki kynntar fyrir nemendum. Það er mikið umhugsunarefni, þar sem 

nemendur eru mikilvægir þátttakendur í þessari áætlun og ættu allir að fá að vita hvað er að 

gerast hverju sinni. 
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Eineltistilfelli 

Þegar rannsakandi spurði hvort að það hafi komið upp eineltistilfelli í skólanum á þessu ári 

sem verkefnastjórinn hafi komið að þá kom í ljós að í 15 skólum hafði komið upp 

eineltistilvik, en í tveimur skólum hafði ekkert tilvik komið upp. Það er því greinilegt að 

einelti er samfélagslegt vandamál sem ber að takast á við. Einelti í þeim mæli og af þeirri gerð 

sem það birtist í samfélaginu krefst þekkingar og ábyrgð skólastjórnenda og yfirvalda er 

mikil. Fræðsla og viðhorfsmótun hvað snertir þetta alvarlega samfélags vandamál er því eitt af 

brýnustu viðfangsefnum sérfræðiteymis skólans (SAFT, e.d.).  

 

Nemendur 

Nemendur eru mjög mikilvægir  þátttakendur í áætluninni. Það eiga alltaf að vera fastir 

bekkjarfundir þar sem þeir ræða um einelti, félagstengsl og líðan í bekknum. Á þessum 

fundum eiga nemendur m.a. að setja sér bekkjarreglur sem hafa það markmið að stöðva og 

koma í veg fyrir einelti. Nemendur eiga að fræðast um birtingarmyndir eineltis og afleiðingar 

þess. Umræður, hlutverkaleikir og myndbönd er meðal þess efnis sem hentugt er að nýta til að 

auka þekkingu nemenda á einelti og viðbrögðum gegn því. Það ber að kenna nemendum leiðir 

til að bregðast við einelti sem þeir verða varir við (Dan Olweus, 2005). Þegar rannsakandi 

spurði hvernig Olweusaráætlunin væri kynnt fyrir nemendunum kom í ljós að unnið er 

markvisst með áætlunina í mörgum skólanna. Eineltishringurinn er skoðaður með 

nemendunum. Myndbönd, bókmenntir, bekkjarfundir, hlutverkaleikir, bekkjarreglur og dagur 

tileinkaður Olweusaráætluninni eru leiðir sem farnar eru í skólanum til að auka þekkingu 

nemenda á eðli og viðbrögðum við einelti. Einnig sýndu niðurstöður að markvisst er unnið 

með Olweusaráætlunina í föstu starfi umsjónakennara með bekknum  og allir þátttakendur 

svöruðu að það væri bekkjarreglur í hverjum bekk gegn einelti. Mikilvægt er að koma til móts 

við alla nemendur og þess vegna ákvað rannsakandi að athuga hvort að Olweusaráætlunin 

væri sett fram á auðskildu máli þannig að allir geti skilið hana.   

Stefna skóla í eineltismálum þarf að vera skrifuð á máli sem er auðskiljanlegt öllum og á hún 

að vera aðgengileg öllum meðlimum skólasamfélagsins (Smith og Sharp, 2000). Niðurstöður 

sýndu að allir skólarnir væru með Olweusaráætlunina á auðskildu máli. Þetta er mjög jákvætt 

og sýnir að það sé verið að vinna markvisst að því að vinna gegn einelti í flestum skólunum. 
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Í skóla án aðgreiningar er mikilvægt að leggja áherslu á hvetjandi námsumhverfi og að 

námsaðferðir, kennsluhættir og verkefni séu löguð að sérhverjum nemenda (Elín G. 

Ólafsdóttir, 2000). Við skipulagningu náms án aðgreiningar þarf að huga markvisst að því að 

draga úr þeim hindrunum sem standa í vegi fyrir aukinni náms- og félagslegri þátttöku allra 

nemenda í almenna skólakerfinu (Hafdís Guðjónsdóttir og Jóhanna Karlsdóttir, 2009). Þegar 

rannsakandi spurði hvort það væri komið á móts við ólíkar þarfir nemenda í kynningu á 

Olweusaráætluninni til dæmis vegna uppruna, fötlunar eða annarra þátta svöruðu 10 

verkefnastjóranna því játandi en einn neitandi. Því næst spurði rannsakandi hvaða fælist í 

uppruna, fötlun eða öðru og þá nefndu þátttakendur m.a. annar uppruni, einhverfa, ADHD, 

Tourette og greindarskerðingu.  

 

Þættir í fari nemenda 

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

stríðni eru líklegri til að verða fyrir einelti en aðrir. Nemendur sem eiga við námsörðuleika að 

stríða og nemendur sem að einhverju leyti eru „öðruvísi“ eru líklegri fórnalömb eineltis. Það 

að barn sé „öðruvísi“ getur verið notað af gerandanum sem ástæða eða réttlæting á eineltinu. 

Hluti af þolendum eineltis gætu átt þátt í því sjálf að koma eineltinu af stað með óviðeigandi 

og jafnvel ögrandi hegðun (Smith og Sharp, 2000). Niðurstöður sýndu að rúmlega helmingur 

verkefnastjóra hafa orðið varir við að ákveðnir þættir í fari barna auki líkur á einelti. Þeir 

nefndu til dæmis nemendur sem eru ekki sterkir félagslega, eiga fáa vini, nemendur sem sýna 

ögrandi hegðun, eru óöruggir, feimin, lítil í sér, ef einhverjir veikleikar eru hjá nemendum, 

nemendur með ADHD, nemendur sem svara ekki fyrir sig og sýna frávik í hegðun. 

Rannsakandi telur þessar upplýsingar vera áhugavert umhugsunarefni. Þeir þættir sem 

verkefnastjórarnir lýsa í fari nemendanna eiga oft við um fatlaða einstaklinga. Þeir eru oft 

vinafáir, óörugg, svara ekki fyrir sig, með ögrandi hegðun og fleira þess háttar. Hægt er að 

vinna í þessum málum eins og öllum öðrum. Það skiptir til dæmis miklu máli að allt starfsfólk 

skóla og skólasystkini fái fræðslu um fötlun einstaklingsins og einkenni hennar. Með því er 

verið að draga úr hættu á að nemandinn verði fyrir einelti. Fræðslufundir með starfsmönnum 

og nemendum stuðla að jákvæðu skólaumhverfi. Nemendur geta sjálfir tekið þátt í að fræða 

aðra um fötlunina ef hann kýs, en það getur reynst áhrifaríkt. Einnig er hægt að hafa þemadag 

í skólanum um mismunandi fatlanir þar sem nemendurnir leita sér þekkingar um einhverja 

fötlun og kynna svo fyrir hinum nemendunum. Með þessu telur rannsakandi að hægt sé að 

draga úr fordómum og auka þekkingu annarra í skólasamfélaginu.  
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Síðar í könnuninni spurði rannsakandi hvort að verkefnastjóri teldi að barn/unglingur verði 

frekar fyrir einelti að sökum fötlunar. Meirihlutinn taldi að þeir verði ekki frekar fyrir einelti 

að sökum fötlunar en aðeins þrír töldu svo vera. Þetta telur rannsakandi vera áhugavert vegna 

þess að í fyrri spurningu gátu þeir talið upp ýmsa þætti í fari nemenda sem þeir töldu auka 

líkur á einelti og áttu margir þessara þátta við fatlaða einstaklinga. Rannsakandi telur að 

skólarnir séu ef til vill ekki með þessi mál á hreinu og að það vanti upp í þekkingarbrunn 

starfsmanna á þessu sviði. Því er símenntun starfsmanna gríðarlega mikilvæg.  

Í lokin spurði rannsakandi verkefnastjórana hvort þeir teldu að það hefði dregið úr einelti eftir 

að skólinn tók að vinna samkvæmt Olweusaráætluninni. 11 þeirra svaraði já mjög mikið og já 

nokkuð og þrír svöruðu svipað. Enginn þeirra svaraði lítið eða nei, alls ekki. Það sýnir að 

flestir töldu að dregið hefði að einhverju leyti úr einelti í skólanum þeirra eftir að 

Olweusaráætlunin var tekin upp, sem er jákvæð þróun. Olweusaráætlunin virðist ganga 

nokkuð vel í flestum skólunum en það má þó alltaf gera betur.  
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Lokaorð 
 

Það eiga allir rétt á því að vera fullgildir meðlimir og þátttakendur í samfélaginu. Full þátttaka 

allra í samfélaginu krefst þess að tekið sé mið af breytilegum þörfum og að unnið sé í 

samræmi við aldur og þarfir mismunandi einstaklinga. Það að allir eiga kost á því að sækja 

sinn heimaskóla, getur reynst krefjandi þar sem skapa þarf námsumhverfi sem hæfir hverjum 

og einum. Margir hafa ekki trú á að menntakerfi án aðgreiningar sé mögulegt. Ég tel að skóli 

án aðgreiningar gangi ekki alveg upp á meðan hugmyndafræðin er lítið rædd, kennaranemum 

er ekki kennt að virkja hana og almenningur hefur ekki þekkingu á því hvað hugmyndafræðin 

snýst um. En þó vona ég að fyrirkomulag af þessu tagi verði ríkjandi í framtíðinni. Ég tel að 

skóli án aðgreiningar með einstaklingsmiðuðu námi geti eytt fordómum og aukið 

umburðarlyndi gagnvart fjölbreyttu litrófi í nemendahópum. Það sama tel ég eiga við um 

vinnu gegn eineltisvandanum. Við þurfum stöðugt að halda uppi fræðslu og umræðu um hvað 

felst í einelti, hvar það fer helst fram og hvernig það lýsir sér. Því tel ég að innleiðing 

Olweusaráætlunarinnar í skólum sé mjög mikilvæg fyrir samfélagið.   

Niðurstöður könnunarinnar eru ekki mjög afgerandi en það eru þó ýmsir þættir sem mætti 

huga að. Eins og kom fram í þriðja kafla sýndu rannsóknir að fatlaðir nemendur væru líklegri 

til að lenda í einelti og þeir myndi færri vinatengsl. Spurningalistakannanir eru á stöðluðu 

formi svo það getur reynst erfitt fyrir fatlaða nemendur að svara þeim. Þetta er nafnlaus 

könnun svo það er erfitt að sjá hvort að fatlaðir nemendur séu í meiri hættu á að lenda í 

einelti. Því mætti segja að Olweusarspurningalistinn henti jafnvel ekki öllum nemendum. 

Fyrir suma nemendur þarf spurningalistinn að vera aðlagaður og einfaldaður að þörfum þeirra 

(Smith og Sharp, 1994). Samkvæmt þessari rannsókn eru regluleg námskeið og fræðsla fyrir 

starfsfólk, nemendur og foreldra um Olweusaráætlunina nauðsynlegt. Einnig væri æskilegt að 

kynna fyrir öllum í skólanum fötlun nemendanna til að fyrirbyggja að einelti eigi sér stað og 

til að auka þekkingu á fjölbreytileika í skólasamfélaginu.  

Umræðan um einelti og skóla án aðgreiningar þarf því að vera opnari í þjóðfélaginu. Ég tel að 

við séum á góðri leið með það. Málefnið er sýnilegra en það var hér áður fyrr, en alltaf má 

gera betur. Það er von mín að með aukinni umræðu, góðum aðgerðaráætlunum og jákvæðum 

viðhorfum megi gera enn betur. Jafnframt er það skoðun mín að jákvæð viðhorf og aukin 

umræða bætir ekki aðeins líf fatlaðra einstaklinga heldur einnig líf annarra. Draumurinn er að 

sjálfsögðu að fólk með fötlun sem og aðrir sem ekki falla inn í „mótið“ megi upplifa 
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fordómalaust samfélag þar sem allir eru jafnir og eigi sama rétt á að komið sé fram við þá af 

virðingu.  
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Fylgiskjal A: Kynningarbréf 

 

Kynningabréf                                                                             Dagsetning: 23. 03. 2010 

 

     

Ég undirrituð er að vinna að rannsókn sem er lokaverkefni í þroskaþjálfafræðum til B.A gráðu 

við Háskóla Íslands. Tilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvernig Olweusaráætlunin gengur 

í skóla án aðgreiningar. Leiðbeinandi minn er Halla Jónsdóttir aðjunkt í uppeldissögu og 

siðfræði. Framkvæmd rannsóknarinnar verður á þá leið að spurningalisti verður lagður fyrir 

verkefnastjóra Olweusaráætlunarinnar á  höfuðborgarsvæðinu. 

Rannsakandi mun senda þér spurningalista í tölvupósti og munu þátttakendur rannsóknarinnar 

samþykkja þátttöku sína með því að fylla spurningalistann út og senda hann til baka.  

Það er ósk rannsakenda að sem flestir svari til að fá sem raunhæfastar niðurstöður. Ávinningur 

rannsóknarinnar er sá að skoða hvernig Olweusaráætlunin gangi í skóla án aðgreiningar.  

Algjör nafnleynd verður tryggð og engar persónugreinanlegar upplýsingar munu koma fram í 

spurningalistanum og er þagnarskylda ítrekuð. Ég væri afar þakklát ef þú sæir þér fært að taka 

þátt. Öllum gögnum verður eytt að lokinni rannsókn.  

Ef einhverjar spurningar vakna vinsamlegast hafið þá samband. 

 

Með fyrirfram þökk og von um þátttöku þína 

Arna Bender Erlendsdóttir 

abe5@hi.is 

s: 857-0366 
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Fylgiskjal B: Spurningalistinn 

 

Hvernig gengur Olweusaráætlunin í skóla án aðgreiningar? 

(Spurningalistinn miðar við þetta skólaár eða til lok mars). 
 

 

 

Vinsamlegast krossið aðeins við einn reit í krossaspurningunum 

 

1. Hvað hefur skólinn starfað lengi samkvæmt Olweusaráætluninni? 

< 1 ár 

2-3 ár 

3-4 ár 

5- 6 ár 

> 7 ár 

 

2. Hvað hefur þú unnið lengi sem verkefnastjóri Olweusaráætlunarinnar? 

< 1 ár 

2-3 ár 

3-4 ár 

5- 6 ár 

> 7 ár 

 

3. Hversu oft hafið þið haldið umræðufundi um Olweusaráætlunina? 

Aldrei 

1 – 2 sinnum 

3 – 4 sinnum 

> 5 sinnum 
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4. Hvenær var síðasti fundur haldinn ?  

< 2 mánuðir 

2-4 mánuðir 

Lengra síðan 

 

5. Hefur komið upp eineltistilfelli í skólanum á þessu ári sem þú hefur komið að? 

Ef svarið er nei, skaltu svara spurningu númer 9. 

Já Nei 

 

6. Hversu mörg? 

1  

2 

3 

4 

> 5 

 

7. Tókst þú á því/þeim í samræmi við Olweusaráætlunina?  

Já Nei 

 

8. Var þekking þín á Olweusaráætluninni nægilega góð til að bregðast rétt við? 

Mjög góð 

Fremur góð 

Í meðallagi góð 

Fremur léleg 

Mjög léleg 
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9. Hvernig metur þú þekkingu annarra starfsmanna sem hafa komið að 

eineltismálum? 

Mjög góð 

Fremur góð 

Í meðallagi góð 

Fremur léleg 

Mjög léleg 

 

10. Hvernig er Olweusaráætlunin kynnt fyrir börnunum og unglingunum ? 

 

1. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

2. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

3. _____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

11. Er Olweusaráætlunin sett fram á auðskildu máli svo að allir skilji hana?  

Já Nei 

 

12. Er komið á móts við ólíkar þarfir nemenda í kynningu á Olweusaráætluninni, 

t.d. vegna uppruna, fötlunar o.fl.? Ef svarið er nei, skaltu svara spurningu númer 

14. 

Já Nei 

 

13. Hver er fötlun (annað) einstaklingsins? 

1. _______________________________________ 

2. _______________________________________ 

3. _______________________________________ 

4. _______________________________________ 

5. _______________________________________ 
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14. Telur þú að Olweusaráætlunin höfði til nemendanna ?  

Já, mjög mikið 

Já, nokkuð 

Í meðallagi 

Lítið 

Nei, alls ekki 

 

15. Er Olweusaráætlunin árgangamiðuð?  

Já, mjög mikið 

Já, nokkuð 

Í meðallagi 

Lítið 

Nei, alls ekki 

 

16. Er gerð spurningalistakönnun til að athuga stöðuna á einelti í skólanum ? Ef 

svarið er nei, skaltu svara spurningu númer 18. 

Já Nei 

 

17. Hversu oft ? 

Einu sinni á ári 

Sjaldnar 

 

18. Voru niðurstöður Olweusarkönnunarinnar,  nóvember 2009 kynntar fyrir 

fötluðum nemendum sem og öðrum?  

 Já Nei 

 

19. Er aðgerðaráætlunin og framkvæmd hennar þáttur í föstu starfi 

umsjónarkennarans með bekknum? 

Já Nei 
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20. Eru bekkjarreglur í hverjum bekk gegn einelti?  

Já Nei 

 

21. Hefur þú orðið var/vör við að ákveðnir þættir í fari barna auki líkur á einelti ? 

Ef svarið er nei, skaltu svara spurningu númer 23.  

Já Nei 

 

22. Getur þú lýst helstu einkennum hjá börnum eða unglingunum sem lenda 

frekar í einelti? 

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

23. Er tekið öðruvísi á eineltismálum ef um fatlaðan einstakling er að ræða ? Ef 

svarið er nei, skaltu svara spurningu númer 25.  

Já Nei 

 

24. Hvernig þá helst? 

1. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

3. ________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

25. Telur þú að barn/unglingur sem að sökum fötlunar, uppruna eða annað verði 

frekar fyrir einelti? 

Já Nei 
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26. Telur þú að dregið hafi úr einelti eftir að skólinn tók upp Olweusaráætlunina? 

Já, mjög mikið 

Já, nokkuð 

Svipað 

Lítið 

Nei, alls ekki 

 

Kærar þakkir fyrir þátttökuna 

Arna Bender Erlendsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 


