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Útdráttur 
Ekki er nóg að skóli eða stofnun setji sér markmið varðandi einelti heldur 

þarf hann að hafa einhverja aðgerðaráætlun til að byggja á svo hægt sé að 

vinna með þau markmið. Ákveðið var að koma á samræmdri 

aðgerðaráætlun í grunnskólum landsins árið 2002. Í kjölfarið var farið að 

innleiða Olweusarkerfið þar sem það þótti falla vel að íslenskum aðstæðum.  

Í þessari ritgerð er athugað hvort hægt sé að laga Olweusarkerfið að 

leikskólastarfi hér á landi og hvort það eigi erindi þar inn. Til að skoða þessa 

þætti er notast við eftirfarandi rannsóknarspurningar. Hafa börnin nægan 

þroska til að tileinka sér þá færni sem þarf? Hvað þarf að vera til staðar í 

starfsemi leikskólanna svo hægt sé að innleiða Olweusaráætlunina? Hvaða 

áhrif hefur Olweusarstarfið á starfsemi leikskólans? Geta samræmd 

vinnubrögð milli skólastiga stuðlað að markvissari árangri gegn 

andfélagslegri hegðun? 

Leikskólinn Eyrarskjól á Ísafirði er fyrsti og eini leikskólinn hérlendis til 

þess að innleiða kerfið. Við kynntum okkur aðferðir Eyrarskjóls, bárum þær 

saman við Olweusaráætlunina og skoðuðum hvort og hvernig starfið skilaði 

sér upp í grunnskóla staðarins. Notuð var eigindleg rannsókn með 

hálfopnum viðtölum við tvo starfsmenn leikskólans og einn kennara 

grunnskólans.  

Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að Olweusaráætlunin á fullt 

erindi inn á leikskólana og að samræmd markviss forvarnarvinna milli 

skólastiga ætti að skila góðum árangri. 
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Inngangur 
Í vinnu okkar sem leikskólakennarar til margra ára höfum við merkt að það 

eru alltaf einhver börn sem eiga erfiðara með að tengjast barnahópnum og 

eignast vini. Félagsfærni þeirra er af einhverjum orsökum oft minni en hjá 

öðrum. Ef barnið stendur á einhvern hátt höllum fæti getur það aukið 

líkurnar á seinkuðum félagsþroska. Barn sem á í erfiðleikum með samskipti 

við önnur börn og er jafnvel útilokað frá leik eða velur sjálft að vera fyrir utan 

missir af mikilvægum félagslærdómi. Eitt mikilvægasta hlutverk 

leikskólakennarans er að styðja við félagsfærni barnsins í leikskólanum. 

Börnin í leikskólanum eiga mörg hver eftir að fylgjast að upp í 

grunnskólann. Það gefur því augaleið að mikilvægt er að þau séu þá þegar 

viðurkennd inn í félagahópinn og geti gengið út frá því að fá sömu tækifæri 

og önnur börn. Þegar börn þekkjast vel og eru vinir er líklegra að þau finni til 

samkenndar hvert með öðru og standi saman. Það minnkar líkur á að þau 

verði fyrir einelti eða útilokun. Með markvissri forvarnarvinnu má koma í veg 

fyrir að börnin fái strax í leikskóla hlutverk þolanda eða geranda. Til þess að 

vinna gegn einelti strax í leikskóla þarf að vera til staðar meðvitund 

kennarans, opin umræða um einelti og afleiðingar þess.  

Því meiri færni sem börnin hafa tileinkað sér í samskiptum því betur 

eru þau undirbúin til að takast á við þetta stóra samfélag sem grunnskólinn 

er. Ábyrgð hinna fullorðnu er mikil og má ætla að samstarf milli skólastiga 

skipti miklu máli.  

Í rannsóknum sem gerðar voru hér á landi árið 1998 og 2000 um 

umfang og eðli eineltis í íslenskum grunnskólum, kom fram að víða væri 

verið að koma á kerfum í skólum til þess að takast á við einelti. 

Niðurstöðurnar vörpuðu einnig ljósi á afstöðu skólastjórnenda og kennara til 

vandamálsins. Þar kom fram að kennarar fundu til óöryggis og kvíða 

gagnvart einelti og fannst þeir vanbúnir til þess að takast á við vandamálið. Í 

kjölfar þessara rannsókna var stofnaður starfshópur um einelti í 

grunnskólum. Starfshópnum var falið að koma með tillögur að samræmdri 

aðgerðaráætlun. Það var mat hópsins að kerfi Olweusar gæti fallið vel að 

íslenskum aðstæðum og var fljótlega byrjað að innleiða kerfið inn í íslenska 

grunnskóla (Arthur o.fl.,2001). 
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Þó svo að tíu ár séu liðin frá því að þessar rannsóknir voru gerðar og 

samræming hafin á aðgerðaráætlun innan grunnskólanna þá má ætla að 

leikskólar landsins séu enn í svipaðri stöðu og grunnskólarnir voru á þeim 

tíma. Það er ekki nóg að leikskóli eða stofnun setji sér markmið varðandi 

einelti heldur þarf hann að hafa einhverja aðgerðaráætlun til að byggja á svo 

hægt sé að vinna með þau markmið. 

Tilgangur þessarar ritgerðar er að skoða hvort hægt sé að aðlaga 

kerfi Olweusar að leikskólastarfinu og að hvaða marki það eigi erindi þar 

inn. Til að skoða þetta verður eftirfarandi rannsóknarspurningum svarað. 

• Hafa börnin nægan þroska til að tileinka sér þá færni sem þarf?  

• Hvað þarf að vera til staðar í starfsemi leikskólanna svo hægt sé að 

innleiða Olweusaráætlunina? 

• Hvaða áhrif hefur Olweusarstarfið á starfsemi leikskólans? 

• Geta samræmd vinnubrögð milli skólastiga stuðlað að markvissari 

árangri gegn andfélagslega hegðun? 

Ritgerðin skiptist í fjóra meginhluta. Fyrst fjöllum við um 

skilgreiningar, birtingamyndir, afleiðingar og áhrif eineltis. Næst er sagt frá 

Dan Olweusi og gerð er grein fyrir aðgerðaráætluninni sem kennd er við 

hann. Síðan er fjallað um hvernig farið var að því að innleiða 

Olweusaráætlunina inn í leikskólann Eyrarskjól á Ísafirði og skoðað hvernig 

sú vinna skilar sér upp í grunnskóla staðarins. Að lokum gerum við 

samanburð á starfsemi Eyrarskjóls og kerfi Olweusar í umræðukafla. 

Ritgerðin endar síðan á lokaorðum og heimildaskrá.  
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1 Einelti og einkenni þess  
Varla er til það mannsbarn sem ekki hefur komist í kynni við einelti með 

einhverjum hætti á lífsleið sinni. Sum okkar hafa verið lögð í einelti, önnur 

horft upp á aðra sem lagðir hafa verið í einelti og enn aðrir hafa lagt aðra í 

einelti. Hvort sem lesnar eru fornar eða nýjar mannlífslýsingar þá má 

allstaðar sjá að börn, unglingar og fullorðnir hafa verið kvaldir, píndir og 

ofsóttir af öðrum á öllum tímum. Einelti hefur verið fylgifiskur mannsins frá 

alda öðli. Það er að minnsta kosti víst að þessir erfiðleikar í samskiptum 

einstaklinga eru ekki nýir af nálinni þó stutt sé síðan hegðunarmynstrið var 

skilgreint vísindalega.  

Það var á síðustu árum sjötta áratugarins og fyrstu árum þess 

sjöunda að mikill áhugi vaknaði hjá Svíum á þessari tilteknu tegund 

vandamála í samskiptum einstaklinga. Fljótlega beindist athygli manna á 

hinum Norðurlöndunum einnig að þessum samskiptaerfiðleikum. Það var 

hins vegar ekki fyrr en á síðustu árum áttunda áratugarins og fyrstu árum 

þess níunda að almenningur og fræðimenn annarra landa eins og Japan, 

Englands, Hollands, Kanada, Ameríku og Ástralíu fóru að sýna 

eineltisvandamálinu áhuga. Umræðum um einelti fer ekki að verða vart hér 

á landi að ráði fyrr en um kringum 1980 (Guðjón Ólafsson, 1996:8-10).  

Margar skilgreiningar eru til á hugtakinu einelti og hafa margir 

fræðingar komið fram hver með sína skilgreiningu. En hvort sem við flettum 

orðinu upp í orðabókum eða skoðum það sem skrifað hefur verið um einelti 

þá virðast allir vera á eitt sáttir um að einelti er ofbeldi.  

Einelti hefur einnig verið lýst sem ferli þar sem hópur upplifir að einn 

eða fleiri einstaklingar falla ekki inn í samskiptamynstur hópsins. Samskiptin 

verða þá neikvæð og einstaklingurinn verður fyrir andlegu og eða líkamlegu 

ofbeldi sem stendur yfir í langan tíma (Einar Hjörleifsson, 1979:5). 

Ef skoðaðar eru skilgreiningar hinna ýmsu fræðimanna á 

orðinu/atferlinu einelti virðast flestir vera sammála því að um einelti er að 

ræða þegar einhver er tekinn fyrir og píndur, andlega eða líkamlega, aftur 

og aftur í lengri tíma af einum eða fleiri.  

Algengustu skilgreininguna á hugtakinu einelti á án efa Dan Olweus. 

Hann talar um að einstaklingur verður fyrir einelti þegar hann verður fyrir 
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endurteknum neikvæðum verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið 

tímabil. Þegar talað er um neikvæðan verknað í þessu sambandi er átt við:  

• Líkamsmeiðingar eins og að berja eða sparka 

• Munnlegan sem getur falist í því að stríða, hóta, uppnefna, breiða út 

orðróm eða verið með niðrandi athugasemdir 

• Látbragð sem getur verið grettur og eða andstyggileg merki 

• Vísvitandi útilokun frá hóp 

Það er einelti eða áreitni þegar einhver veldur öðrum einstaklingi tjóni 

eða óþægindum viljandi með líkamlegri snertingu, orðum sínum eða á 

annan hátt. Ekki er um einelti að ræða nema ákveðinn munur sé á styrk eða 

valdi viðkomandi einstaklinga, þegar sá sem verður fyrir þessu neikvæða 

atferli á erfitt með að verja sig eða er að nokkru leyti varnarlaus gagnvart 

þeim (einum eða fleiri) sem angrar hann eða hana.  

Gerður er greinarmunur á beinu einelti með frekar opnum árásum á 

fórnarlambið og óbeinu einelti, félagslegri einangrun og útilokun úr hópi, 

þegar rógi og lygum er dreift til að fá aðra til að kunna illa við fórnarlambið 

eða staðið er að öðrum duldum „árásum“. 

Stundum getur verið erfitt að gera sér grein fyrir hvort líta beri á 

stríðni sem einelti eða ekki. Almennt séð er ekki talið að spaugsöm stríðni 

með vingjarnlegum tóni sé einelti. En ótvírætt er hægt að skilgreina 

illgirnislega stríðni eða stríðni sem heldur áfram, þrátt fyrir að þolandinn gefi 

skýrt til kynna að viðkomandi sé ósáttur við hana, sem einelti (Olweus, 

2002:32). 

Þegar fjallað er um einkenni eineltis er mikilvægt að hafa í huga að 

ein af forsendum þess er valdaójafnvægi. Barn sem er sterkara, 

árásarhneigðara, frakkara og með meira sjálfstraust, leggur í einelti annað 

barn sem er veikara, feimnara og svarar ekki fyrir sig. Mikilvægt er að gera 

sér grein fyrir þessu valdaójafnvægi til að geta skilið hvað er að gerast, en 

það er um leið ástæða þess að börn geta ekki leyst eineltismál sjálf. 

Gerendur og þolendur eru ekki á jafnréttisgrundvelli; einelti er ekki deilur 

milli jafningja frekar en annað ofbeldi. Einelti er ofbeldi og aðgerðir verða að 

taka mið af því (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2003:11-12). 
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„Einelti hefur margvíslegar birtingarmyndir: 

• Munnlegt ofbeldi – uppnefni, stríðni eða niðurlægjandi athugasemdir. 

Þeir sem beita ofbeldinu hvíslast t.d. á um fórnarlambið, flissa og 

hlæja. 

• Félagslegt ofbeldi – Barnið er skilið útundan í leik, því er ekki boðið 

að taka þátt í samkomum með bekkjarfélögum eins og t.d. 

afmælisveislum. Barnið þarf að þola svipbrigði, augnagotur, þögn eða 

algert afskiptaleysi. 

• Efnislegt ofbeldi – Eigum fórnarlambsins er stolið t.d. skólabókum, 

pennaveski, skólatösku, nestisboxi eða íþróttafatnaði eða þessir hlutir 

eru eyðilagðir. 

• Andlegt ofbeldi – Barnið er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir 

algerlega gegn réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu, s.s. gyrt niður 

um það, það látið eyðileggja eigur annarra, jafnvel skólans. Barnið 

fær endurtekið neikvæðar athugasemdir og hótanir, ýmist í daglegum 

samskiptum eða í gegnum netið eða GSM síma. 

• Líkamlegt ofbeldi – Gengið er í skrokk á barninu, það barið, klórað, 

hárreytt og sparkað í það og því hrint“(Umboðsmaður barna, e,d). 

1.1 Gerandi og einkenni hans 
Samkvæmt íslenskri orðabók er gerandi „sá sem gerir, framkvæmandi“ 
(íslensk orðabók, 1985:279).  

Nemendur sem leggja aðra nemendur í einelti hafa að öllum líkindum 

eitt eða fleiri eftirfarandi einkenna: 

• Þeir hafa mikla þörf til að ráðskast með aðra og valta yfir þá, að 

upphefja sig með valdi og hótunum til að fá vilja sínum framgengt. 

• Þeir hafa jákvæðari afstöðu til ofbeldis en nemendur yfirleitt. 

• Ef um pilta er að ræða eru þeir oft líkamlega sterkari en félagar þeirra 

og einkum þá þolendur eineltis. 

• Þeir eru oft skapbráðir, hvatvísir og hafa litla þolinmæði gagnvart 

hindrunum og frestunum (þeir fyllast örvæntingu). 

• Þeir eiga erfitt með að fara að reglum. 
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• Þeir virðast vera harðir og frakkir og sýna þolendum eineltis litla 

samúð. 

• Þeir sýna oft fullorðnum ágenga hegðun, bæði kennurum og 

foreldrum. 

• Þeir eru færir í að kjafta sig út úr erfiðum aðstæðum 

(Olweus,2005:31). 

Fólk heldur oft að gerendur séu óöruggir og hræddir einstaklingar 

undir harðneskjulegu yfirborðinu. En niðurstöður rannsókna hafa sýnt þvert 

á móti. Þeir einkennast af óvenju lítilli hræðslu og óöryggi. Þeir eru eins og 

aðrir meðalnemendur. Þeir hafa ágætt sjálfsálit og jafnvel jákvætt. Félags og 

tilfinningarleg færni þeirra er hugsanlega meiri en áður hefur verið talið og 

ekki hefur verið hægt að sanna að mikið eða lítið sjálfsálit þeirra tengist 

einelti (Kaukiainen o.fl.,2002:271). 

Það er mikill munur á vinsældum gerenda. Sumir eru vinsælir, aðrir 

óvinsælir og margir í meðallagi vinsælir. „Yfireineltarinn“ hefur oft tveggja til 

þriggja manna hóp félaga í kringum sig sem styðja hann eða hana og taka 

oft þátt í eineltinu. Hins vegar dregur úr vinsældum gerendanna eftir því sem 

ofar dregur og er undir meðaltali í t.d. 9. – 10. bekk. Þeir verða þó aldrei jafn 

óvinsælir og þolendur eineltis (Olweus, 2002:34-37). 

Hvaða ástæður liggja að baki einelti gerendanna? Þegar öllu er á 

botninn hvolft benda ýmsar ástæður og líka niðurstöður rannsókna til þriggja 

ástæðna sem að nokkru leyti tengjast innbyrðis (en þetta á þá einkum við 

pilta sem gerendur, gangverkið að baki einelti stúlkna hefur hvergi nærri 

verið jafnmikið rannsakað).  

• Í fyrsta lagi hafa margir gerendur sterka þörf fyrir að ráðskast með 

aðra og stjórna, þeir vilja hafa tögl og hagldir og kúga aðra. 

• Í öðru lagi; þegar hugsað til þeirrar ringulreiðar og deilna sem 

einkennir fjölskyldur og uppvöxt margra gerenda er eðlilegt að álykta 

sem svo að þeir hafi mótað með sér óvinveitta grundvallarafstöðu til 

umheimsins sem gerir að þeir finna nautn í að valda öðrum 

nemendum þjáningum og tjóni. 
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• Að lokum njóta þeir oft bæði efnislegs og andlegs „hagnaðar“ af 

atferli sínu. Þeir geta til dæmis þvingað fórnarlömb sín til að gefa sér 

peninga eða önnur verðmæti eða fengið þá til að stela handa sér. 

Árásarkennt atferlið veldur því einnig að þeir geta hækkað í áliti hjá 

einstaka nemendum eða hópum (Olweus,2005:32). 

Ýmsir sérfræðingar hafa reynt að skoða hvort eitthvað í 

uppeldisaðstæðum geti skýrt þá staðreynd að sum börn hafa þörf fyrir að 

kvelja aðra og hafa litla tilfinningu fyrir líðan annarra. Flest bendir til að 

ákveðnar aðstæður í lífi þessara barna hafi afgerandi áhrif.  

Algengt er að þau komi úr fjölskyldum þar sem þau fá minni hlýju og 

jákvæðan stuðning en jafnaldrar þeirra. Þeim eru ekki sett skýr mörk og 

reglur og ekki kenndur munur á réttu og röngu. Talið er að forráðamenn 

gerenda tali neikvætt um aðra og séu neikvæðar fyrirmyndir (Olweus, 

1993:46). Einnig gefa rannsóknir vísbendingar um að gerendur hafi lifað við 

„harðari“ aðferðir í uppeldinu af hálfu foreldranna en börn almennt, og er þá 

átt við líkamlegar refsingar, mikla tilfinningasemi og reiði (Guðjón Ólafsson, 

1996:26).   

Rannsóknir á því hvernig gerendum vegnar í lífinu benda til þess að 

mjög mikilvægt sé að stöðva eineltið strax, ekki síst sjálfra þeirra vegna. 

Tilhneigingin til að leggja aðra í einelti eldist ekkert endilega af börnum haldi 

þau áfram að komast upp með þessa hegðun. Ef skoðaðar eru mögulegar 

afleiðingar þegar til lengri tíma er litið þá hafa rannsóknir sýnt að piltar sem 

leggja í einelti í skólagöngu sinni eru í mun meiri áhættu en aðrir piltar hvað 

varðar glæpsamlegt athæfi, áfengismisnotkun og annað síðar á ævinni. Við 

24 ára aldur var til dæmis fjórum sinnum algengara að fyrrverandi gerendur 

hefðu þrisvar til fjórum sinnum verið dæmdir fyrir glæpsamlegt athæfi en 

piltar sem ekki höfðu verið gerendur í skóla (Olweus, 2002:31). Þeir sem 

lögðu í einelti voru líka oftar dæmdir fyrir umferðarlagabrot og ölvunarakstur. 

Þeim hafði ekki gengið vel í námi og það var algengt að þeir hættu í skóla. 

Að vera gerandi í einelti er ekki tímabundið vandamál sem hverfur að sjálfu 

sér. Félags-og starfslega komu þeir einnig verr út en samanburðarhópur og 

voru hrottafengnari við konur sínar og börn. En það sem e.t.v. er alvarlegast 

af öllu var að börnin þeirra voru oft gerendur í einelti og þeir stuðluðu þar 
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með að því að ný kynslóð gerenda yrði til (Ross, 1996:68). Greinilegt er að 

tilhneigingin til að ganga á rétt annarra heldur áfram að verða mörgum 

þessara barna til óþurftar fram á fullorðinsár og getur hamlað þeim hvort 

sem er í einkalífi, leik eða starfi. 

1.2 Samspil í hópnum 
Einelti er oft hópfyrirbæri með sérstökum einkennum. Það þýðir að 

nokkur hópur barna og unglinga tekur stundum þátt í eineltinu en á að 

jafnaði ekki frumkvæði að því. Þann hóp má kalla klapplið. Hópur óvirkra 

gerenda er af ýmsum toga og getur einnig náð til óöruggra nemenda. 

Eitthvert eftirfarandi hópsamspila getur verið í gangi þegar margir nemendur 

taka þátt í einelti: 

• Félagslegt smit 

Sumir nemendur geta laðast að því að taka þátt í eineltinu ef sá eða 

sú sem stjórnar því er vinsæll eða vinsæl eða er einhver sem þau 

dást að. Þau sem smitast eru oft einstaklingar sem eru óöruggir með 

sjálfa sig og vilja láta bera á sér. 

• Þröskuldar bresta 

Ef hvorki kennarar né skólafélagar reyna að koma í veg fyrir eineltið 

er geranda eða gerendum umbunað með sigri sínum á 

fórnarlambinu. Þetta getur orðið til þess að veikja þröskulda 

hlutlausra nemenda gagnvart árásarhneigðu atferli og gert það að 

verkum að þeir fara sjálfir að taka þátt í eineltinu. 

• Minni tilfinning fyrir einstaklingsábyrgð 

Það er stutt gildum rökum í félagsfræðinni að einstaklingurinn finnur 

til minni ábyrgðar og sektarkenndar ef margir taka þátt í neikvæðu 

atferli eins og t.d. einelti. Þannig geta annars viðkunnanlegir 

nemendur, en sem kannski eru áhrifagjarnir tekið þátt í einelti án 

þess að hika að ráði. 

• Breytingar verða smám saman á því hvernig litið er á fórnarlamb 

eineltisins 

Stöðugar árásir og niðurlægjandi athugasemdir valda því að smám 

saman er farið að líta á fórnarlambið sem óttalega ómerkilegan 
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einstakling sem næstum því biður um að vera barinn. Þetta dregur úr 

sektarkennd þeirra sem taka þátt í eineltinu og getur einnig að hluta 

til útskýrt hvers vegna aðrir nemendur reyna yfirleitt ekki að grípa inn 

í þegar verið er að kvelja fórnarlambið (Olweus, 2005:32). 

1.3 1.3. Þolandi og einkenni hans 
Samkvæmt íslenskri orðabók er þolandi, sá sem þjáist, sá sem verknaður 

kemur niður á (íslensk orðabók, 1985:1203). 
Að vera þolandi eineltis þarf ekki endilega að segja neitt um útlit, 

líkamsburð, námsgetu eða neitt annað sem aðgreinir einstaklinginn frá 

öðrum. Oftar er það eitthvað í fari barnsins sem gefur frekari tilefni. Það er 

ekki óeðlilegt að börn kanni í samskiptum sín á milli hvar mörkin liggja og 

hversu langt er hægt að ganga. Oftast eru það fyrstu viðbrögð barnsins við 

stríðninni sem segja til um það hvort því verði strítt aftur. Sá sem á erfitt 

með að setja mörk fyrir því hversu langt má ganga í stríðninni er líklegri til 

þess að vera áreittur aftur. Ytri einkenni eins og holdafar, klæðnaður og 

háralitur virðast hafa minni þýðingu í þessu sambandi (Guðjón Ólafsson 

,1996: 22). Það er hins vegar algengt að svona atriði séu nefnd þegar leitað 

er orsaka eineltis. Hver hefur ekki heyrt á sinni skólagöngu eða jafnvel horft 

á í bíómyndum góðlátlegt grín gert að þeim sem eru rauðhærðir, freknóttir 

og jafnvel í ofanílag feitir með gleraugu? En persónueinkenni eins og feimni 

og hlédrægni eru þó talin mikilvægari vísbendingar en einhvers konar 

stöðluð útlitseinkenni.  

Olweus skiptir þeim nemendum sem verða fyrir einelti í stórum 

dráttum í tvo hópa, aðgerðalausa eða auðsveipa þolendur og ögrandi 

þolendur. Seinni hópurinn er sjaldgæfari en hinn og að jafnaði einungis 15 til 

20 af hundraði fórnarlamba. Sum þessara einkenna geta bæði verið völd að 

eineltinu og verið afleiðing þess (t.d. léleg sjálfsmynd, fáir vinir). 

Aðgerðalausir eða auðsveipir þolendur geta haft eitt eða (oftast nær) 

fleiri eftirfarandi einkenna:  

• Þeir eru hlédrægir, gætnir, tilfinninganæmir og hættir kannski til að 

brynna músum. 

• Þeir eru óöruggir með lítið sjálfstraust (neikvæð sjálfsmynd). 
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• Ef þeir eru strákar eru þeir oft líkamlega ekki jafnokar 

bekkjarfélaganna, einkum gerenda, og þeim finnst ekkert gaman að 

slást. 

• Þeir eiga fáa eða enga vini. 

• Þeir geta verið hræddir við að detta og meiða sig. 

• Þeir eiga oft auðveldara með að umgangast fullorðna (foreldra eða 

kennara) en jafnaldra sína (Olweus, 2002:34-37). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós nokkur sameiginleg einkenni margra 

fórnarlamba sem hugsanlega geta skýrt stöðuna. Þau börn sem verða fyrir 

einelti eiga það oft sameiginlegt að vera óöruggari, hræddari, hlédrægari, 

viðkvæmari, hæglátari, varkárari eða hæverskari en börn almennt. Einnig 

hefur komið í ljós að þessi börn eiga hlýrra og nánara samband við foreldra 

sína en önnur þá sérstaklega við móður. Þetta nána samband hefur 

stundum sýnst nálgast ofverndun. Einnig einkennir það þessi börn frekar en 

önnur að þau stríða ekki öðrum, eru ekki árásargjörn og eru í eðli sínu 

mótfallin ofbeldi og beita ógjarnan ofbeldi sjálf við lausn ágreinings. Það er 

eitthvað í fari þessara barna sem gefur umhverfinu vísbendingu um að þau 

taki hvorki á móti né verji sig. Þau þekkja ekki ósanngjarna og hörkulega 

framkomu og kunna ekki að taka á móti þegar þannig er komið fram við þau 

(Guðjón Ólafsson 1996:21-22).  

Hins vegar má gera ráð fyrir að samhengi sé milli allra hluta og 

þannig er það líka með eineltið. Aldrei er hægt að alhæfa um orsök og 

afleiðingu nema einna helst ef litið er á hvert mál fyrir sig. Því má spyrja: Var 

barnið veikgeðja fyrir eða hver er afleiðing eineltisins? Varð barnið 

óöruggara, hræddara, viðkvæmara, varkárara við þessa lífsreynslu og fyrir 

vikið reynt að láta minna á sér bera til að vekja ekki athygli og eftirtekt 

hinna?  

„Mér fannst alltaf best þegar ég gat látið fara svo lítið fyrir mér, að ég 

hafði á tilfinningunni að sætið mitt og borðið væri autt og kennarinn sæi bara 

þann sem sat fyrir aftan mig þegar hann horfði í átt til mín. Þá var svo miklu 

auðveldara að hlusta á þessu ljótu orð sem hann lét falla um mig og þola 

augnaráðið sem hann sendi mér. Aðhlátur bekkjafélaganna skipti mig þó 
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svo miklu minna máli í kjölfarið, ég var hvort sem er ekki þarna og sá hvorki 

né heyrði“ (Ragnhildur Jóhannesdóttir munnleg heimild, júní 2010). 

En það eru ekki eingöngu hræddu og hlédrægu börnin sem verða 

fyrir einelti, svo virðist sem hvaða barn sem er geti orðið fyrir þessu. 
Félagsleg staða innan bekkjarins og skólans skiptir líka máli. Börn sem hafa 

félagslega veika stöðu verða gjarnan fyrir einelti, og gerendur eru þau börn 

sem hafa sterka stöðu. Gera má ráð fyrir því að barn sem er nýtt í bekk eða 

skóla hafi veika stöðu í barnahópnum til að byrja með. Þess vegna er 

mikilvægt að fylgjast sérstaklega vel með líðan þess og hvernig því gengur 

að falla inn í hópinn (Svava Jónsdóttir, 2003:17-18). 

Þó svo við tölum um að frávik í útliti eða aðstæðum barna sem lenda 

í einelti hafi minni þýðingu sem tilefni til eineltis, má alls ekki líta svo á að 

þau hafi engin áhrif. Það má sjá glöggt samhengi á milli þessara frávika og 

þessara veikleika barns því frávikin eru oft notuð sem átylla til að hefja 

árásir á börn sem eru óstyrk, óörugg og veik fyrir. 
Gerendur finna sér alltaf leið til þess að kvelja aðra. Það er þekkt úr 

skólastarfi að gerendur eru fundvísir á tilefni til að níðast á þegar fórnarlamb 

hefur verið valið. Það skiptir heldur ekki öllu máli fyrir þolendur hvers eðlis 

árásin er (beint eða óbeint einelti) heldur hitt að óþolandi er að vera stöðugt 

í skotlínunninni. Það er þessi staða sem er hræðileg og skiptir þá minna 

máli hvað sagt er eða gert (Guðjón Ólafsson, 1996:22-23). 

Sem fyrr segir þá skiptir Olweus þeim nemendum sem verða fyrir 

einelti í tvo hópa og talar hann um hina ögrandi þolendur í seinni hóp sínum 

sem er að jafnaði einungis 15 til 20 af hundraði fórnarlamba. Nefnir hann 

einnig að sá eineltisvandi sem til staðar er í bekk með ögrandi þolanda er að 

hluta til frábrugðinn vandanum í bekk með aðgerðalausu fórnarlambi. 

Dæmigert er að oft tekur hópur nemenda og stundum allur bekkurinn þátt í 

einelti gegn ögrandi þolanda. Til þess hóps tilgreinir hann nokkur helstu 

einkenni: 

Ögrandi þolendur eineltis: 

• Þessir nemendur geta verið skapbráðir og reynt að svara fyrir sig ef 

ráðist er að þeim eða þeir angraðir en yfirleitt gengur það ekki vel.  
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• Þeir eru oftast eirðarlausir, klunnalegir, óþroskaðir, með reikandi 

athygli og almennt er litið á þá sem erfiða. 

• Sumir þessara nemenda eru ofvirkir (órólegir, hvatvísir, eirðarlausir, 

með einbeitingarvanda o.s.frv.). 

• Margir þessara nemenda glíma við lestrar-og skriftarörðuleika. 

• Framkoma þeirra fer oft í taugarnar á fullorðnu fólki, t.d. 

bekkjarkennaranum. 

• Þeir reyna stundum sjálfir að leggja meira veikburða nemendur í 

einelti (og segjast því vera gerendur og þolendur í yfirlitskönnun eða 

viðtali). 

Þó þessi einkenni sem hér að ofan eru talin séu aðaleinkenni getur 

myndin af þolanda stundum verið allt önnur. Það getur auðveldlega gerst að 

þolandi sé t.d. með góða hreyfifærni og fær í íþróttum. Einnig eru 

tvímælalaust til gerendur sem eru mjög duglegir í skóla og án augljóss 

„atferlisvanda“. Mjög mikilvægt er að hvorki kennarar né þeir sem koma að 

máli þessara einstaklinga hafi allt of staðlaðar hugmyndir um hvað einkennir 

þá nemendur sem eiga aðild að eineltismálum (Olweus, 2002:34-37). 

Einelti hefur sömu áhrif og annað ofbeldi. Fórnarlambið missir smátt 

og smátt allan þrótt, gleði og lífsvilja og kennir sjálfu sér jafnvel um hvernig 

komið er. Þeir sem verða fyrir einelti eru því oft einmana og yfirgefnir í 

skólanum og eru ekki vinsælir meðal félaganna. Þeir hafa neikvæða 

sjálfsmynd og álíta sig heimska, mislukkaða og lítið aðlaðandi (Guðjón 

Ólafsson, 1996:21-23). 

„ Mamma ekki fara út í skóla og tala við kennarann. Ég veit að ég gat 

alveg gert betur– sjáðu ég litaði meira að segja aðeins útaf hérna á einni 

blaðsíðunni“. Þetta voru viðbrögð barnsins míns eftir að hún kom heim með 

10 síðna vinnubók sem hún hafði lagt mikla vinnu í að skrifa fallega í, teikna 

og lita myndir um viðfangsefnið. Hún hafði farið til ömmu sinnar og verið þar 

alla helgina til þess að geta algerlega einbeitt sér að vinnunni. Hún kom 

heim á sunnudagskvöldi geislandi af stolti yfir afreki helgarinnar. Nú í lok 

vikunnar kom hún síðan heim og hélt á bókinni útkrotaðri með rauðu tússi á 

hverri einustu blaðsíðu og sumstaðar búið að gera stórt X yfir allt. Það 

vantaði ekki upp á fallegan frágang eða vandaðar myndir – Það vantaði 
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bara skilning kennarans og virðingu fyrir því að barnið var lesblint og því 

leyndust stafsetningarvillur í textanum. „Ég er bara svo vitlaus ég get aldrei 

lært að vanda mig“.  Hún tók bókina og reif hana í marga búta áður en hún 

henti henni. Það sárasta við þetta allt var að ég gat ekki farið út í skóla til 

þess að „rífast“ yfir þessu. Ég átti ekki meiri orku til þegar ég var búin að 

umvefja barnið. Ég vissi að ég gæti hvort sem er ekkert sagt án þess að fara 

að gráta. Mér fannst ég vera sigruð. (Svava Hansdóttir munnleg heimild, 

júní 2010). 

Ekki er allaf hægt að treysta á að starfsmenn skólanna komist á 

snoðir um eineltið eða átti sig á hve alvarlegt það geti verið. Eins er ekki 

alltaf hægt að treysta því að barnið segi sjálft frá og geta verið ýmsar 

ástæður sem liggja þar að baki. Barnið lítur kannski á eineltið sem 

persónulegan ósigur eða að gerendur hafi hótað því. Barnið gæti einnig 

hafa reynt að leita til fullorðinna áður án þess að fá fullnægjandi aðstoð eða 

það óttast að afskipti fullorðinna geri eineltið aðeins enn verra. Því er 

nauðsynlegt að vera vakandi fyrir ummerkjum eða breytingum hjá barninu 

eða unglingnum. Má í því sambandi nefna hér nokkur einkenni til 

viðvörunar: 

• Barnið kemur heim með rifin eða skítug/blaut föt, skemmdar bækur 

eða hefur týnt einhverju án þess að geta gert almennilega grein fyrir 

því sem gerðist. 

• Barnið er með mar, skeinur, sár eða skurði án þess að geta gefið 

trúverðuga skýringu á þeim. 

• Barnið tekur ekki með sér bekkjarfélaga heim og er sjaldan með 

bekkjarfélögum sínum að loknum skóla. 

• Barnið sýnist vera hrætt við eða langa alls ekki að fara í skólann að 

morgni. 

• Barnið velur undarlega leið heim frá skóla. 

• Barnið missir áhuga á skólanum og fær lélegar einkunnir. 

• Barnið virðist óhamingjusamt, niðurdregið, þunglynt eða er í andlegu 

ójafnvægi og fær reiðiköst eða missir stjórn á sér. 

• Barnið er oft með slæma matarlyst, höfuðverk eða magapínu. 

• Barnið sefur illa, fær martraðir og grætur kannski í svefni. 
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• Barnið stelur eða biður um meiri peninga heima (til að blíðka þá sem 

leggja það í einelti). 

Mikilvægt er að horfa ekki fram hjá vanda barnsins í von um að hann 

gangi yfir af sjálfu sér. Eineltið gerir daglegt líf margra barna óbærilegt og 

getur litað langt tímabil í æsku þeirra. Einnig er ekki vafi á að það geti haft 

slæm áhrif á líf þeirra á fullorðinsárum. Rannsóknir hafa sýnt að einelti sem 

stendur yfir lengi getur haft djúptæk áhrif, valdið þunglyndi og neikvæðri 

sjálfsmynd löngu eftir að það er um garð gengið (Olweus, 2005:12-13). 

1.4 Hversu algengt er einelti ? 
Ef skoðaðar eru tölur frá grunnskólum í Noregi þá eru um það bil tíu af 

hundraði nemenda, eða tíundi hver nemandi, sem segist verða fyrir einelti 

með reglulegu millibili („tvisvar til þrisvar í mánuði“) eða oftar. Það jafngildir 

um 55.000 nemendum í Noregi öllum (í 2. til 10. bekk vorið 1997, áður en 

farið var að telja sex ára nemendur til grunnskólans). Um sex til sjö af 

hundraði segjast leggja aðra nemendur í einelti með reglulegu millibili 

(„tvisvar til þrisvar í mánuði“) eða oftar. Það jafngildir 35.000 nemendum í 

Noregi öllum. Um 17 af hundraði þolenda eineltis eða um 10.000 nemendur 

í Noregi öllum segjast bæði leggja aðra í einelti og vera sjálfir lagðir í einelti. 

Alls eiga um 15 af hundraði allra nemenda, um 80.000 manns, hlut að einelti 

með reglulegu millibili, sem þolendur, gerendur eða hvoru tveggja 

eineltismálum (Olweus, 2002:33). 
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2 Dan Olweus 
Dan Olweus er sænskur prófessor sem býr og starfar við háskólann í 

Bergen Noregi. Hann varð doktor frá háskólanum í Umeå 1969. Hann 

stjórnaði Ericastofnuninni í Stokkhólmi, sem er menntastofnun fyrir klíníska 

barnasálfræðinga í aldarfjórðung (1970 – 1995). Frá árinu 1996 hefur hann 

verið rannsóknarprófessor í barnasálfræði og forsvarsmaður 

„Olweushópsins gegn einelti“, sem tengist HEMIL stofnuninni við háskólann 

í Bergen. Hann hefur helgað sig rannsóknum á einelti barna og ungmenna 

og aðgerðum til að draga úr því. Rannsóknir hans marka tímamót á þessu 

sviði og hann er almennt talinn upphafsmaður rannsókna á sviði eineltis. 

Hann er vísindamaður í sálar-og uppeldisfræðum á Norðurlöndum sem 

þekktastur er fyrir verk sín á alþjóðlegum vettvangi. Dan Olweus hefur lagt 

ríka áherslu á að sett væru lög til að draga úr einelti á Norðurlöndum.  

Með vísindarannsóknum sínum hefur honum tekist að hafa áhrif á 

stefnumótun í uppeldismálum og með því lagt sitt af mörkum á sviði 

lýðheilsu á Norðurlöndum. Hann hefur gefið út fjölmörg vísindarit, almenn rit 

um einelti og leiðbeiningar á þessu sviði fyrir foreldra og uppalendur. Eins 

hefur hann samið leiðbeiningar fyrir skóla til að berjast gegn einelti, en 

rannsóknir sýna að þar sem menn hafa notað leiðbeiningarnar hefur einelti 

minnkað um allt að 50 af hundraði. Þessar leiðbeiningar Olweus gegn einelti 

hafa nú hlotið almenna viðurkenningu á alþjóðlegum vettvangi 

(heilbrigðisráðuneytið,2002). 

Samkomulag var gert vorið 2002 við Olweus og háskólann í Bergen 

um notkun á hugmyndum hans í baráttu við einelti á Íslandi og var byrjað 

sama ár að innleiða kerfið í íslenska skóla. Ári síðar var Þorlákur H. 

Helgason ráðinn framkvæmdastjóri áætlunarinnar og hefur hann gegnt því 

starfi síðan.  

Árið 2002 kom út hér á landi handbókin Olweusaráætlunin gegn 

einelti og andfélagslegu atferli eftir Dan Olweus sem ætluð er fyrir kennara 

og annað starfsfólk sem tekur þátt í Olweusaráætluninni. Þar er meðal 

annars fjallað um hvernig staðið skal að innleiðingu áætlunarinnar inn í 

skólana og hvernig mælt er með að unnið sé.  
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Frá því Olweusarkerfið var innleitt í grunnskólana hér á landi hefur 

árangur þess ekki látið á sér standa og mikil vitundavakning orðið í 

þjóðfélaginu. Niðurstöður kannanna sem gerðar eru árlega innan þeirra 

skóla sem unnið hafa eftir áætlunin Olweusar sýna að dregið hefur úr einelti 

og vinnubrögð í eineltismálum hafa batnað. Auknar kröfur eru einnig gerðar 

til Olweusarskólanna. Einelti hefur dregist saman í Olweusarskólum sl. ár. 

Úr 8,4% 2007, 8,2% 2008 og í 7,7% 2009. Niðurstöðurnar byggja á 

víðtækum könnunum meðal 11 - 12 þúsund  nemenda í 4. – 10. bekk. 

(ÞHH, 2010).  

 Hér á eftir verður í megindráttum gerð grein fyrir Olweusaráætluninni 

eins og henni er lýst í handbókinni (Olweus, 2005). 

2.1 Aðferðarfræði Olweusar 
Olweusaráætlunin er aðgerðaráætlun til að draga úr einelti, niðurlægjandi 

atferli og andfélagslegu hátterni, innan grunnskóla og utan. Áætlunin er 

forvarnarverkefni og aðferð til að koma á betri tengslum meðal nemenda og 

er liður í að skapa þær aðstæður að allir nemendur geti umgengist hver 

annan. Aðgerðaráætlunin byggist á fáeinum lykilreglum sem orðið hafa til 

við rannsóknir á mótun og breytingum á árásarhneigðu atferli. Rannsóknir 

hafa sýnt að árásarhneigð þróast þar sem uppeldisaðferðir byggja á 

valdboði og undanlátsemi, skorti á ást, umhyggju og ákveðnum römmum. 

Lykilreglurnar eru í raun myndaðar í andstöðu við þessar aðstæður og 

atferli. Þessar lykilreglur eiga að skapa umhverfi bæði innan skólans svo og 

heima sem einkennist af hlýlegum og jákvæðum áhuga og umhyggju hinna 

fullorðnu. Þær fela í sér ákveðnar reglur við óviðunandi atferli. Mikilvægt er 

að vera ákveðin og fylgin sér þegar refsingum er beitt og þær mega ekki 

vera niðurlægjandi fyrir einstakling. Hinir fullorðnu verða að vera góðar 

fyrirmyndir. Aðgerðaráætlunin byggist á myndugleika í samskiptamynstri 

fullorðins og barns. Með hugtakinu myndugleika er átt við að hinn fullorðni 

sýni blöndu af vináttu, umhyggju, ákveðni og beiti reglum sem færð eru rök 

fyrir og útskýrð. Kennarar eru hvattir til að koma fram sem ábyrgir 

stjórnendur með myndugleika sem bera ábyrgð á stöðu barnsins í heild 

sinni, ekki bara náminu heldur líka félagslegum tengslum. 
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Aðgerðaráætluninni er hægt að lýsa í hnotskurn sem 

„endurskipulagningu félagslegs umhverfis“. Með því að hrinda 

eineltisáætluninni í framkvæmd er stuðlað að því að fækka tækifærum til 

eineltisatferlis eða umbuna fyrir óæskilega framkomu eða hegðun. Til að 

tryggja góðan árangur á góðu samstarfi og samhæfingu aðgerða er 

mikilvægt að allt starfsfólk skólans, fulltrúar foreldra og nemenda séu 

hlynntir og styðji innleiðingu Olweusaráætlunar, séu vel upplýstir um 

aðgerðaráætlunina og framkvæmd hennar. Það þarf að kynna hana þannig 

að fólk finni hvatningu til þess að tileinka sér hana.  

Höfuðmáli skiptir að framkvæmd innleiðingar sé heilsteypt. Talað er 

um heilsteypta innleiðingu  þegar aðgerðaráætlun er fylgt eins og til er 

ætlast þegar henni er komið á í skóla. Búast má við að vandamál komi upp 

ef áætluninni er ekki fylgt eftir í samræmi við lýsingu. Ef sá jákvæði árangur 

sem rannsóknir hafa sýnt fram á lætur á sér standa, koma upp efasemdir 

um áætlunina jafnvel þótt ekki sé hægt að kenna áætluninni þar um, heldur 

ófullnægjandi framkvæmd. Þannig þróun mála gæti svo leitt til þess að aðrir 

skólar sem hefðu staðið betur að framkvæmdinni hafna henni og jafnvel 

vandanum í heild sinni.  Þarna skiptir gæðaeftirlit miklu máli.  

Gæðaeftirlit er til staðar allt frá fyrstu skrefum innleiðingar og er alltaf 

virkt. Það felst meðal annars í kynningu, leiðbeiningum og eftirfylgni. 

Olweusaráætlun þarf að vera sýnileg bæði í orði, riti og verki innan sem 

utan skólans. Mikilvægt er að á hverju ári sé ákveðnum grundvallarþáttum 

fylgt eftir eins og að nýtt starfsfólk sé uppfrætt á námskeiðum, 

umræðuhópar komi reglulega saman, bekkjafundir séu í stundatöflum 

nemenda, eineltishringurinn hafður sýnilegur öllum. Eineltiskönnun sé lögð 

fyrir ár hvert og niðurstöður hennar nýttar allan ársins hring og eftirlitskerfi 

tekið til endurskoðunar í kjölfar niðurstaðna.  

2.2 Verkefnastjóri 
Verkefnastjóri er faglegur leiðbeinandi eins eða fleiri skóla í 

eineltisáætluninni og hlýtur menntun á námskeiðum sem framkvæmdastjóri 

Olweusaráætlunarinnar heldur utan um. Hann er skólastjóra til ráðgjafar, 

uppfræðir lykilmenn og oddvita á sérstökum námskeiðum og heldur 

námskeið fyrir nýja starfsmenn. Verkefnastjóri sér um að gæðaeftirliti sé 
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fylgt eftir en ber ekki ábyrgð á hvernig tekst til innan skólans, skólastjóri ber 

alltaf ábyrgð á því. Æskilegt er að verkefnastjóri hafi möguleika á að sækja 

fundi í umræðuhópunum. 

2.3 Stýrihópur 
Í hverjum skóla er stofnaður stýrihópur sem ber höfuðábyrgð á að koma 

aðgerðaráætluninni í framkvæmd og að henni sé fylgt til hlítar. Hópurinn 

getur tekið ákvarðanir um breytingar á vinnuaðferðum sem notaðar eru 

finnist þeim ástæða til. Stýrihópurinn sér um kynningu á aðgerðaráætlun og 

niðurstöður úr könnunum gagnvart skólanum, forráðamönnum auk 

samfélagsins og fjölmiðla. Eðlilegt er að í stýrihóp sitji fulltrúar frá öllum 

hagsmunahópum skólans eins og t.d. fulltrúi skólastjórnenda, stjórnendur 

umræðuhóps, fulltrúi forráðamanna, fulltrúi nemenda og fleiri ef svo ber 

undir. Æskilegt er að verkefnastjóri sitji nokkra fundi hópsins sem eru allt að 

fjórir til sex á ári. Einum félaga í stýrihópnum er falið að vera oddviti 

áætlunarinnar í skólanum sem gæti verið annar lykilmanna 

uppeldisfræðilega umræðuhópsins. Það tryggir betri samhæfingu.  

2.4 Oddviti 
Oddviti er umsjónarmaður verkefnisins innan hvers skóla. Mögulegt er að 

sami maður sé oddviti í fleiri en einum skóla í sveitafélaginu. Hann er 

tengiliður skólans, verkefnastjórans og Olweusarhópsins. 

2.5 Umræðuhópar 
Við innleiðingu eineltisáætlunarinnar er komið á fót uppeldisfræðilegum 

umræðuhóp, einum eða fleirum í hverjum skóla. Í hópnum eru að hámarki 

fimmtán og lágmarki fjórir fullorðnir. Allir kennarar, skólastjórnendur og aðrir 

starfsmenn skólans þurfa að kynnast aðgerðaráætluninni og koma á 

einhvern hátt að framkvæmd hennar. 

Aðalhlutverk umræðuhópanna er að dýpka þekkingu þátttakenda á 

aðgerðaráætluninni, finna leiðir til lausna á ýmsum vandamálum og hvatning 

til að hefja framkvæmdir. Hópurinn ræðir sjónarmið og lærir af jákvæðri og 

neikvæðri reynslu fundarmanna. Þátttakendur vekja upp áhuga og hvetja 

hver annan, samhæfa aðgerðir og starfsemi innan áætlunarinnar. Hópurinn 

verður að vera samkvæmur sjálfum sér og gera sér grein fyrir við hverju má 
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búast, eins og t.d. grundvallarmálefninu hvernig framkomu er hægt að sætta 

sig við. Hópurinn verður að samræma mat sitt á því. Markmiðið er að flestar 

aðgerðir innan aðgerðaráætlunarinnar séu teknar til framkvæmda innan 

þriggja til fjögurra mánaða eftir að fyrsti fundir er haldinn. Hóparnir hittast 

reglulega um 90 mín í senn á hálfsmánaðarfresti. Fundirnir þurfa að vera 

langir til að fólk geti dýpkað umræðuna. Mælt er með því að fundartími sé 

skipulagður fram í tímann og hafður inn á skóladagatali. Á Íslandi nær 

aðgerðaráætlunin yfir tvö skólaár og er mælt með að hóparnir hittist á 

tveggja vikna fresti fyrra árið, þ.e. tólf til fimmtán sinnum eða fram yfir stóru 

nemandakönnunina sem lögð er fyrir seinna árið. Annars einu sinni í 

mánuði. Ef margir nýir starfsmenn bætast við er eðlilegt að funda oftar. Tveir 

lykilmenn fara fyrir hverjum umræðuhópi. 

2.6 Lykilmenn 
Stjórnendur umræðuhópanna í skólanum eru kallaðir lykilmenn. Lykilmenn 

eru valdir úr hópi starfsfólksins. Þeir bera í sameiningu ábyrgð á því að 

stjórna umræðuhópum í hverjum skóla og skipta á milli sín verkum. Þeir 

geta stjórnað fleiri en einum umræðuhópi í skólanum. Eitt mikilvægasta 

verkefni lykilmanna er að kynna uppeldisfræðilega efnið vel og á hvetjandi 

hátt. Einn kafli eða kaflahluti í Olweusarhandbók kennara er forsenda hvers 

fundar. Árangur fundarins byggist mikið til á því hve vel uppeldisfræðilega 

efnið er kynnt. Til að svo megi vera þarf hver lykilmaður að fá góðan 

undirbúningstíma fyrir hvern fund. Einnig er æskilegt að gera ráð fyrir að 

aðrir þátttakendur geti kynnt sér umræðuefni fundarins og þurfa því einnig 

undirbúningstíma. Mikilvægt er að allavega annar lykilmanna taki þátt í 

öllum umræðuhópunum svo tryggja megi ákveðið samræmi í starfsemi 

hópanna. Lykilmenn fá þjálfun hjá verkefnastjóra.  

2.7 Eftirlitskerfið 
Einelti finnst á fleiri stöðum en inni í skólastofunni. Mikilvægt er að komið 

verði upp virku og samhæfðu eftirlitskerfi með nægum fjölda starfsmanna og 

skipulagðri miðlun upplýsinga þeirra á milli svo eftirlitskerfið virki eins vel og 

mögulegt er og jafnvel hafi fyrirbyggjandi áhrif. Þegar eftirlitið er gott eykur 

það líkurnar á að komið verði auga á tilhneigingar til eineltis áður en það 

nær að hafa veruleg áhrif. Það er nauðsynlegt að gera ýtarlega úttekt á 
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skipulagi og umhverfi skólans með tilliti til aðstæðna sem gætu stuðlað að 

einelti. Mælt er með að hafa nemendur með í ráðum, þeir geta veitt 

mikilvægar upplýsingar.  

Dæmi um fleiri þættir sem horfa verður til: Hafa nemendur næg 

verkefni eða leiðist þeim? Nýtist skólalóðin nógu vel o.s.frv. Eftirlit verður að 

vera með leik barnanna og starfsfólk þarf að kunna að greina á milli 

ærslafulls leiks og alvarlegra slagsmála. Það er betra að skipta sér of oft að 

leik barnanna en að yfirsjást í eitt skipti. 

Til að gera eftirlit skilvirkara og auka gagnkvæmni í miðlun upplýsinga 

er rætt um að nota eftirlitsbók sem geymd er á vísum stað. Þar er skráð 

nafn nemanda, bekkur og atburðarás/atferli. Með þessu verður eftirlit 

skilvirkara og gefur möguleika á að átta sig á mynstri og samhengi í atferli 

nemenda og aðstæðum sem starfsmenn tækju jafnvel annars ekki eftir. Við 

eftirfylgni og eftirlit geta ýmis önnur hjálpartæki komið að góðum notum eins 

og t.d. gátlistar, munnlegar og skriflegar skýrslur, myndbandsupptökur og 

þess háttar, má í því sambandi nefna stóru nemendakönnunina. 

2.8 Viðbragðsáætlun 
Áríðandi er að hinir fullorðnu komi fram sem samheldinn hópur með 

samræmd viðhorf, reglur og viðbrögð. Það liggur mikill styrkur í 

samræmdum og samhæfðum viðbrögðum því þá veit nemandinn við hverju 

má búast, sem er öllum til góðs. Forsenda þess er að kennarar hafi rætt 

ýtarlega hvað sé óæskilegt atferli nemenda og til hvaða aðgerða eiga að 

jafnaði að grípa gegn þannig atferli. Starfsmenn sem koma auga á einelti 

eða annað óæskilegt atferli eiga að bregðast við og tilkynna 

umsjónakennara um viðbrögð sín eða aðgerðir. Sama á við þegar um er að 

ræða nemendur sem eru einir síns liðs og virðast vera einangraðir 

félagslega. Bregðist starfsmenn ekki við óæskilegu atferli nemenda skoðast 

það aðgerðarleysi sem þegjandi samþykki við framferði gerenda eineltis. 

Þegar kennari áminnir eða ávítar nemanda vegna eineltis eða 

óæskilegs atferlis þarf hann að nota aðferðir sem gerir nemanda það 

fyllilega ljóst að viðkomandi hegðun/atferli er algerlega ólíðandi. 

Nauðsynlegt er að kennari bregðist strax við og fylgi málinu eftir. Jafnframt 

þarf hann að tryggja það að sá sem fyrir áreitinu varð sé ekki skilinn eftir 
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varnarlaus gagnvart nýju áreiti. Hægt er að beita einvist, en það er aðferð til 

að draga úr árásargjörnu atferli eða annarri óæskilegri hegðun. Þar er 

nemandi tekinn út úr aðstæðum í einhvern ákveðinn tíma þar sem hann 

missir af því sem er í gangi og/eða gefi honum færi á að róa sig niður og 

hugsa sitt ráð. Eins er einvistin opinber yfirlýsing fyrir aðra nemendur um 

það sem verða vill ef reglur eru brotnar. 

2.9 Þáttur kennarans 
Það á að vera ljóst að kennarinn er leiðtoginn í bekknum. Honum ber að 

kenna nemendum og ætlast er til að nemendur vinni með honum. Til að 

auðvelda nemendum að viðurkenna leiðandi stöðu kennarans þarf 

kennarinn að sýna ósvikinn áhuga á nemendum og velferð þeirra og koma 

fram við þá af réttlæti og virðingu. Með þessu getur hann unnið traust 

nemenda og viðhaldið áhuga þeirra og vilja gagnvart námi og jákvæðri 

hegðun. Þetta stuðlar að því að færa kennaranum ákveðinn myndugleika, 

völd og stjórn.  

Kennarinn hefur mikið áhrifavald á stöðu nemandans og skiptir 

sköpum hvernig hann beitir umbun eða refsingu. Honum ber að skapa 

námsumhverfi þar sem öllum nemendum gefst kostur á að bæta sig og ná 

árangri miðað við eigin forsendur. Ákjósanlegt námsumhverfi einkennist 

fremur af samvinnu og samhjálp en samkeppni. Mikilvægt er að kennslan sé 

vel skipulögð og kennari sé vel undirbúinn fyrir tímana. Hann þarf að hafa 

góða yfirsýn yfir stöðu hópsins og geta kynnt námsefnið á sem 

fjölbreyttastan hátt. Hann þarf að vera stöðugt á ferðinni í kennslustofu og 

vera meðvitaður um hvað er á seyði í bekknum og geti brugðist við 

mismunandi aðstæðum. Bekkur er margþætt og ófyrirsjáanlegt umhverfi 

sem krefst stöðugs eftirlits og skjótra ákvarðana. Nauðsynlegt er að kennari 

þekki vel nemendur sína og nemendur þekkist vel innbyrðis. Einelti kemur 

aðeins að hluta fram í kennslustundum því þarf kennari að bera ábyrgð á 

stöðu barnsins í heild sinni, ekki bara námi heldur líka félagstengslum. Til að 

kennari fái betri innsýn í samskipti nemenda til að komast að hvort einelti sé 

í gangi þarf hann að grípa til sérstakra ráðstafana. Auknar líkur eru á 

jákvæðum áhrifum ef hann nær að skapa góð tengsl og samvinnu við 

forráðamenn nemenda.  
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Ríkur þáttur í bekkjarstjórnun er að koma á bekkjarreglum. Í öllum 

skólum eru til almennar reglur um umgengni og hegðun nemenda. Miklu 

máli skiptir að einnig séu til reglur sem eiga sérstaklega við um einelti og 

afar æskilegt að þær verði látnar gilda fyrir skólann í heild og verði ásamt 

öðrum meginreglum að skólareglum. Við val og mótun bekkjarreglna gegn 

einelti skiptir máli að kennari og nemendur móti þær á grundvelli samræðna. 

Ein af aðalreglunum og sú ófrávíkjanlegasta er að sjálfsögðu sú að við 

leggjum ekki aðra í einelti. Þrjá aðrar meginreglur þurfa einnig að vera til 

staðar. Innihald þeirra er ákveðið, þær eiga að vera um hvernig bregðast 

skuli við þegar einhver verður fyrir einelti, einhver er útundan og að við 

eigum alltaf að segja frá. Nauðsynlegt er að þær séu orðaðar jafn skýrt og 

skorinort eins og sú fyrsta, en nemendur fá sjálfir að orða þær. Því þó svo 

skólinn hafi einsett sér að setja reglur gegn einelti, þýðir það ekki að 

nemendur geti ekki tekið þátt í umræðum og mótun þeirra því nauðsynlegt 

er að þeir skilji tilgang og réttmæti þeirra. Þeir verða að geta fundið til 

ábyrgðar og finna hvöt hjá sér til að fara eftir þeim. Það eiga allir að fara eftir 

reglunum, ekki bara erfiðir nemendur. Ef kennari leiðir hjá sér þegar 

duglegur nemandi brýtur reglurnar, grefur það undan myndugleika 

kennarans. Áríðandi er að bekkjareglum sé framfylgt og eftirfylgni sé 

markviss. Bekkjareglur stuðla að því að betri árangur náist í því að draga úr 

einelti meðal nemenda. 

2.10 Bekkjarfundir 
Í Olweusaráætlun gegn einelti er áhersla lögð á bekkjarfundi sem tækni eða 

uppeldislega aðferð til að vinna gegn einelti og áþekkum vandamálum í 

bekknum. Umsjónakennari er sjálfsagður hópstjóri og verður að temja sér 

að vera virkur hlustandi. Jafnframt þarf hann að gæta þess að nemendur 

sem lent hafa í einelti lendi ekki í klemmu. Nauðsynlegt er að öllum séu 

ljósar reglurnar sem ber að virða og að kennari sjái til þess að allir fái jöfn 

tækifæri til að tjá sig.  

Á bekkjarfundum er hægt að ræða ítarlega reglurnar gegn einelti og 

hugsanlegar refsingar ef brotið er gegn grunnreglunni um að leggja ekki 

aðra í einelti. Mikilvægt er að nemendum og kennara sé ljóst hvað reglurnar 

þýða og hvernig bregðast eigi við því sem þær vísa til. Hægt er að fara 
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margar leiðir til að skýra þær þó eðlilegast sé í fyrstu að ræða innihald þeirra 

mjög ýtarlega. Bekkjarfundur er góður vettvangur fyrir kennara og nemendur 

til að máta sig í hin ýmsu hlutverk með því að fara í hlutverkaleiki. Í 

hlutverkaleikjum þroskast samkennd barna og skilningur á öðrum 

sjónarhornum en þeirra eigin. Í gegnum leikinn fá nemendur tækifæri til að 

móta með sér áþreifanlegan og lifandi skilning á ýmsum hliðum 

eineltisvandans sem hvetur þá til beinna aðgerða gegn einelti í eigin 

umhverfi.  

Reglubundnir bekkjarfundir gefa möguleika á að fylgjast betur með 

félagstengslum innan bekkjarins, meta þau og bæta bekkjarandann. 

Fundirnir þurfa að vera með reglulegu millibili, helst vikulega að lágmarki. 

Það hefur gefið góða raun að halda þá í lok vikunnar, það er eðlilegur tími til 

að gera upp vikuna og jafnvel gera áætlun fyrir þá næstu. Ef reglulega er 

farið yfir vikuna sem var, getur sú umræða haft jákvæð áhrif og hópurinn í 

heild sinni haft áhrif á þá nemendur sem hættir til að leggja aðra í einelti. 

Eineltisáætlunin hefur ekki bara komið að gagni í eineltismálum heldur er 

hægt að nýta sér hana til þess að bæta andrúmsloftið í bekknum.  

2.11 Tengslahópar 
Í Olweusaráætluninni er áhersla lögð á að myndaðir séu tengslahópar. 

Tengslahópur er fámennur hópur nemenda sem helst að mestu óbreyttur í 

ákveðið tímabil eða a.m.k. það lengi að allir nái að kynnast nógu vel og 

finnist þeir tilheyra hópnum. Ef markmið með hópunum á að nást er 

nauðsynlegt að mynda ekki hópa oftar en tvívegis á önn. Samsetning 

hópanna skiptir miklu máli og mælt er með að hópurinn sé blandaður hvað 

varðar kyn, námsgetu og félagslega virkni. Kennari ber ábyrgð á niðurröðun 

í hópana. Ef um einelti er að ræða innan bekkjarins, er ekki mælt með, að 

minnsta kosti í fyrstu, að gerandi og þolandi séu saman í hópi.  

Tengslahóparnir byggjast að hluta á þeirri kennsluaðferð sem kallast 

samvinnunám. Þó eru megin áherslur og markmið tengslahópanna einkum 

um forvarnir og andspyrnu gegn einelti og áþekkum vandamálum en í 

samvinnunámi snúast þau um árangur í skólanámi. Einnig eru 

tengslahóparnir fastmótaðri en hópar um samvinnunám eru að jafnaði. En 

báðir eiga þeir það sameiginlegt að allir meðlimir hópsins bera jafnmikla 
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ábyrgð og eru háðir hver öðrum í jákvæðum skilningi, þeir læra með öðrum 

og af öðrum og ná sameiginlegu markmiði. 

2.12 Eineltishringurinn 
Eitt öflugasta verkfæri Olweusaráætlunarinnar er eineltishringurinn. Hann 

sýnir skýrt á myndrænan hátt viðbragðsmynstur í eineltisaðstæðum og 

auðveldar einstaklingnum að staðsetja sig. Fólkið á myndinni er átta talsins 

og er það í mismunandi litum allt eftir því hvaða hlutverki það er í þegar 

einelti á sér stað eins og sjá má á meðfylgjandi mynd.  

      
 

Eineltishringinn er hægt að nota á margvíslegan hátt þegar rætt er 

um einelti. Með dæmisögum er hægt að sjá hvernig það birtist og nemendur 

geta t.d. staðsett sögupersónur í hringnum. Þetta hjálpar kennaranum að 

skýra út fyrir nemendum hversu alvarlegt einelti er og nemandanum að 

skilja sitt hlutverk.  

Þar sem unnið er eftir Olweusaráætluninni er ætlast til að hringnum 

sé komið fyrir á sem flestum og sem mest áberandi stöðum. 
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3 Heimsókn vestur á Ísafjörð 
Eins og Olweusaráætlunin er sett upp er hún að mestu miðuð við starfið inni 

í grunnskólanum. Lítið hefur verið skrifað um stöðu aðlögunar á 

Olweusaráætluninni í leikskólum erlendis. Hérlendis hefur áætlunin einungis 

verið innleidd og aðlöguð inn í einn leikskóla, en það er leikskólinn 

Eyrarskjól á Ísafirði.  

Til að fá einhverja hugmynd um stöðu aðlögunar á Eyrarskjóli og áhrif 

hennar upp í grunnskólann, var gerð könnun í mars 2010, tekin voru þrjú 

viðtöl og athuganir gerðar á vettvangi. Talað var við Írisi Ingþórsdóttur 

verkefnastjóra áætlunarinnar á Eyrarskjóli, Selmu Guðbjartsdóttur 

starfsmann leikskólans og Helgu E. Aðalsteinsdóttur kennara fyrsta bekkjar 

Grunnskólans á Ísafirði. Viðmælendur voru valdir með svokölluðu snjóbolta 

úrtaki, notuð voru hálfopin viðtöl og fóru þau fram á vinnustöðum 

viðmælanda. Allir viðmælendur höfðu langa reynslu í vinnu með börnum. Í 

viðtölunum voru viðmælendur leikskólans spurðir um hvernig innleiðing 

áætlunarinnar hafi verið háttað, hvernig tekist hafi til og hverju hún hefði 

skilað. Í viðtali við Helgu var spurt hvort og hverju innleiðingin á Eyrarskjóli 

hefði skilað inn í grunnskólann. Öll viðtölin voru hljóðrituð og afrituð. Eftir 

viðtölin og afritun þeirra voru aðalatriðin tekin út og unninn texti. Viðtölin 

veita ákveðna innsýn en þau koma ekki í stað markvissrar rannsóknar á því 

hvernig gengur að aðlaga og innleiða eineltisáætlunina inn í leikskólastarfið 

og hverju það skilar á milli skólastiga. Því er alhæfingargildi þeirra mjög 

takmarkað.  

3.1 Leikskólinn Eyrarskjól 
Leikskólinn Eyrarskjól er staðsettur á Ísafirði og hóf hann starfsemi sína 

haustið 1985. Leikskólastarfið þar hefur tekið ýmsum breytingum í gegnum 

tíðina og þróast eftir stefnum og straumum eins og gengur. Frá því í ágúst 

2003 hefur verið unnið eftir Hjallastefnunni auk þess að vinna eftir 

aðalnámskrá leikskóla. Í skólanámskrá Eyrarskjóls segir að markmið 

Hjallastefnunnar sé að vinna með jafnrétti stúlkna og drengja og sem leið að 

því marki er kynjaskipting notuð. Jafnframt læri börnin að hlíta aga og settur 

er skýr rammi. Lögð er áhersla á að rækta gleðina, kenna börnunum 
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jákvæðni og þau hvött til að taka ábyrgð á viðhorfum sínum og framkomu. 

Notast er við sem áreitaminnst umhverfi og opinn efnivið til leikja. 
Á leikskólanum Eyrarskjóli dvelja að jafnaði 63 börn og starfa þar um 

20 starfsmenn. Leikskólinn er þriggja deilda og skiptast þannig: Rauðikjarni 

18 börn á aldrinum tveggja til þriggja ára og er sú deild blönduð stúlkum og 

drengjum. Deildinni er þó skipt í tvo kynjaskipta hópa. Hinar deildarnar 

Bláikjarni og Grænikjarni eru kynjaskiptar og eru börnin þar á aldrinum 

þriggja til sex ára. Á þessum tveimur deildum er börnunum skipt upp í fjóra 

hópa og hefur hver hópur sinn hópstjóra sem alfarið ber ábyrgð á hópnum 

samkvæmt Hjallastefnu.  

3.2 Olweusaráætlunin á Eyrarskjóli 
Haustið 2008 var Olweusaráætlunin innleidd í leikskólann sem var fyrstur 

allra leikskóla á Íslandi til þess og sá eini eins og málin standa nú (maí 

2010). Ísafjarðarbær stefnir að því að innleiða Olweusaráætlun í alla 

leikskóla bæjarins en árið 2002 hafði eineltisáætlunin verið innleidd í 

grunnskólann. 
Í viðtalinu við Írisi Ingþórsdóttur verkefnastjóra kom fram að vegna 

tengsla hennar við einn helsta frumkvöðul innleiðingar Olweusaráætlunar á 

Íslandi Þorlák H. Helgason þá hafi hún frá upphafi fylgst með og verið með 

honum í þeirri vinnu. Hún taldi að kveikjan að hugmyndinni með að innleiða 

áætlunina inn í leikskólastarfið hafi þróaðist út frá því (munnleg heimild, 18. 

mars 2010). 

Þar sem leikskólinn starfar í anda Hjallastefnunnar fannst 

stjórnendum leikskólans eineltisáætlun Olweusar henta einstaklega vel 

stefnu skólans (Íris Ingþórsdóttir munnleg heimild, 18. mars 2010). Þar sem 

hver kennari ber alfarið ábyrgð á sínum litla barnahóp, gerir það honum 

auðveldara að hafa yfirsýn yfir hann. Einnig er mikil áhersla lögð á vináttuna 

sem er grunnur að góðri félagsfærni . 

Samkvæmt Írisi Ingþórsdóttur (munnleg heimild, 18.mars 2010) fóru 

leikskólastjóri og aðstoðarleikskólastjóri á verkefnastjóranámskeið í Olweusi 

sama ár og ákveðið var að innleiða áætlunina í leikskólann. Áður en lagt var 

af stað með hana var efnið kynnt vel fyrir starfsfólki leikskólans.  
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Þorlákur H. Helgason framkvæmdastjóri Olweusar á Íslandi var fenginn til 

þess að koma vestur til að halda kynningarfund fyrir starfsfólk. Starfsfólkinu 

var skipt upp í tvo umræðuhópa með tvo lykilmenn í hvorum hóp, 

verkefnastjóri og oddviti voru stjórnendur hópanna. Áhersla var lögð á að 

allir væru virkir og kynntu sér ýtarlega efnið. Haldnir voru fundir þar sem 

starfsfólki var sett fyrir að lesa einn kafla í einu úr handbók Olweusar. 

Gerður var útdráttur úr kaflanum og innihald hans rætt. Farið var yfir hvað 

var verið að gera hverju sinni og hjálpaðist starfsmannahópurinn við að 

heimfæra efni kaflans og ákveða hvernig þau vildu fella það inn í starfsemi 

leikskólans. Útbúin var aðgerðaráætlun yfir helstu þætti Olweusar-

áætlunarinnar.  

Ákveðið var að leggja áherslu á forvarnir og skilgreiningar sem er 

hluti af eineltisáætluninni. Markmiðið er að vinna sem mest fyrirbyggjandi 

starf og virkja þann hóp sem stendur hjá og aðhefst ekkert þegar einelti á 

sér stað. Fá hann til virkni og fá hann til að segja frá.   

Olweusaráætlunin og fyrirhugað starf var kynnt á fundi með foreldrum 

og í fréttabréfi sem sent var heim og engar athugasemdir bárust 

leikskólanum. Eins var fræðsla um Olweus sett inn á heimasíðu leikskólans 

og skýrt frá hvernig ætlað var að vinna að áætluninni 

Komið var á fót stýrihóp sem ber höfuðábyrgð á eineltisáætluninni í 

leikskólanum og saman stendur hann af verkefnastjóra, oddvita, tveimur 

lykilmönnum, sérkennslustjóra, tveimur foreldrum og leikskólafulltrúa. Að 

sögn Írisar telja þau nóg að funda einu sinni til tvisvar á ári til þess að fara 

yfir stöðu mála (munnleg heimild, 18.mars 2010). 

Gæsla á útileiksvæði var skipulögð upp á nýtt og sérstök 

skráningarblöð tekin í notkun þar sem skráð er óæskileg hegðun 

einstaklings. Það telst einnig til óæskilegrar hegðunar ef barn er alltaf eitt að 

leika sér og nálgast ekki hópinn. Hópstjóra viðkomandi einstaklings eru 

síðan afhentar skráningarnar og falið að halda utan um þær og vinna úr 

þeim. Þar geta þeir fylgst með hvort það séu allaf sömu börnin sem verið er 

að skrá.  

Sérstakur spurningalisti um einelti var útbúinn með hliðsjón af könnun 

grunnskólans. Þessi könnun er lögð munnlega fyrir elsta árgang skólans 
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einu sinni á ári til að auðvelda starfsfólki að átta sig á hvort einelti í einhverri 

mynd eigi sér stað innan barnahópsins.  

Til þess að átta sig á hvar barnið stendur varðandi vinatengsl er 

stuðst við svokallaða vinatengslakönnun, þar sem skráð er hverja barnið 

telur vini sína og hverjir telja barnið sem sinn vin. Börnin eru t.d. spurð hver 

er besti vinur þinn, hjá hverjum viltu sitja o.s.frv. Könnunin er lögð fyrir 

tvisvar til þrisvar sinnum yfir skólaárið hjá tveimur elstu árgöngunum. 

Vinatengslaþátturinn er einnig skoðaður með svokallaðri vinamynd sem 

þriggja til sex ára börn eru látin teikna tvisvar á ári, vor og haust, en þá eru 

þau beðin um að teikna mynd af sér og vinum sínum. Þótt barnið sé ekki 

valið af neinum félaga sinna þýðir það ekki endilega að viðkomandi sé 

lagður í einelti en það bendir þó til þess að hann falli illa inn í félagahópinn. 

Þessar kannanir hjálpa kennurum að fylgjast með hvernig hópurinn er. 

Áhersla er lögð á að viðbrögð allra starfsmanna séu samræmd og 

það er betra að skipta sér oftar af en ekki. Starfsmenn hafa ákveðið í 

sameiningu ýmiss grundvallaratriði eins og hverskonar framkoma og 

hegðun sé viðurkennd í leikskólanum. Það er alltaf hinn fullorðni sem ber 

ábyrgðina, honum ber að sjá til þess að hlustað sé á barnið og málin séu 

leyst. Í viðtalinu lýsti Íris því svo:,,Börnin leysa ekki sín vanda mál ein, þau 

hafa alltaf einhvern fullorðinn með sér. Starfsmenn fylgja þeim alltaf til að 

leysa málin. Þeir reyna jafnvel að byrja að spyrja barnið, hefur þú prófað að 

biðja hann um að hætta þessu, en sá fullorðni fylgist með hvort barnið fer og 

segir þetta” (munnleg heimild, 18.mars 2010).   

Í vinnu með eineltishringinn er brýnt fyrir börnunum að það á alltaf að 

segja frá ef þau verða vitni að einhverju eða verða fyrir einhverju sjálf. Orðið 

„klag“ er ekki til í orðabók Eyrarskjóls. Börnunum er kennt markvisst að 

ráðskast ekki með annað fólk. Eins og til dæmis ef einhver vill ekki leika við 

þau þá á hinn sami alveg rétt á því að neita, því stundum þurfa allir að fá að 

vera einir með sjálfum sér. Börnin þurfa að læra að virða það og finna aðrar 

lausnir eins og að finna sér einhvern annan félaga til að leika við. Ein af 

þeim starfsaðferðum sem starfsmenn hafa samræmt er þegar barnið biður 

fyrirgefningar. Þá á það að horfa í augu eða taka í hönd þess sem það vill 

fyrirgefa til þess að orðið fyrirgefðu hafi einhverja merkingu en sé ekki tómt 

eða merkingarlaust. Í viðbragðsáætlun leikskólans er gert ráð fyrir að 
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hópstjóri haldi utan um skráningar um viðbrögð sín við einstaka atvikum til 

að geta gert grein fyrir því ef á þarf að halda. Það geta eftir atvikum verið 

upplýsingar um gerendur og þolendur sem þarf að fylgjast með. Það hjálpar 

til við eftirlit og úrvinnslu máls. Hópstjóri gerir foreldrum gerenda og þolanda 

viðvart og segir þeim hvernig unnið verði með málið innan leikskólans.  

Farið var rólega af stað í byrjun starfsins með börnunum og 

Olweusarfræðslan bundin við svokallaða vinafundi sem haldnir eru 

samkvæmt Hjallastefnu en þar hittast tveir jafnaldra hópar af gagnstæðu 

kyni. Mælt var með að fyrstu fimm mínúturnar af fundinum yrðu tileinkaðar 

verkefninu. Kennarar skrá síðan á þar til gert eyðublað hvað er gert og hvað 

kemur út úr fundinum. Verkefnastjóri útbjó lista yfir umræðuefni sem notað 

er og börnin ræða um líðan sína í leikskólanum og heima og ýmis hugtök 

skilgreind með þeim. Dæmi um hugtök sem börnin læra eru, eineltishringur, 

að segja frá, að vera skilinn útundan, að vera sá sem er að stríða eða skilja 

útundan (rauði) o.s.frv. Allir hóparnir útbúa vinareglur á grundvelli 

samræðna á vinafundum og er innihald þeirra reglulega rætt. Reglurnar 

gilda yfir allan skólann og þær hafðar í heiðri í öllu daglegu starfi. Vinafundir 

eru ekki einungis notaðir til að tala um vandamál og einelti heldur um 

vináttu, gleði og að gera eitthvað skemmtilegt saman. Eins eru þeir notaðir 

til að fara yfir atvik síðustu daga og þá rætt hvernig brugðist var við hinum 

ýmsu aðstæðum sem upp komu jafnt jákvæðum sem neikvæðum. Brýnt er 

fyrir börnunum að allir hafi rétt á þeirri skoðun sem þeir hafa og eftir fundina 

séu þau bundin þagnarskyldu.  

Eineltishringurinn var kynntur fyrir börnunum, sem síðan þá hefur 

verið stærsta verkfæri þeirra. Hann er gott myndrænt verkfæri. 

Eineltishringurinn er notaður meðal annars til þess að skýra út fyrir 

börnunum hvernig þau geti staðsett sig á myndinni með áherslu á að allir 

vilji vera græni kallinn, sá sem er verndari og góður vinur. Rauða kallinum 

sem er gerandi, þarf að hjálpa til þess að hann verði grænn. Áhersla er lögð 

á að börnin standi ekki hjá eins og gulu og gráu kallarnir gera ef þau verða 

vitni að einelti, heldur segi einhverjum fullorðnum frá, eins og græni kallinn 

gerir.  

Að sögn starfsmanna voru börnin mjög fljót að tileinka sér notkun 

eineltishringsins og máta sig og félaga sína inn í hann. Þau koma til 



35 

starfsmanna og segja ekki „hann var að lemja mig“ heldur „hann var rauður 

við mig“. Verkefnastjóri tjáði okkur jafnframt að þau telji sig alltaf græna og 

sagði máli sínu til stuðnings athyglisverða sögu þar sem eineltishringurinn 

kom að góðum notum. 

„Tíu stúlkur sem voru saman í hóp hringuðu sig kringum eina stúlku 

og tvær af þeim fóru að hrinda henni á milli sín. Hinar sem stóðu hjá fóru að 

klappa og hlæja. Kennari kom að og fékk þær með sér fyrir framan mynd af 

eineltishringnum og sýndi þeim á myndinni hverjar væru rauðar og hverjar 

voru gráar, af því þær hjálpuðu henni ekkert. Urðu þær mjög hissa því þær 

töldu sig alltaf vera grænar. Þetta fékk þær til þess að skilja mjög vel hvað 

þær höfðu verið að gera“(Íris Ingþórsdóttir munnleg heimild, 18. mars 2010).  

Með markvissari innleiðingu og aukinni þekkingu starfsmanna og 

barna á viðfangsefninu hefur það verið notað æ meira og fléttað inn í allt 

daglegt starf leikskólans. Með tímanum hafa aðferðir þróast og nú í vetur 

hefur mikið verið stuðst við ævintýri og sögur og börnin mátað sögupersónur 

við persónur í eineltishringnum. Mikki refur og Láki jarðálfur eru fyrirmyndar 

Olweusarnemendur því fyrst byrja þeir á því að vera vondir (rauðir) en svo 

verða þeir góðir (grænir). Þannig skapast umræður um hvernig allir geta 

unnið saman að því að enginn verði útundan og að allir eigi að eiga vini og 

hjálpa hver öðrum.  

Ýmsar aðferðir eru notaðar til að efla vinatengslin. Ein er sú hefð 

leikskólans að bjóða upp á vinakakó. Á leikskólalóðinni er eldstæði sem 

notað er meðal annars til að hita kakóið einu sinni í mánuði allan ársins 

hring. Þá safnast saman öll börn og starfsmenn leikskólans og tengjast 

vinaböndum. Til að öll börnin blandist og kynnist betur fá eldri börnin það 

hlutverk að aðstoða þau yngri. Það er gert með því að myndir af yngri 

börnunum eru settar í poka og þau eldri látin draga sér vin sem þau svo 

aðstoða.  

Olweusarfræðslan er einnig fléttuð inn í aðra fasta þætti 

leikskólastarfsins eins og svokallaða útikennslu sem unnin er markvisst allt 

árið um kring. Þar fara allir hóparnir einu sinni í viku í skógarferð með 

verkefni til að vinna. Jafnaldra, kynjablandaðir vinahópar fara saman í 

útikennslu. Í upphafi ferðar hittast hóparnir og velja saman í hlutverk 

forystusauðar, veðurfræðings og fréttamanns. Veðurfræðingurinn kannar 
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veðrið áður en lagt er af stað og segir börnunum hvernig á að klæða sig. 

Forystusauður fer fyrir hópnum í ferðinni og ber fána hans. Eftir hverja 

útikennslustund hittast börnin á fundi. Þar fær fréttamaðurinn það hlutverk 

að segja fréttir af ferðinni og hvað var gert.  Hann getur einnig spurt börnin 

spurninga í tengslum við ferðina ef hann vill. Að sögn starfsmanna fannst 

þeim útikennslan reyna mikið á félagsfærni barnanna og skila þar góðum 

árangri.  

3.3 Jákvæð áhrif 
Það kom fram í viðtali við verkefnastjóra að þorri starfsmanna hafði unnið 

lengi á leikskólanum og þurfti töluverða hugarfarsbreytingu til vegna nýrra 

starfsaðferða og minntist hún þá sérstaklega á svokallað „klag“. Þegar barn 

kemur og segir frá ber hinum fullorðna að virða það sem hjálparbeiðni, en 

ekki leið til að pirra kennarann. Það er skoðun verkefnastjóra að eftir þessar 

breytingar ríki meiri skilningur gagnvart börnunum. Það er alveg skýrt á 

Eyrarskjóli að það er hinn fullorðni sem ber ábyrgðina, börnin leysa ekki sín 

vandamál ein og fá þau alltaf einhvern stuðning með sér til að leysa málin. 

Einnig er öllum kennurum ljóst að þeir beri sameiginlega ábyrgð á öllum 

börnunum (Íris Ingþórsdóttir munnleg heimild, 18.mars 2010). 
Verkefnastjóri taldi starfsfólkið vera mun samheldnara og jákvæðara 

en áður og léti sig frekar varða önnur börn en þau sem tilheyrðu bara þeirra 

hópi. Flæðið væri meira og það fylgdist betur með. Það er betra að skipta 

sér oftar af en ekki. Börnin væru hætt að „klaga“ og biðja núna hinn 

fullorðna um hjálp (sama heimild).  

Það kom fram í viðtali við Selmu Guðbjartsdóttur starfsmanns 

leikskólans að hún merkti miklar breytingar eftir innleiðingu áætlunarinnar 

sem henni fannst felast í því að börnin væru meðvitaðri um hvað væri rangt 

og hvernig ætti að bregðast við. Það kom henni á óvart hve ótrúlega fljót 

þau voru að ná þessu. Einnig fannst henni gott að hafa fengið aukna ábyrgð 

sem fylgdi í kjölfar innleiðingarinnar og segist nú ekki finna fyrir því að vera 

ófaglærð, hún yrði fljótt leið ef hún fengi ekki að vera frjó (munnleg heimild, 

18. mars 2010).  
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3.4 Heimsókn í Grunnskólann 
Eins og áður hefur komið fram var Olweusaráætlunin innleidd í 

Grunnskólann á Ísafirði árið 2002. Hann er eini grunnskólinn í bænum, en 

þar eru starfræktir tveir leikskólar, Eyrarskjól og Sólborg. Börnin blandast því 

saman þegar þau hefja nám í grunnskólanum. Okkur lék forvitni á að vita 

hvort kennarar yngstu barnanna sæju einhvern mun á þeim árgangi sem 

skilaði sér út í skólann síðastliðið haust en það var fyrsti árgangurinn sem 

kom frá Eyrarskjóli eftir að Olweusaráætlunin var innleidd þar. Einnig 

höfðum við hug á að kynna okkur hvernig samstarf skólanna væri háttað.  

Þegar kemur að því að börnin flytjist á milli skólastiga er ákveðið form 

sem grunnskólinn fer eftir. Leikskólabörnin koma í heimsókn í grunnskólann, 

skoða skólann, hitta skólastjórann og seinna koma þau og heimsækja fyrsta 

bekk. Þegar grunnskóla lýkur að vori er vorskóli fyrir komandi nemendur.  

Í viðtali við Helgu E. Aðalsteinsdóttur grunnskólakennara kom fram 

að síðastliðið haust höfðu kennarar fyrsta bekkjar heimsótt Eyrarskjól og 

rætt við Írisi Ingþórsdóttir verkefnastjóra Olweusaráætlunarinnar. Þar 

kynntust þeir því hvernig Eyrarskjól vinnur að áætluninni og fengu nýjar 

hugmyndir. Helga hafði orð á því að þessir tveir hópar sem komu hvor frá 

sínum leikskólanum væru mjög samheldnir og merkti engin átök innan 

þeirra, þar ríkti samkennd. Það kom strax fram að Eyrarskjólsbörnin þekktu 

hugtök og vinnureglur sem tíðkast innan áætlunarinnar en hin ekki. Taldi 

hún börnin frá Eyrarskjóli kannski eiga auðveldara með að leysa úr 

ágreiningi, þar sem þeim hafði verið kenndar markvissari aðferðir til þess 

(munnleg heimild, 19. mars 2010). 

Mismunandi er milli kennara hvort og hvernig Olweus er notað innan 

skólans. Taldi kennarinn að þar sem nýir starfsmenn hefðu ekki kynnst 

þessari áætlun, væru þeir óöruggir og nota hana því ekki. Það vantaði að 

fylgja eftir áætluninni eftir að hún var innleidd og því hefðu þeir ekki fengið 

þá fræðslu og þjálfun til að geta nýtt sér hana (sama heimild).  

Í stundatöflu viðkomandi bekkjar var bekkjarfundur haldinn einu sinni 

í viku og þá strax eftir sundtíma. Í þessum tíma var spurt hvað hefði gengið 

vel og hvað illa og mörkuðust þá fundirnir mikið út frá því sem gerst hafði í 

sundinu.  
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Kennarinn tjáði okkur að eftir veturinn hefðu allir í hennar bekk þekkt 

eineltishringinn og nota hann með því að máta persónur við kallana í 

hringnum (Helga E. Aðalsteinsdóttir munnleg heimild, 18.mars 2010).  

Athyglisvert er að lesa viðtal við bekkjarkennara þar segir hún frá því, 

að í fyrra hefðu verið tveir erfiðir einstaklingar sem hún gat ekki haft inni á 

bekkjarfundum, þeir trufluðu svo mikið. Í vetur var drengur á einhverfurófinu 

í bekknum sem kom frá Eyrarskjóli, hann þekkti þessi vinnubrögð og reglur 

og naut hann sín á þessum fundum að hennar sögn. 

Svo skemmtilega vildi til að Helga var móðir barns á Eyrarskjóli og 

sagði okkur lítillega frá upplifun sinni sem foreldris. Hún varð mjög ánægð 

þegar hún frétti af því að ákveðið var að innleiða Olweusaráætlunina. Hún 

sagði að þessi vinna á leikskólanum skilaði sér heim með barninu. Dóttir 

hennar var fjögurra ára þegar eineltisáætlunin var innleidd á Eyrarskjól og 

þá var hún alltaf að segja „Sigga var rauð í dag, hún var að gera það sem 

ekki má“. Í dag staðsetur hún sögupersónur í eineltishringinn þegar lesið er 

fyrir hana.  
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4 Umræður og ályktanir 
Eftir að hafa ígrundað vel handbók Olweusaráætlunarinnar og borið hana 

saman við starfsemina á Eyrarskjóli þá er ekki hægt að álykta annað en að 

innleiðingin hafi tekist vel til. Í flestum atriðum er henni fylgt og náð er að 

heimfæra hana vel fyrir leikskólann. Efni handbókar er staðfært á skýran 

hátt og allt starfsfólk leikskólans virðist skilja innihald hennar og fylgja 

starfsaðferðum. Þeim hefur tekist að flétta Olweusarvinnuna inn í flest allt 

daglegt starf leikskólans. Það hefur orðið merkjanleg viðhorfsbreyting bæði 

hjá börnum og starfsfólki eins og til dæmis viðhorf hinna fullorðnu við „klagi“ 

og börnin eru meðvitaðri um stöðu hvert annars í hópnum. 

Eins og komið hefur fram ber hver starfsmaður Hjallastefnunnar 

alfarið ábyrgð á einum barnahóp, en í Olweusarkerfinu er lögð áhersla á að 

allir kennarar beri sameiginlega ábyrgð á öllum börnunum. Þetta hlýtur að 

fyrirbyggja að sú tilhneiging fái að ríkja sem svo algeng er að kennari 

einblíni eingöngu á sinn eigin barnahóp. Má telja að innleiðing 

áætlunarinnar hafi krafist aukinnar samvinnu, samábyrgðar, ýtt undir 

uppeldisfræðilegar umræður, samræmingu starfsaðferða, virkara eftirlits og 

flæðið því orðið meira eins og Íris verkefnastjóri orðaði það. Án efa hefur 

þetta kallað á viðhorfsbreytingu hjá flestum á einhverjum þáttum. 

Það vakti okkur samt til umhugsunar að deildarnar á Eyrarskjóli eru 

nefndar eftir litunum það er að segja Rauðikjarni, Bláikjarni og Grænikjarni. 

Þegar verið er að kenna börnunum á eineltishringinn þá er rauði karlinn sá 

vondi og græni sá góði. Við teljum að hætta sé á að börn á leikskólaaldri 

yfirfæri þekkingu sína þannig að allir sem eru rauðir séu vondir og þeir 

grænu séu góðir. Eru þá ekki allir sem eru á Rauðakjarna vondir og hvað 

með jólasveininn?  

Sem liður í eftirliti kom Eyraskjól á öflugu upplýsingakerfi innan 

leikskólans sem gerir það fastmótaðra og skilvirkara en gerist og gengur 

innan almennra leikskóla. Má í því sambandi nefna skráningarblöð þar sem 

skráð er óæskileg hegðun barns og svokallaðar vinakannanir sem gerðar 

eru meðal barnanna.  

Eins og áður kom fram er Eyrarskjól Hjallastefnuleikskóli og starfar 

eftir námskrá þeirrar stefnu. Sú stefna virðist henta Olweusaráætluninni 
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einstaklega vel þar sem svo margt er til staðar sem krafist er í 

Olweusarkerfinu samanber myndugleiki starfsmanna, hópaskipunin, 

vinafundirnir, fasti ramminn, agakennslan og áherslan á vináttuna. Mjög 

mismunandi er hvaða straumum og stefnum leikskólar fylgja í starfi og því 

getur það verið mis auðvelt/erfitt að aðlaga Olweusaráætlunina inn í starfið.  

Ef skoðuð eru lög um leikskóla með hliðsjón af Olweusaráætluninni 

sést glöggt að þeir þættir sem áherslu ber að leggja á lögum samkvæmt inni 

í leikskólum eru samofnir þeim grundvallarreglum sem Olweusaráætlunin 

byggist á. 

Í annarri grein í lögum um leikskóla nr.90/2008 segir:  

• „Í leikskólum skal velferð og hagur barna hafður að leiðarljósi í öllu 

starfi. Veita skal börnum umönnun og menntun, búa þeim hollt og 

hvetjandi uppeldisumhverfi og örugg náms- og leikskilyrði. Stuðla skal 

að því að nám fari fram í leik og skapandi starfi þar sem börn njóta 

fjölbreyttra uppeldiskosta. Starfshættir leikskóla skulu mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, 

umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð 

íslenskrar menningar“.  

Grundvallarreglur Olweusaráætlunarinnar eru: 

• „Hlýja, einlægur áhugi og alúð hinna fullorðnu 

• Ákveðnir rammar gegn óviðunandi hegðun 

• Neikvæð viðurlög (hvorki niðurlægjandi né líkamleg) liggja við brotum 

á reglum 

• Hinir fullorðnu í skóla og á heimili koma fram af myndugleik sem 

yfirboðarar“(Olweus, 2005:12). 

Því ætti með einbeittum vilja og áhuga að vera hægt að aðlaga 

áætlunina hvaða leikskóla sem er ef áhersla er lögð á strax í upphafi að 

vinna hana vel í grunninn og henni sé fylgt eins og til er ætlast. 

Helsti munurinn á að vera Olweusarleikskóli eða ekki er sá, að í 

fyrrnefndum leikskóla er hægt að ganga út frá því að starfsfólk viti hvar hvert 
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einstaka barn stendur gagnvart félagahópnum. Samábyrgð og samræmd 

vinnubrögðum er gert hátt undi höfði. Rík áhersla er lögð á markviss 

vinatengsl innan barnahópsins og börnin gerð meðvitaðri um líðan og stöðu 

hvert annars. Starfsmaður á að geta gengið út frá því að allar upplýsingar 

berist til hans um þau börn sem hann ber sérstaka ábyrgð á innan 

leikskólans og að unnið sé faglega með þau mál sem upp koma. 

Forráðamenn geta treyst því að ef þeir fá áhyggjur af líðan barna sinna eða 

annarra, hlusti starfsmaður með opnum hug, tekið er á vandanum föstum 

tökum og að skólinn vaki yfir velferð barnanna. 
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5 Lokaorð 
Olweusaráætlunin hefur verið innleidd í um helming allra grunnskóla 

landsins og sýnt hefur verið fram á ágæti hennar til að koma í veg fyrir 

einelti. Við teljum ótvírætt að hana skuli nýta einnig í leikskólunum því að 

samræming á milli skólastiga getur ekki verið til annars en góðs. Með því að 

leggja grunninn að þeirri kunnáttu og færni sem Olweusarstarfið stendur fyrir 

strax í leikskóla, eflum við færni barnanna og getu til að byggja ofan á það 

starf á síðari skólastigum.  

Markmið þessarar ritgerðar er að sýna fram á að Olweusarkerfið eigi 

einnig fullt erindi inn í leikskólana. Auk þess sem ritgerðinni er ætlað að 

sýna hvaða leiðir er hægt að nota til að laga kerfið að leikskólastarfinu.  

Settar voru fram nokkrar rannsóknarspurningar. Í fyrsta lagi var spurt 

hvort börnin hefðu nægan þroska til að tileinka sér þá færni sem 

Olweusaráætlunin krefst. Í öðru lagi var spurt hvað þyrfti að vera til staðar í 

starfsemi leikskólanna svo hægt væri að innleiða Olweusaráætlunina. Í 

þriðja lagi var spurt hvaða áhrif Olweusarstarfið hefði á starfsemi 

leikskólans. Að síðustu var spurt hvort samræmd vinnubrögð milli skólastiga 

gætu stuðlað að markvissari árangri gegn andfélagslegri hegðun. 
Eftir að hafa kynnt okkur efnið ýtarlega og skoðað þær starfsaðferðir 

sem notaðar eru bæði innan grunnskólanna og leikskólans Eyrarskjóls á 

Ísafirði, teljum við okkur hafa fengið svör við þeim spurningum sem við 

lögðum af stað með í upphafi.  

Á Eyrarskjóli kom skýrt fram að börnin áttu auðvelt með að læra 

grundvallareglur Olweusaráætlunarinnar og sýndu fljótt merki þess að þau 

gætu tileinkað sér þær í daglegu lífi. Starfsfólk leikskólans sýndi fram á að 

hægt er að gera flesta flókna hluti það einfalda að henti mismunandi 

þroskastigum barnsins. Í því sambandi var bent á hvernig unnið er með 

eineltishringinn og ævintýrin og fræðsluna í gegnum allt daglegt starf. 

Til þess að innleiða Olweusaráætlunina á leikskólastigi barnanna þarf 

fyrst og fremst að vera til staðar áhugi og vilji starfsfólks og rekstraraðila 

Kynna þarf áætlunina vel í upphafi og starfsfólkið þarf að vera tilbúið að 

breyta bæði starfsaðferðum og viðhorfum. Rekstraraðili verður að veita 

fjármagn í verkefnið svo hægt sé að vinna það á viðunandi hátt.  



43 

Olweusarstarfið mun hafa mikil áhrif á starfsemi leikskólans. Það eflir 

samstarf, samræming starfsaðferða verður öflugri, starfsfólk finnur til meiri 

ábyrgðar og öryggis og eftir því sem það verður meðvitaðra eykur það líkur 

á viðhorfsbreytingum. 

Eins og áður hefur komið fram þá teljum við að samræming á milli 

skólastiga geti ekki verið til annars en góðs og geti orðið kveikja að meira og 

betra samstarfi. Með samræmingunni er ekki eingöngu verið að efla börnin í 

vinnu gegn einelti heldur einnig þá sem að þeim standa. Því meiri sem 

þekkingin og reynslan verður því meiri árangurs og hagræðingar í starfi má 

vænta.  

Okkur fannst við fá staðfestingu á því hversu jákvæður árangur getur 

orðið með samræmdum starfsaðferðum á milli skólastiga þegar kennarinn í 

grunnskólanum sagði okkur frá óstýrlátu drengjunum og svo drengnum á 

einhverfurófinu. Óstýrlátu drengirnir sem höfðu verið hjá henni veturinn áður 

gátu ekki setið bekkjarfundi því þeir trufluðu og fóru ekki eftir reglum. Á 

endanum voru bara fundir þegar þeir voru ekki. Drengurinn á 

einhverfurófinu, sem kom frá Eyrarskjóli síðast liðið haust, þekkti bæði 

vinnubrögð og reglur og naut sín á bekkjarfundum.  

Mikilvægasti lærdómurinn sem draga má af þessari rannsókn er að 

best sé að hefja sem fyrst markvisst fyrirbyggjandi starf gegn einelti og að 

samræmdar starfsaðferðir séu viðhafðar í gegnum öll skólastig. 

Á síðustu árum hafa einstaklingar komið fram og sagt frá hvílíkt böl 

einelti í skóla getur verið börnum og að það hafi jafnvel eyðilagt líf þeirra til 

langframa. Okkur, sem vinnum með börnum, ber því skylda til að gera allt 

sem í okkar valdi stendur til að koma í veg fyrir það.   
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