
 

Hvað telja starfsmenn grunnskóla að 

skipti máli í Olweusaráætluninni? 

 

Kristjana Eysteinsdóttir 

Sigurveig Birgisdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni lagt fram til fullnaðar B.Ed.-gráðu  

í grunnskólakennarafræði við Háskóla Íslands, Menntavísindasvið 

 

Febrúar  2011 

 



 1 

 

Lokaverkefni til B.Ed. – prófs 

 

 

 Hvað telja starfsmenn grunnskóla að 

skipti máli í Olweusaráætluninni? 

Fræðileg umfjöllun og hagnýtar upplýsingar  

 

 

 

Kristjana Eysteinsdóttir 

180679-3169 

Sigurveig Birgisdóttir 

170769-4309 

 

 

Háskóli Íslands 

Menntavísindasvið 

Kennaradeild, grunnskólakennarafræði 

Febrúar 2011 

 

 

 

 

1



 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leiðsögukennari: Þorlákur H. Helgason 

 

 



 3 

 

Efnisyfirlit 

1 FORMÁLI ............................................................................ 4 

2 ÁGRIP .................................................................................. 5 

3 INNGANGUR ...................................................................... 6 

4 EINELTI ............................................................................... 8 

4.1 Hvað er einelti ? ................................................................................................. 8 

4.2 Afleiðingar eineltis ............................................................................................ 9 

5 HLUTVERK KENNARA Í AÐ KOMA Í VEG FYRIR 

EINELTI ................................................................................ 10 

6 HLUTVERK SKÓLASTJÓRNENDA .............................. 13 

6.1 Aðgerðaráætlun Dan Olweus gegn einelti ....................................................... 16 

6.2 Eineltishringurinn ............................................................................................ 22 

6.3 Viðmið í gæðamati (Olweus standard) ............................................................ 23 

7 ÞORLÁKUR H. HELGASON ........................................... 24 

7.1 Nám og fyrri störf ............................................................................................ 24 

7.2 Nefnd  um einelti í grunnskólum á Íslandi ...................................................... 25 

7.3 Samvinnan við Dan Olweus ............................................................................ 25 

7.4 Olweusarverkefnið á Íslandi ............................................................................ 26 
7.4.1Olweusarverkefnið frá 2002 til 2010 .................................................................................. 26 

8 AÐFERÐ ............................................................................ 27 

8.1 Þátttakendur ..................................................................................................... 27 

8.2 Mælitæki .......................................................................................................... 27 

2



 4 

 

8.3 Rannsóknarsnið ................................................................................................ 28 

8.4 Framkvæmd ..................................................................................................... 28 

8.5 NIÐURSTÖÐUR SPURNINGAKÖNNUNAR .............................................. 30 
8.5.1 1. kafli könnunar: Grunnupplýsingar (spurningar 1- 9) ..................................................... 30 

8.5.2 2. kafli  könnunar: Fræðsla og þjálfun (spurningar 10- 18) ............................................... 31 

8.5.3 3. kafli könnunar: Einelti og Olweusaráætlunin (spurningar 19-34) ................................. 32 

8.5.4 7. kafli könnunar: Viðhorf (spurningar 35-40) .................................................................. 36 

8.5.5 5. kafli könnunar: Tekið á einelti (spurningar 41-46) ........................................................ 38 

8.6 UMRÆÐA ....................................................................................................... 40 
8.6.1 1. kafli: Grunnupplýsingar (spurningar 1- 9) ..................................................................... 41 

8.6.2 2. kafli: Fræðsla og þjálfun (spurningar 10- 18) ................................................................ 42 

8.6.3 3. kafli: Einelti og Olweusaráætlunin (spurningar 19-34) ................................................. 44 

8.6.4 4. kafli:  Viðhorf (spurningar 35-40) ................................................................................. 48 

8.6.5 5. kafli könnunar: Tekið á einelti (spurningar 41-46) ........................................................ 50 

9 LOKAORÐ ......................................................................... 52 

10 HEIMILDASKRÁ ............................................................ 57 

11 FYLGISKJÖL .................................................................. 60 

11.1 Fylgiskjal 1- Skoðanakönnun ........................................................................ 60 

11.2 Fylgiskjal 2- Bréf frá Þorláki H. Helgasyni til skólastjórnenda skólanna í 

úrtakinu .................................................................................................................. 79 

11.3 Fylgiskjal 3 – Bréf til skólastjórnenda ........................................................... 80 

11.4 Fylgiskjal 4- Bréf til starfsmanna skólanna ................................................... 81 

11.5 Fylgiskjal 5- Bréf um framlengingu á könnun ............................................... 82 

11.6 Fylgiskjal 6 – Ítrekun til skólastjórnenda vegna könnunar ............................ 83 

11.7 Fylgiskjal 7 – Spurningalistar fyrir viðtöl við skólastjórnendur og 

verkefnastjóra. ........................................................................................................ 84 

11.8 Fylgiskjal 8 – Spurningalisti lagður fyrir Þorlák H. Helgason. ..................... 89 

11.9 Fylgiskjal 9 .................................................................................................... 90 

3



 5 

 

Formáli 
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sviði Háskóla Íslands og er unnin árið 2010 til janúar 2011.  
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að gagnast skólastjórnendum og starfsfólki þeirra skóla sem áhuga hafa á að 
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Sigurveig Birgisdóttir 

 

 

 

4



 6 

 

Ágrip 

Í  ritgerðinni greinum við frá rannsókn, þar sem markmiðið var að kanna viðhorf 

starfsfólks skóla sem vinna eftir Olweusaráætluninni til eftirfarandi þátta: 

 Hvernig þeim gengi að taka á einelti. 

 Hvaða þættir það voru sem þeim fannst þeir þurfa mestu styrkinguna við. 

 Á hvaða hátt þeir töldu að hægt væri að aðstoða starfsfólk við að verða 

hæfara í að taka á einelti þegar það kemur upp í skólum.  

Við vildum líka kanna hvað skólastjórnendur teldu sig geta gert til að koma til 

móts við starfsfólk sitt í þessum málum.   

Til þess að geta gert okkur grein fyrir viðhorfi starfsfólks skólanna og skóla-

stjórnenda notuðum við útskýrandi rannsóknarsnið. Við söfnuðum fyrst 

megindlegum gögnum með því að leggja spurningakönnun fyrir í nokkrum 

skólum, og síðan eigindlegum gögnum en þá tókum við viðtöl við nokkra 

skólastjórnendur og Þorlák H. Helgason. Unnið var úr niðurstöðum rannsóknar-

innar og ýtarlegar umræður um niðurstöðurnar settar fram ásamt því að vitnað var 

í viðtöl viðmælenda, könnuninni til rökstuðnings. Í ljós kom að starfsfólk 

skólanna telur sig þurfa meiri fræðslu og þjálfun í viðtalstækni og einstaklings-

bundnum aðgerðum gegn einelti. Stuðla þarf að foreldrasamskiptum og styrkja 

þarf samstarf foreldra og skóla. Rannsóknin leiddi í ljós að færni í að takast á við 

eineltismál helst í hendur við að starfsfólk hefur gengið í gegnum innleiðingu 

Olweusaráætlunarinnar og það hafi langa starfsreynslu að baki að loknu kennara-

námi. Helstu styrkinguna taldi starfsfólkið þurfa að vera í formi þekkingar á því 

að sjá og finna vandann og vinna betur saman þegar einelti kemur upp ásamt því 

að styrkja kunnáttu kennara í að halda bekkjarfundi. Í ljós kom líka að starfsfólk 

skólanna telur að áætlunin hafi áhrif á skólabraginn og stuðli að góðum bekkjar-

anda. Niðurstöðurnar í tengslum við aðgerðir skólastjórnenda voru að þeir þyrftu 

að veita starfsfólki skólanna stuðning frá eineltisteymi skólanna, umsjónar-

kennurum og verkefnastjórum. Helstu forvarnir gegn einelti taldi starfsfólkið vera 

góðan skólabrag og bekkjarbragur ásamt eftirfylgni eftir innleiðingu Olweusar-

áætlunarinnar.  
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Inngangur 

Dan Olweus hefur með rannsóknum sínum stuðlað að því að mikil vitundar-

vakning hefur átt sér stað um einelti. Í kjölfar þeirra rannsókna hefur hann náð að 

vekja athygli fólks á alvarleika eineltis og þróað forvarnarkerfi sem felst í því að 

vinna gegn einelti og andfélagslegu atferli. Með því að vinna á markvissan hátt og 

tengja Olweusaráætlunina hefðbundnu skólastarfi má bæta samskipti nemanda, 

vinna gegn andfélagslegri hegðun, skapa góðan skólabrag og jákvætt skóla-

umhverfi. Olweusaráætlunin er vel kynnt úti í samfélaginu og með henni hefur 

tekist að vekja skólasamfélagið til vitundar um hvað felst í hugtakinu einelti og 

sameina fólk í að hafna því. 

Mikið hefur verið skrifað um einelti, eðli þess og afleiðingar, eineltisáætlanir og 

rannsóknir gerðar á því hvar einelti fer oftast fram, hvað gerir það að verkum að 

einhver einn verður frekar fyrir einelti en annar og afleiðingar eineltis á gerendur. 

Við fundum engar rannsóknir sem könnuðu viðhorf starfsfólks skólanna til þess 

hvað þeir teldu þurfa að vera til staðar innan skólanna til þess að þeir gætu unnið 

eftir eineltisáætlun á borð við Olweusaráætlunina. Þar af leiðandi ákváðum við að 

taka af skarið og kanna þessa þætti með því að leggja spurningakönnun fyrir 

starfsfólk í nokkrum skólum sem eru þátttakendur í áætluninni.  

Í ritgerðinni greinum við frá rannsókn okkar þar sem við könnuðum viðhorf 

starfsfólks skóla sem vinna eftir Olweusaráætluninni og var rannsóknarspurningin 

sem við lögðum upp með: Hvað telja starfsmenn skóla að skipti máli í Olweusar-

áætluninni? Markmið okkar með rannsókninni var að varpa ljósi á hvernig starfs-

fólki skólanna gengi að taka á einelti, hvaða þættir það voru sem þeim finnst þeir 

þurfa mestu styrkinguna við og á hvaða hátt væri hægt að aðstoða starfsfólk við að 

verða hæfara í að taka á einelti þegar það kemur upp í skólum.  

Með kerfisbundinni úrtaksgerð úr þeim 65 grunnskólum sem eru í Olweusar-

verkefninu voru 13 skólar valdir til að taka þátt í rannsókninni sem var í formi 

spurningarkönnunar og viðtöl tekin við sjö viðmælendur sem eru fyrrverandi 

skólastjóri, aðstoðarskólastjóri eða verkefnastjórar. Viðtölin voru tekin eftir að 

niðurstöður könnunarinnar lágu fyrir til þess að hægt væri að fá viðhorf þessara 

einstaklinga til einstakra atriða úr niðurstöðunum. Unnið var úr niðurstöðum 
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rannsóknarinnar og ýtarlegar umræður um niðurstöðurnar settar fram og þeim til 

rökstuðnings vitnað í viðtöl við viðmælendur.    

Ritgerðin skiptist í níu kafla með innganginum. Annar kafli fjallar um einelti; 

skilgreininguna á einelti, einkenni eineltis og afleiðingar þess. Þriðji kafli er um 

hlutverk kennara sem er að huga að hagsmunum nemanda, að fyrirbyggja og 

koma í veg fyrir einelti. Fjórði kafli ritgerðarinnar er um hlutverk skólastjórnenda 

sem faglegar fyrirmyndir og þátttöku þeirra í stefnumörkun skólanna. Í fimmta 

kafla ritgerðarinnar er Aðgerðaráætlun Dan Olweusar gegn einelti kynnt ásamt 

hennar helstu áherslum, innleiðingarferli og viðmiðum í gæðamati. Í sjötta kafla 

er Þorlákur H. Helgason framkvæmdarstjóri Olweusarverkefnisins á Íslandi 

kynntur. Sagt er frá ferli hans, samvinnu hans við Dan Olweus og hvernig 

Olweusarverkefnið hófst á Íslandi. Áttundi kafli fjallar um framkvæmd rann-

sóknarinnar, aðferð, mælitæki, rannsóknarsnið, öflun gagna og greiningu. Í 

sjöunda kafla er samantekt á svörum við spurningakönnuninni sem lögð var fyrir 

þátttakendur og í áttunda kafla eru niðurstöðurnar dregnar fram, ræddar og bornar 

saman við svör þátttakenda í viðtölum sem tekin voru í tengslum við könnunina. 

Níundi kafli er lokaorð ritgerðarinnar þar sem fjallað er um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar. Komið er inn á hvaða lærdóm draga megi af niðurstöðunum og 

hugmyndir að því hvað hægt sé að kanna frekar í framhaldi af rannsókninni.  
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Einelti 

Hvað er einelti ? 

Þegar einstaklingur verður endurtekið fyrir áreiti sem felur í sér valdaójafnvægi 

og hann á erfitt með að verjast er það talið einelti. Sterkari, frakkari og árásar-

gjarnari einstaklingur misbeitir þá valdi sínu félagslega og/eða líkamlega gegn 

veikari einstaklingi (Þorlákur H. Helgason, 2009). Einelti er ámælisverð og ótil-

hlýðileg hegðun þar sem ætlunin er að gera lítið úr, niðurlægja, særa, móðga, 

ógna, mismuna og valda vanlíðan hjá þeim sem eineltið beinist að 

(Menntamálaráðuneytið, 2009). 

Upphaflega skilgreindi Dan Olweus (1978) einelti á þann hátt að gerandinn væri 

strákur, sem þó nokkuð oft þvingaði eða áreitti annan einstakling, strák eða stelpu, 

með líkamlegu eða andlegu ofbeldi. Samkvæmt Heinemann (1972) er einelti 

(Mobbing) ofbeldi sem beinist gegn ákveðnum einstaklingi og er beitt af hóp. 

Ofbeldi af þessu tagi hefst án fyrirvara og hverfur að sama skapi jafn fyrirvara-

laust. Vegna rannsókna Heineman og Olweus urðu þeir nokkurs konar 

frumkvöðlar á sínu sviði, sem leiddi til þess að aðrir fræðimenn fóru einnig að 

rannsaka einelti. Eftir margra ára rannsóknir og upplýsingaöflun um einelti hefur 

Dan Olweus sett fram sína skilgreiningu og hljóðar hún á þann veg að þegar 

einstaklingur verður af hálfu eins eða fleiri aðila fyrir endurteknu neikvæðu áreiti 

og á erfitt með að verja sig, þá sé það einelti (Olweus, D. 2003).  

Einelti hefur ýmsar birtingarmyndir og talað er um beint einelti þegar um er að 

ræða blótsyrði, spörk, högg, hótanir eða niðurlægjandi og háðslegar athugasemdir. 

Endurtekin stríðni sem þolandi hefur sýnt fram á að sér mislíki er líka einelti. Um 

óbeint einelti er að ræða þegar maður er útilokaður frá félagahópnum, aðrir koma í 

veg fyrir að maður eignist vini eða maður verður fyrir illu umtali (Olweus, D. 

2003). Líklegum þolendum eineltis hefur jafnan verið skipt í tvo hópa. Annars 

vegar eru það þolendur sem eru aðgerðalausir eða undirgefnir og hins vegar 

þolendur sem sýna ögrandi hegðun (Olweus, D. 2005 II). Börn hafa mismunandi 

sársaukamörk og því getur atferli sem einn einstaklingur lítur á sem stríðni  verið 

öðrum einstaklingi niðurlægjandi og óþægilegt (Þorlákur H. Helgason, 

2009).Tilfinningar einstaklingsins sem verður fyrir áreitni segja líka mikið til um 

hvort um einelti sé að ræða. Einkenni eineltis er aftur á móti ákveðið ójafnvægi 
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valds eða aflsmuna í samskiptum nemanda sem er endurtekið í einhvern tíma 

(Olweus, D. 2005 II). Mikil ábyrgð hvílir á herðum kennara og annars starfsfólks 

skóla þar sem það þarf að vera vakandi fyrir birtingarmyndum eineltis. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að einelti er mun algengara í skólanum heldur en á leið 

í eða úr skóla (Olweus, D. 2005 II). 

Afleiðingar eineltis 

Fátt er sársaukafyllra en það að lenda í einelti. Afleiðingar og þjáningar eineltis 

geta fylgt þolendum þess ævilangt og skotið rótum í sál og líkama. Því er 

þýðingarmikið að gripið sé inn í um leið og grunur leikur á að um einelti sé að 

ræða (Þorlákur H. Helgason, 2009).  Þolendur langvarandi eineltis geta þjáðst af 

mjög neikvæðum afleiðingum, svo sem slæmri sjálfsmynd, minnkandi einbeit-

ingahæfni, minna sjálfstrausti, auknum fjarvistum úr skóla, kvíða, einmannaleika, 

þunglyndi og leiðst út í sjálfsvíg (Olweus, 1993; Thompson, Arora og Sharp, 

2002). Börnum verður að finnast umhverfi sitt öruggt eigi þau að ná árangri í 

námi (Bullock, 2002). Í rannsókn Kochenderfer og Ladd (1996) kemur fram að 

skólinn fer að verða ógnandi staður í augum þeirra barna sem lenda í einelti, þau 

eru einmana, finnst erfitt að aðlagast og forðast að fara í skólann. Jafnvel eftir að 

eineltið hættir geta þessar tilfinningar varað áfram. Einnig sýndu Pepler og Craig 

(2000) fram á það að einelti getur þar af leiðandi haft töluverð áhrif á náms-

árangur barna auk félags- og persónuleikaþroska þeirra. 

Í skóla eða á vinnustað þar sem mikið er um einelti er líklegt að einnig sé mikið 

um önnur vandamál, árekstra í samskiptum einstaklinga og hópa sem og vanlíðan. 

Rétt er að undirstrika það að einelti tíðkast einnig meðal fullorðinna en á sér ekki 

einungis stað meðal barna og unglinga (Guðjón Ólafsson,1996). Mikilvægt er að 

benda á að þolendur eineltis eru ekki þeir einu sem verða fyrir neikvæðum 

áhrifum eineltis, heldur einnig gerendur. Allt að 60% gerenda eineltis hafa hlotið 

dóm fyrir 24 ára aldur (Olweus, D. 1997). Á fullorðinsárum virðast gerendur 

frekar tileinka sér andfélagslega hegðun, þeir eru líklegri til að neyta fíkniefna, 

fremja glæpi og áreita maka sína og börn. Þessi hegðun getur haft neikvæð áhrif á 

þroska barna þeirra og orðið þess valdandi að þau leggi seinna í einelti (Byrne, 

1994).   
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Hlutverk kennara í að koma í veg fyrir einelti 

 Öll börn eiga rétt á umönnun og vernd (Alþingi. Lög nr. 80/2002 barnaverndarlög 

1. gr) og kennurum ber að hafa hagsmuni nemanda að leiðarljósi og sýna 

sérhverjum einstaklingi áhuga, umhyggju og virðingu (siðareglur kennara 2.gr.). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla og í gunnskólalögum stendur að hlutverk grunnskóla sé 

að búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi. Starfshættir eiga að 

mótast af lýðræðislegu samstarfi, kristilegu siðgæði og umburðarlyndi. Það er 

hlutverk starfsfólks grunnskóla að haga störfum sínum á þann hátt að nemendur 

njóti hæfileika sinna og finni til öryggis (Menntamálaráðuneytið, 2006). Kennarar 

gegna því mikilvægu og afar margþættu hlutverki í skólastarfi.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur einnig fram að í grunnskólanum eigi að efla 

með nemendum umburðalyndi, náungakærleik og sjálfstraust að ógleymdri heil-

brigðri dómgreind. Einnig á að efla siðferðisvitund nemanda og samábyrgð þeirra 

og eiga þeir að geta borið ábyrgð á því sem þeir gera jafnt innan skólans sem utan. 

Mikilvægt er að áhugi kennara á nemendum sé einlægur og að kennarar séu færir 

um að sýna hjálpsemi og umhyggju bæði gagnvart bekk í heild sinni sem og 

gagnvart einstökum nemendum (Olweus, D. 1993). 

Umsjónarkennari og aðrir kennarar hafa áhrif á bekkjarbrag sem þróast innan 

bekkjar sem og milli nemanda. Reglur og framkoma nemanda í frímínútum mótast 

mjög af skólastjórn og samvinnu kennara. Líklegast er að viðkvæmum nemendum 

farnist best í skóla þar sem hlýleg samskipti eru almenn þ.e. milli nemanda, 

kennara og nemanda og milli stjórnenda og alls starfsfólks skólans (Roland, E. og 

Grete, S.V. 2001). Starfsfólk á að vera nemendum til fyrirmyndar með jákvæðum 

samskiptamáta, gagnkvæmri virðingu og með því að leysa deilumál á uppbyggi-

legan hátt (Sharp, Sonia og Smith, Peter K. 2000). Starfsfólk á einnig að gefa sér 

tíma til að hlusta á nemendur sem leita til þeirra og sýna meiri árvekni á skólalóð, 

göngum skólans og inni í kennslustofum. Með árvekni er hægt að fylgjast betur 

með grunsamlegu atferli og grípa fljótt inn í, á yfirvegaðan og viðeigandi hátt, ef 

talið er að um einelti sé að ræða (Sharp, Sonia og Smith, Peter K. 2000). Þeir 

starfsmenn skóla sem hafa skapað sér traust eru þeir sem áhrif geta haft á þróun 

eineltis. Traust sem kennari hefur áunnið sér sýnir að hann hefur vald. Þetta 

tengist ekki harðstjórn og á ekki að skilja á neikvæðan hátt. Harðstjóri notar 
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aðgerðir sem hann telur nauðsynlegar til að koma fram vilja sínum og af honum 

stafar ógn. Kennari aftur á móti, sem hagar sér þannig öðlast ekki traust nemanda 

sinna. Jákvætt vald sem kennari öðlast með því að ná tökum á bekk sýnir fram á 

og sannar vilja kennarans, til að koma til móts við einstaklinga sem eru með ólíkar 

þarfir. Kennari þarf því að líta á sjálfan sig sem formlegan og raunverulegan 

leiðtoga með vald til ákvarðanatöku. Staðfest hefur verið að þeir kennarar sem 

geta sýnt umhyggju og hafa góða agastjórn eru þeir kennarar sem ná fram bestum 

árangri hjá nemendum, félagslega og námslega. Í góðum bekk eru skýrar reglur, 

jákvæð viðmið og góð öfl virkjuð. Um leið og kennari vinnur að fyrirbyggjandi 

aðstæðum gegn einelti og öðrum hegðunarvandkvæðum getur hann ýtt undir að 

gott andrúmsloft skapist innan bekkjar (Roland, E. og Grete, S.V. 2001).      

Til að vinna gegn einelti er eitt öflugasta ráðið að kennarar nýti öll tækifæri til að 

koma þeim skilaboðum mjög ákveðið til nemanda, að einelti er ekki liðið og að 

það sé óásættanleg hegðun (Guðjón Ólafsson, 1996). Kennari þarf að vera fær um 

að greina einelti frá stríðni og hrekkjum og gera nemendum grein fyrir því hvað 

einelti sé. Mikilvægt er að börn viti að það er eins mikið einelti að skilja útundan 

og hunsa og að vera barinn eða hræddur með stríðni og ofbeldi. Ef að stuðla á að 

bættum bekkjaranda og vinna gegn einelti getur verið gott ráð að hafa nokkrar 

einfaldar reglur sem sérstaklega taka á einelti. Gefa þarf nemendum tækifæri til að 

móta reglurnar með kennurum og gæta að því að hafa reglurnar einfaldar og 

hnitmiðaðar (Olweus, D. 2005 I).   

Kennarar eiga oft í erfiðleikum með að koma auga á einelti meðal nemanda. 

Norsk rannsókn á unglingum leiddi í ljós að einelti á sér stað í u.þ.b. þriðja 

hverjum bekk. Aftur á móti varð aðeins einn af fjórum umsjónarkennurum var við 

vandamálið. Þrír af fjórum kennaranna fullyrtu að í bekkjum þeirra ætti einelti sér 

ekki stað (Roland, E. og Grete, S.V. 2001).  

Í könnun meðal allra skóla í Reykjavík sem eru virkir þátttakendur í Olweusar-

áætluninni svöruðu 26,9% nemanda í 4. – 10. bekk að kennarar eða aðrir 

fullorðnir í skólunum gerðu næstum aldrei neitt eða einstöku sinnum eitthvað til 

að stöðva einelti sem ætti sér stað.  Mun hærra var þó hlutfall þeirra nemanda sem 

sögðu kennara og annað starfsfólk skólanna gera oft eða næstum alltaf eitthvað til 

að stöðva einelti gegn nemanda, eða 58,7%  (Þorlákur H. Helgason, 2011).  
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 Kennarar og annað starfsfólk skólanna þurfa að hafa samráð sín á milli. Það er 

ekki síður mikilvægt að ræða við þá sem sinna gæslu á göngum skólans, á 

skólalóð og skólaliða. Þessir aðilar þurfa að vera færir um að greina einelti og 

bregðast við á viðeigandi hátt þegar það kemur upp. Það er hlutverk stjórnenda að 

sjá til þess að allt starfsfólk skóla taki virkan þátt í samráðsvinnu (Sharp, Sonia og 

Smith, Peter K. 2000).   

Í handbókinni Olweusarkerfið gegn einelti, kemur fram að hvorki hæfni né 

bekkjarstjórnun kennara leysir eineltisvandamál. Einelti er atferlisvandi sem 

kemur einungis að hluta til fram í kennslustund. Bent er á að gögn sýni fram á að 

um fjórðungur nemanda sem orðið hefur fyrir einelti þar sem gerendur eru aðrir 

nemendur, segja það hafa gerst í tímum (Olweus, D. 1993). Samfélag þar sem allir 

einstaklingar eru metnir á eigin forsendum er það sem kennarar eiga að hafa að 

leiðarljósi að skapa í gegnum kennsluna. Nemendur læra að treysta hver öðrum 

með því að vinna í samvinnu við aðra. Þeir eru hvattir til að láta þarfir sínar í ljós, 

hlusta eftir þörfum annarra, setja sig í spor annarra og vera vakandi fyrir umhverfi 

sínu. Á uppbyggjandi hátt læra nemendur að tjá tilfinningar sínar án þess að vera 

ógnandi eða ögrandi. Þeir læra að meta og virða það sem greinir fólk að, það sem 

fólk á sameiginlegt og skilningur þeirra eykst á því hvernig fordómar verða til 

(Sharp, Sonia og Smith, Peter K. 2000) .   

Það er á ábyrgð kennara að koma á jákvæðum samskiptum innan bekkjar, hvort 

sem er á milli nemanda eða nemanda og kennara. Hlutverk kennara er líka að 

móta mynduglegan stjórnunarstíl, semja og nota bekkjareglur með nemendum 

sínum og sjá til þess að nemendur jafnt sem kennarar fylgi reglunum (Olweus, D. 

2005 I). Norskar rannsóknir sýna fram á að aðgerðaráætlun Dan Olweusar gegn 

einelti dregur úr einelti í skólum ásamt því að bæta bekkjarandann, líðan nemanda 

og viðhorf þeirra til skólans og skólastarfsins. Eftir að eineltisáætlunin var tekin 

upp kom í ljós að hún hafði forvarnaráhrif og nýjum eineltismálum fækkaði til 

muna (Olweus, D. 2005 II). Í niðurstöðum könnunar Þorláks H. Helgasonar um 

einelti sem lögð var fyrir haustið 2009 kom í ljós að um 40% nemanda telja aðra 

nemendur einstaka sinnum eða næstum aldrei gera eitthvað til að stöðva það að 

nemandi sé lagður í einelti í skólanum. Tæplega 34% nemanda töldu aðra 

nemendur aftur á móti oft eða næstum alltaf gera eitthvað til að stöðva einelti sem 

ætti sér stað í skólanum.  Þegar skoðaðar voru tilfinningar og afstaða nemanda til 
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eineltis kom í ljós að 90% nemanda „vorkenna smávegis“ eða „vorkenna og vilja 

koma öðrum nemendum til aðstoðar.“ Þegar svarhlutfall kynjanna var skoðað sást 

að mun hærra hlutfall stúlkna en drengja vill koma samnemendum sínum sem 

verða fyrir einelti til aðstoðar. Þegar spurt var út í inngrip foreldra til að reyna að 

stöðva einelti sem nemendur urðu fyrir í skólanum svöruðu 58% þeirra nemanda 

sem höfðu orðið fyrir einelti að einu sinni eða oftar hefði einhver fullorðinn heima 

haft samband við skólann. Aftur á móti svöruðu 26% nemanda því til að foreldrar 

hefðu ekki haft samband við skólann (Þorlákur H. Helgason, 2010 II).  

Það sem kennari segir og gerir hefur mikil áhrif á nemendur þegar einelti á sér 

stað. Reglur og aðferðir sem notaðar eru munu, þegar til lengri tíma er litið móta 

viðhorf nemanda. Mikilvægt er að nemendur skynji að reglum sé fylgt eftir og 

staðið sé við þær. Afar mikilvægt er að aðgerðir sem gripið er til séu nemendum 

skiljanlegar (Roland, E. og Grete, S.V. 2001). Kennarar þurfa því ávallt að hafa 

það í huga að þeir eru áhrifamiklar fyrirmyndir og starf þeirra felst fyrst og fremst 

í að huga að hagsmunum nemanda, skapa öryggi og þægilegt vinnuumhverfi sem 

ýtir undir námsfýsi nemanda.  

Hlutverk skólastjórnenda 

Hlutverk skólastjóra er að starfa við grunnskóla sem forstöðumaður hans. Hann á 

að sjá um stjórnun skólans og bera ábyrgð á því starfi sem unnið er innan skólans 

gagnvart sveitastjórn. Hann þarf líka að veita skólanum faglega forustu og stuðla 

að því að allir aðilar innan skólasamfélagsins vinni vel saman (Alþingi,2008). 

Skólastjóri skal hafa frumkvæði fyrir því að skóli móti áætlun til ákveðins tíma 

um hvernig haga skuli símenntun starfsmanna svo hún sé í samræmi við 

Aðalnámsskrá, áherslur skólans og sveitafélagsins (Alþingi, 2008). Meðan á 

starfstíma grunnskóla stendur skal skólastjóri boða til kennarafunda og starfs-

mannafunda eins oft og honum þykir ástæða til. Skólastjóri skal taka tillit til þarfa 

viðkomandi skóla og gera út frá þeim tillögur til sveitastjórnar um fyrirkomulag 

stjórnunar í skólanum. Það er hlutverk skólastjóra að ákveða verksvið annarra 

stjórnenda skólans og skipa einn sem staðgengil sinn (Alþingi, 2008). Skólastjóri 

skal velja umsjónarkennara fyrir hverja bekkjardeild eða námshóp 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Ef nemendur skólans eru færri en 60 og skóla-

stjóri eini stjórnandi skólans, þarf skólastjóri í upphafi skólaárs, að taka ákvörðun 
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um hver af föstu kennurum skólans eigi að sjá um skólastjórn ef skólastjóri 

forfallast (Alþingi, 2008). Í lögum er kveðið á um að skólanámskrá, sem er nánari 

útfærsla á Aðalnámskrá grunnskóla, skuli vera gefin út og er skólastjóri hvers 

skóla ábyrgur fyrir því að hún sé unnin, kynnt og gefin út. Skólanámskrá gefur 

skólum kost á að laga fyrirmæli Aðalnámskrár að sérstöðu hvers skóla fyrir sig, 

draga sérkenni fram og nýta þau við eflingu náms og kennslu 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). Fram kemur að það sem getur ráðið úrslitum um 

árangur skólastarfs, aðbúnað, líðan kennara, annars starfsfólks og nemanda og 

traust foreldra á skólanum, er kennslufræðileg þekking, færni í starfi og 

forystuhæfileikar skólastjórnenda. Í samvinnu við alla starfsmenn skóla hvílir sú 

skylda á skólastjórnendum að stuðla að skólaþróun ásamt því að leita stöðugt leiða 

til umbóta í skólanum og því starfi sem þar fer fram (Menntamálaráðuneytið, 

2006).  

Stjórnendur í góðum skólum hafa afdráttarlausa forystu og tekið er mark á 

viðhorfum og hugmyndum annars starfsfólks skólanna. Vingjarnleiki og stuðn-

ingur þarf að einkenna samstarfið og hrós og uppörvun þarf að vera sjálfsagt fyrir 

vel unnin störf. Gagnkvæmar leiðbeiningar geta verið kennurum til góðs og að 

reynslusögum sé deilt á starfsdögum. Þegar kennarar eiga samskipti við forráða-

menn nemanda er gott að þeir finni fyrir því að eiga bakhjarla í samkennurum 

sínum (Roland, E. og Grete, S.V. 2001).      

Skólastjórar, kennarar sem og annað starfsfólk skólanna á að vera fyrirmynd í að 

efla ábyrga hegðun og siðferðisvitund nemanda. Með því er átt við hvers kyns 

framkomu, orðræðu og verknað sem snertir samskipti við aðra nemendur, kennara 

og annað starfsfólk skóla sem og annað fólk sem nemendur umgangast 

(Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Skólastjóri er tengiliður skólans við heimilin og fylgist einnig náið með námi 

nemanda sinna, þroska og breytingum á högum og atferli nemanda sem skipt geta 

máli hvað varðar frammistöðu og líðan þeirra í skólanum. Hlutverk skólastjóra er 

að sama skapi að leiðbeina nemendum í námi og starfi og aðstoða þá ásamt því að 

ráðleggja þeim um persónuleg mál (Menntamálaráðuneytið, 2006). Skólastjóri  á 

að sjá til þess að foreldraráð, kennararáð og nemandaráð vinni sem best saman og 

að milli þeirra ríki gagnkvæmur skilningur, virðing og trúnaður 
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(Menntamálaráðuneytið, 2006). Skólastjóri er ábyrgur fyrir stofnun nemandaráðs í 

þeim skóla sem hann er starfandi í. Þar eiga að sitja fulltrúar úr hverjum árgangi í 

6. -10. bekk og velja nemendur sjálfir fulltrúa sína (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Skólastjóri á að sjá til þess að settar séu skólareglur sem varða allt skóla-

samfélagið. Innan skólasamfélagsins er starfsfólk skólans og stjórn hans, nem-

endur, foreldrar og forráðamenn. Því skal skólastjóri sjá til þess að sjónarmið 

foreldra og forráðamanna fái notið sín við setningu skólareglna hvers skóla og að 

þeir séu sáttir við reglurnar (Menntamálaráðuneytið, 2006). 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að skýringa á mismunandi tíðni eineltis í skólum er 

helst að leita í innra ástandi kennarahópsins ásamt því hvernig skólastjórnendur 

taka á hegðunar- og agamálum. Ekki er vitað til að rannsakað hafi verið 

vísindalega hvort þetta eigi sérstaklega við um einelti en aftur á móti er vitað að 

örugg samsvörun er á milli hegðunarvandamála og eineltis. Því má álykta sem svo 

að ef lítil samvinna er á milli kennara og stjórnin veik þá stuðlar það einnig að 

fleiri eineltismálum í skólum. Samstarfserfiðleikar innan skóla hindra oft faglega 

þróun. Þeir geta komið í veg fyrir að kennarar öðlist nauðsynlegan bakhjarl og 

styrk sem þeir geta annars nýtt sér ef upp koma erfiðleikar í starfi (Roland, E. og 

Grete, S.V. 2001).      

 Í skólum þarf að vera til staðar heildstæð stefna gegn einelti og ber henni að 

mynda ramma utan um íhlutun skóla í eineltismálum og forvörnum. Þegar slík 

stefna er mótuð þarf að gera það í samræmi við lög og reglugerðir um grunnskóla, 

Aðalnámskrá grunnskóla sem og stefnu skólans í öðrum málum eins og til dæmis 

agamálum (Sharp, Sonia og Smith, Peter K. 2000). Þegar rætt er um heildstæða 

stefnu gegn einelti er átt við að skóli skuldbindi sig til að taka á þeim vandamálum 

sem upp koma, á ábyrgan hátt. Í stefnu gegn einelti eru lögð fram skýr markmið 

og viðhorf sem lýsa því hvernig vinna á með eineltismál. Það gerir starfsfólki, 

foreldrum og nemendum kleift að vinna af samvinnu við að nálgast vanda, þegar 

til staðar eru leiðbeiningar um viðbrögð við einelti og forvarnir til að sporna við 

því. Á sama tíma eru gefin skýr skilaboð um að einelti sé óviðunandi og fái ekki 

þrifist innan veggja skólans (Sharp, Sonia og Smith, Peter K. 2000). 

Eitt af stærstu hlutverkum skólastjórnenda er að sýna fram á að tekið sé á einelti 

innan skólans. Stjórnendum ber að taka beinan þátt í þeirri vinnu sem felst í 
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stefnumörkun og einnig að sjá til þess að nemendur, foreldrar og starfsfólk 

skólans séu þátttakendur. Þeir þurfa að geta tryggt að nægjanlegur tími og 

fjármagn sé til umráða til að hægt sé að vinna eftir stefnumörkuninni. Einnig er 

það á ábyrgð stjórnenda að endanlegri stefnu sé komið í framkvæmd og þurfa þeir 

að fylgjast með því að allt starfsfólk skólans framfylgi henni (Sharp, Sonia og 

Smith, Peter K. 2000). Það er hlutverk skólastjórnenda að sjá til þess að allt 

starfsfólk skóla fái fræðslu um þá stefnu sem skólinn vinnur eftir og að það sé 

virkt í samráðsvinnu. Bjóða þarf öllu starfsfólki skóla upp á umræðu og gefa því 

tækifæri til að koma hugmyndum sínum og athugasemdum á framfæri (Sharp, 

Sonia og Smith, Peter K. 2000). Skólastjórnendur ásamt öðru starfsfólki skólans 

eiga að vinna að því að koma markmiðum skólastarfs í framkvæmd. Þeir eiga að 

taka í auknum mæli höndum saman til að tryggja nemendum sem best uppeldis-

skilyrði og almenna velferð (Menntamálaráðuneytið, 2006).  

Aðgerðaráætlun Dan Olweus gegn einelti 

Olweusaráætlunin gegn einelti og andfélagslegu atferli  

Unnið upp úr handbók Dan Olweus um Olweusaráætlunina gegn einelti og 

andfélagslegu atferli í endurbættri íslenskri útgáfu Þorláks H. Helgasonar.  

Eitt af helstu markmiðum Olweusaráætlunarinnar er að hún verði hluti af því 

hefðbundna starfi sem fram fer í skólum, bæði í starfi kennara með bekkjum sem 

og í starfi allra annarra starfsmanna skólanna. Þegar eineltisáætlun er komið á í 

skóla er mikilvægt að heilsteypt innleiðing eigi sér stað. Er þá átt við að 

áætluninni sé fylgt eftir eins og til er ætlast. Á Íslandi tekur innleiðing Olweuar-

seineltisáætlunarinnar tvö skólaár og til að koma eineltisáætluninni á í skólum eru 

uppeldisfræðilegir umræðuhópar helsta leiðin. Umræðuhóparnir eru skipulagðir 

þannig að í hverjum umræðuhópi eru mest 15 starfsmenn skólanna. Er þá átt við 

allt starfsfólk skólanna hvort sem það eru skólastjórnendur, kennarar, gangaverðir 

eða annað starfsfólk en kennarar sem vinnur með nemendum. Einnig er ætlast til 

þess að þeir starfsmenn sem vinna með börnum í skólaumhverfinu, starfsfólk 

sundlauga, félagsmiðstöðva, heilsdagsskóla, íþróttafélaga og svo framvegis skuli 

vera í umræðuhópum sé kostur á því. Tveir hópstjórar fara fyrir hverjum 

umræðuhópi. 
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Meðan á innleiðingarferlinu stendur er gert ráð fyrir því að umræðuhóparnir komi 

saman hálfsmánaðarlega þar til stóra nemandakönnunin er lögð fyrir í annað sinn 

á seinna ári innleiðingarinnar. Að því loknu er talið eðlilegt að hóparnir komi 

saman einu sinni í mánuði.  Við innleiðingu er fyrsta skilyrðið að kynna áætlunina 

fyrir starfsfólki skólanna á þann hátt að hún örvi það til að vera með. Markmið 

umræðuhópanna er að mynda heildræna skólastefnu og draga má meginverkefni 

þeirra í eftirtalda sex þætti: 

1.  Að afla þekkingar á eineltisáætluninni á markvissan og víðtækan þátt.  

2. Að gefa þátttakendum kost á beita hlutverkaleikjum og aðferðum í glímu 

við vandamál við „raunverulegar aðstæður“.  

3. Að miðla reynslu.  

4. Að skiptast á skoðunum og læra hvert af öðru.  

5. Hvatning til samstarfs og samhæfingar aðgerða.  

6. Að móta og viðhalda áhuga og hvatningu og hvetja til þess að aðgerðar-

þáttum verði hrint í framkvæmd sem fyrst.  

Stundum þarf að halda sameiginlega fundi allra starfsmanna þar sem umræðu-

hóparnir eru fleiri en einn. Þar er skipst á upplýsingum og málin rædd enn frekar. 

Mikilvægt er að undirbúningur fyrir fundina sé nægur og ræðst árangur fundanna 

verulega af því. Lykilmenn þurfa því að fá undirbúningstíma og allir starfsmenn 

þurfa lestíma. Starfsfólk les námsefnið yfir fyrir hvern tíma. Stjórnendur kynna 

meginefnið skilmerkilega á fundunum og mikilvægt er að kynningin leiði af sér 

viðbrögð, spurningar, umræður og reynslusögur. Hluta efnisins er upplagt að 

endurvinna fyrir hópvinnu í formi hlutverkaleiks eða á annan hátt.   

Stjórnendur umræðuhópanna eru kallaðir lykilmenn og tveir lykilmenn stjórna 

hverjum umræðuhópi. Verkefnastjóri veitir lykilmönnum þjálfun og er faglegur 

leiðbeinandi eins eða fleiri skóla í Olweusaráætluninni. Stjórnendur umræðuhópa 

þurfa að njóta virðingar og helst að hafa reynslu af fullorðinsfræðslu. Í hverjum 

skóla er oddviti. Hlutverk oddvita er að vera umsjónarmaður verkefnisins innan 

hvers skóla. Oddviti getur einnig tekið að sér að lykilmannahlutverk.  

Höfuðábyrgð eineltisáætlunarinnar, í skólunum, er á herðum stýrihóps. Í hverjum 

skóla er stofnaður stýrihópur um eineltisáætlunina sem ber ábyrgð á því að koma 

eineltisáætluninni á í skólanum. Stýrihópurinn sér um að fylgjast með þeirri vinnu 
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sem fram fer, grípa inn í ef ástæða er til og að sjá til þess að stóra nemanda-

könnunin sé lögð fyrir árlega. Það er einnig á herðum stýrihópsins að sjá til þess 

að niðurstöður könnunarinnar séu kynntar á réttan hátt og að eineltisáætlunin sé 

kynnt foreldrum auk þess að halda foreldrafundi. Þremur til fjórum mánuðum eftir 

fyrsta fund í umræðuhópum er stefnt að því að flestum aðgerðum eineltis-

áætlunarinnar hafi verið komið á eða þær reyndar. 

Í upphafi skólaárs er nauðsynlegt að halda kynningarfundi fyrir nemendur og 

foreldra. Á þessum fundi skal meginþáttum eineltisáætlunarinnar lýst ásamt því 

hvernig eigi að koma henni á í skólanum. Gagnvart nemendum er mikilvægt að 

fullorðna fólkið komi fram sem samheldinn hópur sem hefur nokkurn veginn 

sömu reglur, viðbrögð og samstæð viðhorf. Í samhæfðum og samræmdum 

viðbrögðum við atferlisvanda nemanda felst mikill styrkur.  

Olweusaráætlunin leggur áherslu á virkt og samhæft eftirlitskerfi með skipulagðri 

upplýsingamiðlun og nægilegum fjölda kennara við gæslu.  

Í könnun Þorláks H. Helgasonar sem gerð var haustið 2009 var í einni 

spurningunni spurt hvar nemendur hefðu verið lagðir í einelti. Í þeirri spurningu 

var tekið tillit til svara allra þeirra sem áður höfðu svarað spurningunni: „Hve oft 

hefur þú orðið fyrir einelti í skólanum undanfarna mánuði?“ burt séð  frá því hvort 

þeir hefðu sjaldan eða oft verið lagðir í einelti. Niðurstöðurnar sýndu fram á að 

einelti á sér einkum stað á skólalóðinni (í frímínútum) á göngum skólanna og í 

kennslustofu þegar kennari eða annar fullorðinn er ekki til staðar (Þorlákur H. 

Helgason, 2010 II).   

Samhengi milli fjölda kennara við gæslu í frímínútum og eineltis í skólanum kom 

greinilega fram í „Björgvinaráætluninni gegn einelti“. Minna einelti var í skólum 

eftir því sem fleiri kennarar sem voru við gæslu. Starfsfólk skólanna þarf að 

fylgjast vel með nemendum og hvað þeir hafast að í frímínútum. Áhersla er því 

lögð á að hafa nógu marga fullorðna í gæslu meðal nemanda í frímínútum og 

meginreglan er að grípa frekar oftar inn í en sjaldan. Skipulag skólalóðar þarf að 

skoða vandlega og fá hugmyndir frá nemendum hvernig þeir telji best að 

skipuleggja hana svo hún nýtist nemendum sem best. Miklu máli getur skipt 

hvernig skólalóðin er uppbyggð og hvernig frímínúturnar eru skipulagðar eigi 

nemendum að líða vel.  
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Samhæft eftirlitskerfi er einn þáttur Olweusaráætlunarinnar en þá eru upplýsingar 

um nemendur færðar inn í eftirlitsbók. Á þennan hátt geta starfsmenn betur áttað 

sig á samhengi og mynstri í aðstæðum og atferli nemanda sem þeir tækju annars 

ekki eftir.  Með samhæfingu á þennan hátt á sér stað miðlun á gagnkvæman hátt 

um það sem á sér stað í frímínútum. Starfsfólk sem verður vitni að einelti eða 

annarri óæskilegri hegðun  skal grípa strax inn í en jafnframt greina umsjónar-

kennara frá atvikinu og hvernig brugðist hafi verið við. Það sama gildir um 

starfsfólk sem verður vitni að nemendum sem virðast einangraðir frá skóla-

systkinum eða einmana.  

Viðbrögð og aðgerðir kennara og annars starfsfólks skulu vera samhæfðar. Ítarleg 

umræða um hvað kallast óæskilegt atferli og hvernig bregðast eigi við skal eiga 

sér stað í starfsmannahópnum, og er forsenda þeirra samhæfing. 

Bekkjareglur eru mikilvægur þáttur í Olweusaráætluninni. Helsta markmið þeirra 

ásamt bekkjarfundum er að móta fast skipulag eða starfsaðferðir í bekk sem 

stuðlað geta að því að koma í veg fyrir eða draga úr einelti eða áþekku atferli.  

Kennarar sem vinna eftir bekkjarreglum gegn einelti ná umtalsvert betri árangri í 

að draga úr einelti meðal nemanda en þeir kennarar sem ekki hafa slíkar reglur 

samkvæmt mati á fyrstu Björgvinaráætluninni. Olweusaráætlunin leggur áherslu á 

að einfaldar reglur sem sérstaklega eiga við gegn einelti eru hluti af skólareglum. 

Einfaldar reglur varðandi einelti eru góð leið til að bæta bekkjarandann og til að 

sporna gegn einelti. Nemendur eiga að hafa áhrif á mótun þessara reglna en 

meginreglan „við skulum ekki leggja aðra í einelti“ er að mati Þorláks H. Helga-

sonar ófrávíkjanleg.    

Séu reglurnar hafðar í heiðri í daglegu skólastarfi og þeim fylgt eftir á kerfis-

bundinn hátt gefur það til kynna að skólinn fylgi ákveðinni stefnu gegn einelti 

sem hann beitir á samræmdan og heildstæðan hátt. Þessar aðgerðir auka einnig 

líkur á árangursríkum forvörnum og árangri í úrlausnum samskonar vandamála í 

skólanum.  

Mikilvægt er að nemendur skynji tilgang reglna, réttmæti þeirra og finni til 

ábyrgðar jafnt og aðrir. Hinir fullorðnu gegna mikilvægu hlutverki í þessum þætti 

eins og í öðru í eineltisáætluninni. Þeim ber að taka fyrstu grundvallarregluna í 

notkun, skýra hana út fyrir nemendum, þjálfa þá og sjá um að þeir framfylgi 
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henni. Það sama á við um aðrar bekkjarreglur. Mælt er með því að bekkjarreglur 

gegn einelti séu gerðar að skólareglum sem gilda um allan skólann þar sem það 

skili betri árangri og léttir róðurinn.  

Kennarinn er fyrirmynd nemanda og þarf því að vera meðvitaður um eigin 

framkomu gagnvart nemendum og bekknum í heild. Í Olweusaráætluninni er 

áhersla lögð á bekkjarfundi  sem tækni og uppeldisfræðilega aðferð í baráttunni 

gegn einelti og annarri álíka hegðun. Reglulegir bekkjarfundir gefa aukna 

möguleika á að fylgjast með félagstengslum innan bekkjar, meta tengslin og bæta 

bekkjarandann. Með reglulegu millibili á að halda bekkjarfundi, að lágmarki hálfs 

mánaðarlega þó. Það getur verið kostur að hafa fastan tíma fyrir bekkjarfundi í lok 

vikunnar, þó ekki í síðasta tíma föstudags. Þá er hægt að gera upp vikuna og gera 

áætlun um næstu viku. Það getur haft í för með sér umtalsverðan hópþrýsting á þá 

nemendur sem hættir til að leggja aðra nemendur í einelti, sú umræða sem á sér 

stað, ef farið er reglulega yfir vikuna. Það félagslega taumhald sem á sér stað á 

bekkjarfundum, bæði af félögum og fullorðnum, getur haft töluverð áhrif á já-

kvæðan hátt á árásarhneigð og andfélaglegt atferli nemanda.  

Í Olweusaráætluninni er mælt með því að kennarar noti hlutverkaleiki inni í 

bekkjum. Hlutverkaleikir auka upplifun nemanda og skilning á einelti og virka 

einnig sem hvatning til að bregðast rétt við. Í ljós hefur komið að þeir kennarar 

sem nýta sér hlutverkaleiki í baráttunni gegn einelti eru að ná betri árangri í að 

draga úr einelti en þeir kennarar sem ekki nýta sér hlutverkaleiki. Markmiðin með 

hlutverkaleik í bekkjum eru meðal annars að nemendur fái tækifæri til þess að 

uppgötva nothæfar lausnir, kynna sér þær, æfa og meta. Notkun hlutverkaleiks 

gerir nemendum kleift að öðlast tilfinningalegan skilning á ýmsum hliðum 

eineltisvandans, með því að lifa sig inn í atburðarrás, með áhorfi og umræðum. Í 

hlutverkaleik hafa nemendur söguþráð og ytri umgjörð í höndunum sem þau svo 

gæða lífi. Í þeirri vinnu sem á sér stað með hlutverkaleik geta nemendur stuðst við 

eineltishringinn og vekur hún upp tilfinningaleg viðbrögð og hugsanir nemanda 

um eineltisvandann. Að hlutverkaleik loknum eru umræður í bekknum. 

Umræðurnar eiga að stuðla að sálfræðilegri úrvinnslu efnisins. Þar eru nýttar 

spurningar, umræður um persónur og innbyrðistengsl þeirra, bollaleggingar og 

vangaveltur um atburðarrásina. Í gegnum þessa nálgun geta nemendur tjáð eigin 

tilfinningar og viðbrögð með því að setja sig í hlutverk annarrar persónu og í 
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skjóli leikpersóna geta nemendur því verið enn persónulegri en væru þeir spurðir 

beint út í eigin hugsanir og tilfinningar.  

Foreldrafundir eru mikilvægur þáttur í Olweusareineltisáætluninni. Með foreldra-

fundum er tilgangurinn að fá heimili og skóla til að vinna saman gegn einelti. 

Stuðlað er að aukinni þekkingu, skilningi og þátttöku meðal foreldra og forráða-

manna vegna eineltismála og áþekks vanda. Foreldrar og forráðamenn búa yfir 

miklu afli og einn aðaltilgangur foreldrafunda er að virkja það afl til þátttöku í 

baráttunni gegn einelti. Það er hægt með því að fræða þá um vandann og móta 

skilning þeirra. Lykilforsenda þess að áætlunin skili góðum árangri er virk 

þátttaka og skilningur fullorðinna. Til þess að hægt sé að móta gott samstarf byggt 

á gagnkvæmu trausti, þar sem heimili og skóli geta samnýtt krafta sína, er 

mikilvægt að forráðamenn og umsjónarkennari hittist nokkrum sinnum á sam-

eiginlegum fundum á hverju skólaári. Skóli ber aðalábyrgð á að koma á samstarfi 

heimilis og skóla. Miklu máli skiptir að kennari leggi sig fram um að móta jákvæð 

tengsl við alla foreldra frá fyrstu stundu eða áður en vandamál koma til sögunnar. 

Stutt kynningarbréf þar sem sagt er frá starfsemi bekkjar og kennari lætur foreldra 

vita hvernig hægt er að ná sambandi við hann, getur verið góð byrjun. Komi upp 

vandamál er mikilvægt að foreldrar taki þátt í vinnu við lausn vandans og beiti 

áhrifum sínum á jákvæðan og uppbyggilegan hátt. Ef tekin hefur verið sú 

ákvörðun í skóla að taka upp eineltisáætlun gegn einelti og andfélagslegri hegðun 

er mikilvægt að foreldrum sé kynnt sú ákvörðun og þeim boðið til samstarfs. 

Samstarf foreldra og kennara byggist oft á samræðum, oftast umsjónarkennara við 

einstaka foreldra.  

Ef  yfirlitskönnun með spurningalista um einelti hefur verið lögð fyrir nemendur 

og niðurstöður liggja fyrir á að kynna þær fyrir foreldrum og útskýra hvar skólinn 

stendur og hinir ýmsu árgangar. Vitaskuld er einnig mikilvægt að helstu niður-

stöður, úr þeim rannsóknum sem sýna fram á jákvæð forvarnaráhrif áætlunarinnar, 

séu kynntar fyrir foreldrum.  

Til að tryggja skilvirkni og samfellu í áframhaldandi aðgerðum gegn einelti er 

æskilegt að stofnuð sé nefnd eða starfshópur sem gengir því hlutverki að samhæfa 

aðgerðir í skólanum. Bekkjarforeldrafundir eru einnig kjörinn vettvangur til að 

ræða hluti sem tengjast með meiri eða minni hætti lykilþemanu, einelti. Má þar 
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nefna neyslu áfengis og tóbaks, reglur um áhorf á ofbeldismyndir, samskiptatón 

unga fólksins, kaupþrýsting vegna merkjavöru, skróp, útivistarreglur, mannasiði 

og uppeldi og margt fleira.  

Eineltishringurinn 

Í Olweusaráætluninni er áhersla lögð á markvissa vinnu með eineltishringinn í 

fræðslu og þegar upp koma eineltismál. Eineltishringurinn er veggspjald sem 

sýnir mynstur eineltis á myndrænan hátt og á að hanga uppi í hverri kennslustofu. 

Eineltishringinn má styðjast við í margs konar samhengi og er gagnlegt grein-

ingartæki. Hann er einfaldur í notkun og varpar skýru ljósi á hlutverk og þátttöku 

fólks í eineltisaðstæðum. Með eineltishringnum ná nemendur að átta sig á þeim 

hlutverkum sem upp koma þegar einelti á sér stað. Hann vekur upp umræður og 

nemendur geta jafnvel staðsett sjálfan sig í eineltishringnum (Olweus, D. 2005 I).  

Aðilar í eineltishringnum hafa ákveðinn lit eftir hlutverkum sínum: 

 Rauði aðilinn í eineltishringnum er höfuðpaurinn, gerandinn. Hann 

stjórnar oft öðrum einstaklingum sem styðja hann beint eða óbeint, 

kannski af ótta við að verða sjálfur lagður í einelti.  

 Gulu aðilarnir í eineltishringnum eru stuðningsaðilar eða óvirkir stuðn-

ingsaðilar. Stuðningsaðilar eru óvirkir gerendur sem taka ekki virkan þátt í 

eineltinu en styðja það. Óvirkir stuðningsaðilar eru hugsanlegir gerendur 

en styðja ekki eineltið á sýnilegan hátt, en eru samþykkir því.  

 Grái aðilinn í eineltishringnum er hlutlaus áhorfandi. Hann veit af ein-

eltinu, tekur ekki þátt í því og skiptir sér ekki af því.  

 Næst kemur hugsanlegur verndari og er hann gulur á litinn. Sá aðili er á 

móti eineltinu og vill gjarnan hjálpa en treystir sér ekki til þess.  

 Græni aðilinn í eineltishringnum er verndari. Sá aðili er á móti eineltinu 

og reynir að hjálpa þolandanum.  

 Í miðju hringsins er þolandinn  

(Þorlákur H. Helgason, 2010 I). 

Eineltishringurinn er góður umræðugrunnur um einelti hvort sem hann er notaður 

í skólanum eða heima fyrir. Markmiðið er að allir nemendur sýni afstöðu á móti 
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einelti, vilja til að hjálpa þeim sem verða fyrir einelti og velji að vera í „græna 

liðinu“ þ.e. Olweusarverkefninu gegn einelti (Þorlákur H. Helgason, 2010 I).   

Íhugun nemanda, á því hvernig þeir myndu bregðast við, yrðu þeir fyrirvaralaust 

vitni að einelti er mikilvæg og er eineltishringurinn góð og gagnleg leið til þess. 

Hægt væri að sýna nemendum mynd eða lesa fyrir þá sögu um einelti. Eineltis-

hringurinn er þá notaður til að varpa skýru ljósi á hlutverk hvers og eins og 

nemendur velta fyrir sér hver sé lagður í einelti, hverjir eru hlutlausir áhorfendur,  

meðhlauparar, verndarar eða hugsanlegir verndarar. Þá er hægt að varpa fram 

umræðunni; hvað væri hægt að gera ef þau lentu í svipuðum aðstæðum? 

(Heimasíða Engjaskóla, 2010). Eineltishringurinn getur staðið einn og sér og er 

kjörið verkfæri til að ræða við nemendur um vináttu og einelti.   

 Viðmið í gæðamati (Olweus standard) 

Í Olweusaaráætluninni er stuðst við 12 atriði sem viðmið. Þau eru 

hluti af Olweus standard í Skandinavíu og Litáen, en hafa ekki 

verið innleidd formlega á Íslandi. Þessi atriði mynda grunn að 

mati á því hvort skóli telst Olweusarskóli og gilda eftir að 

innleiðingu er lokið. Á innleiðingartímanum (1,5-2 árum) eru 

kröfurnar meiri, t.d. um fleiri fundi í uppeldisfræðilegu 

umræðuhópunum. 

1. Tvisvar á ári skal á starfsmannafundum fjalla sérstaklega um og 

leggja mat á starf gegn einelti og þá er lagt á ráðin um vinnu. 

2. Uppeldisfræðilegu umræðuhóparnir koma saman fimm sinnum 

eða oftar á skólaárinu. 

3. Halda skal dagsnámskeið (eða ígildi þess) fyrir nýja starfsmenn. 

4. Eineltiskönnun meðal nemanda er lögð fyrir á hverju ári. 

5. Lagt er mat á eftirlitskerfið (gæsluna) a.m.k. einu sinni á ári – 

m.a. með hliðsjón af niðurstöðum eineltiskönnunarinnar – og því 

breytt ef ástæða þykir til. 

6. Skólareglurnar (bekkjarreglur) eru virkar í daglegu starfi kennara 

og annars starfsfólks.  

7. Umsjónarkennarar halda bekkjarfundi hálfsmánaðarlega eða 

oftar. 
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8. Einelti er til umfjöllunar á fundum nemandaráðs (eða á 

sambærilegum vettvangi). 

9. Umsjónarkennari ræðir einelti í nemandaviðtölum. 

10. Á sérstökum bekkjarfundum með foreldrum og í 

foreldrasamtölum er  gerð grein fyrir forvarnarvinnu skólans og 

fjallað um lausnarmiðaða vinnu í eineltismálum. 

11. Starfsfólk skólans er vel að sér í aðgerðarráætlun skólans til 

lausnar í eineltismálum (vinnuferlum eineltismála) og fylgir 

samræmdum reglum um vinnslu þeirra. 

12. Skólinn setur sér áætlun um gæðaeftirlit, en þar kemur fram 

hvernig skólinn hyggst ná þeim markmiðum sem þar er lýst. 

(Þorlákur H.Helgason munnleg heimild, nóvember 2010). 

Þorlákur H. Helgason 

Eftirfarandi kafli er samantekt úr munnlegu viðtali sem tekið var við Þorlák H. 

Helgason 28. september 2010. 

Nám og fyrri störf   

 Þorlákur Helgi Helgason fæddist í Reykjavík árið 1948. Hann lauk grunn-

skólaprófi og fór síðan til Danmerkur þar sem hann tók danskt gagnfræðipróf. 

Hann ákvað snemma að verða kennari og eftir stúdentspróf frá Menntaskólanum í 

Reykjavík árið 1969 fór hann til Uppsala í Svíþjóð þar sem hann nam félagsfræði, 

mannfræði og hagfræði. Að því loknu stundaði hann framhaldsnám við háskólann 

í Lundi í Svíþjóð. Hann kenndi við Menntaskólann við Hamrahlíð á árunum 1974-

1981, en var skipaður framhaldsskólakennari 1976. Þorlákur varð aðstoðar-

skólameistari og kennari við Fjölbrautaskólann á Selfossi (síðar Suðurlands) 

1981-1987, þar af settur skólameistari 1984-1985.  

Þorlákur var blaðamaður við Alþýðublaðið (m.a. ristjóri helgarblaðs) 1987-1990. 

Sérfræðingur í utanríkisráðuneytinu í EB/EFTA-málum 1990-1991. Sérfræðingur 

í menntamálaráðuneytinu 1991-1995. Sjálfstætt starfandi sérfræðingur í Svíþjóð 

1995-1998 (einkum við áfangavæðingu skóla). Fræðslustjóri í Sveitarfélaginu 

Árborg 1998-2002. 
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Þorlákur hefur verið frumkvöðull á ýmsum sviðum og hefur m.a. stjórnað 

endurskoðun iðnfræðslu, grunnnámskrár í lífsleikni (ásamt Guðrúnu Þórsdóttur) 

og í neytendafræðslu á Norðurlöndum (sem síðar urðu viðmið í fleiri Evrópu-

ríkjum og víðar), og var einn af stofnendum Búseta á Íslandi.   

Árið 1995 fór Þorlákur til Svíþjóðar en þá voru Svíar búnir að kynna sér 

áfangakerfi menntaskólanna. Hann var fenginn til að kynna þeim betur það kerfi 

og var upp úr því boðin vinna í Svíþjóð sem sjálfstætt starfandi sérfræðingur. 

Hann tók boðinu en á sama tíma var kreppa í Svíþjóð sem vissulega stóð allri 

framþróun fyrir þrifum. Þorlákur flutti heim til Íslands árið 1998. Kristjana 

Sigmundsdóttir félagsráðgjafi er eiginkona Þorláks og eiga þau samtals fjögur 

börn og búa á Selfossi.  

Nefnd  um einelti í grunnskólum á Íslandi   

 Árið 2001, í kjölfar rannsóknar Námsmatsstofnunar á einelti sem gerð var árið 

1998-1999, kallaði Björn Bjarnason menntamálaráðherra eftir tillögum frá 

samráðsnefnd grunnskólastigsins um aðgerðir gegn einelti. Þorlákur varð þá sem 

fræðslustjóri einn af fulltrúum Sambands íslenskra sveitarfélaga í nefnd sem lagði 

tillögur fyrir samráðsnefndina (Arthur Morthens, Guðmundur Sighvatsson, 

Jóhann Thoroddsen, Sesselja Snævarr, Unnur Kristjánsdóttir og Þorlákur H. 

Helgason, 2001).  

Fallist var á aðgerðaráætlun og þannig var Olweusaráætlun gegn einelti og and-

félagslegu atferli af stað hrint úr vör árið 2002. Þorlákur hafði komist á snoðir um 

að norska ríkisstjórnin bauð öllum skólum í Noregi að fara í eineltisverkefni og 

þar var nafn Dan Olweus efst á blaði. 

Samvinnan við Dan Olweus  

Þorlákur hafði samband við norska menntamálaráðuneytið sem benti honum á að 

leita til Dan Olweusar sjálfs. Fyrsta námskeið Olweusarverkefnisins fyrir verk-

efnastjóra var haldið árið 2001 í Noregi og bauð Dan Olweus Þorláki að koma og 

sitja námskeiðið. Þorlákur hitti Dan Olweus í Bergen og þar hófst samvinna 

þeirra. Dan Olweus kom hingað til lands árið 2001 sem aðalfyrirlesari á ráðstefnu 

í tengslum við Olweusarverkefnið. Markaði ráðstefnan upphaf Olweusar-

áætlunarinnar á Íslandi. Grunnskólum á Íslandi var  boðið að gerast þátttakendur í 
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ætluninni og lagt var upp með að a.m.k. einn móðurskóli yrði í hverju gömlu 

kjördæmanna. Mikill áhugi var hjá skólunum og hófu 43 grunnskólar þátttöku í 

eineltisáætluninni.  

Olweusarverkefnið á Íslandi 

Þorlákur hefur verið framkvæmdarstjóri Olweusar verkefnisins á Íslandi frá 

upphafi, en  hann tilheyrir einnig Olweusarhópnum (Olweusgruppen) í Háskól-

anum í Bergen í Noregi. Olweusarverkefnið þar heyrir undir lýðheilsustofnun við 

háskólann (Hemilsetrið) sem lýsir áherslunni sem lögð er á verkefnið. Þorlákur 

hefur mikið samband við hópinn í Noregi og eru niðurstöður sem koma úr 

könnunum hér á landi bornar saman við niðurstöður sömu kannana í Noregi, 

Svíþjóð og víðar.  

Olweusarverkefnið frá 2002 til 2010 

Olweusarverkefnið var frá upphafi samstarfsverkefni Menntamálaráðuneytisins, 

Sambands íslenskra sveitarfélaga og Kennarasamtaka Íslands, samtaka Heimila og 

skóla og Námsgagnastofnunar. Síðar tengdist Kennaraháskóli Íslands áætluninni. 

Fulltrúar þessara aðila voru saman í nefnd sem leystist upp um áramótin 2008-9 

og var þá lagt til að Menntamálaráðuneytið styrkti verkefnið fjárhagslega. Gerður 

var samningur við Þorlák sem hefur rekið verkefnið.  

Á tímabilinu 2002-2010 hafa allt að 100 skólar tengst verkefninu og á skólaárinu 

2010-2011 teljast um 65 grunnskólar virkir þátttakendur en til þess að kallast 

Olweusarskóli þarf skólinn að fylgja gæðakröfum sem gerðar eru til skólanna.  
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Aðferð 

Þátttakendur 

Tekið var viðtal við Þorlák Helga Helgason framkvæmdastjóra Olweusar-

áætlunarinnar á Íslandi miðvikudaginn 8. september 2010. Þýðið í rannsókninni 

voru starfsmenn 65 grunnskóla sem eru þátttakendur í Olweusaráætluninni. 

Úrtakið voru starfsmenn 13 skóla sem valdir voru með kerfisbundinni úrtaksgerð 

þ.e listi með öllum Olweusarskólum var prentaður út, annar rannsakandinn dró 

miða með tölu frá 1-10 hjá leiðbeinanda rannsóknarinnar og kom upp talan 2. Sá 

skóli sem var númer tvö á listanum var síðan fundinn og hann hafður fyrstur í 

úrtakinu. Rannsakandi dró þá annan miða hjá leiðbeinandanum og fékk þá upp 

töluna 6. Hinir skólarnir í úrtakinu voru fundnir með því að telja niður sex 

skólanöfn frá þeim skóla sem fyrst var fundinn og svo koll af kolli þar til búið var 

að finna 13 skóla af öllu landinu (McMillan, James H.2004). Þegar skólarnir sem 

dregnir voru út voru skoðaðir aftur kom í ljós að þeir skiptust nokkuð jafnt niður á 

allt landið. Vikuna 25.- 29. október voru tekin viðtöl við Harald Finnsson 

fyrrverandi skólastjóra, Helgu Jónu Pálmadóttur og Þorkel D. Jónsson aðstoðar-

skólastjóra, Berglindi S. Heiðarsdóttur, Kristínu Magnúsdóttur, Laufeyju Eyjólfs-

dóttur og Sigrúnu Garciu Thorarensen verkefnastjóra. Þessir aðilar eru eða hafa 

verið starfandi á höfuðborgarsvæðinu.   

Mælitæki 

Mælitækin sem rannsakendur notuðu við gerð rannsóknarinnar var fyrst og fremst 

spurningakönnun sem innihélt 46 spurningar (sjá fylgiskjal 1). Rannsakendur 

pössuðu upp á að hafa ekki mörg efnisatriði í sömu spurningu og að hafa 

spurningarnar ekki leiðandi. Rannsakendur höfðu skýr fyrirmæli um svarmögu-

leika sem í boði voru og að könnunin hæfði öllu starfsfólki skóla (Þorlákur 

Karlsson, 2003). Spurningalistanum var skipt niður í kafla sem báru eftirfarandi 

heiti: 

1. Grunnupplýsingar (spurningar 1-9).  

2. Fræðsla og þjálfun (spurningar 10-18).  

3. Einelti og Olweusaráætlunin (spurningar 19-34).  

4. Viðhorf og greining (spurningar 35-40).  
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5. Tekið á einelti (spurningar 41-46). 

Spurningarnar skiptust í 4 opnar spurningar, 24 lokaðar spurningar og 18 hálf-

lokaðar spurningar. Þeir kvarðar sem notaðir voru í lokuðu og hálflokuðu spurn-

ingunum voru Likertkvarði (í 13 spurningum) forgangsröðun (í 9 spurningum) og 

nafnakvarði (í 20 spurningum) (Þorlákur Karlsson, 2003). Í viðtölum sem tekin 

voru í september og október við fyrrnefnda yfirmenn skólanna og Þorlák H. 

Helgason framkvæmdastjóra Olweusarverkefnisins, voru lagðir fyrir spurninga-

listar með opnum spurningum. Spurningalistarnir voru mælitæki viðtalanna. 

Viðtölin voru eigindleg viðtöl þar sem viðtalsramminn ákvarðaðist af rannsóknar-

spurningunni (McMillan, James H.2004). Viðtölin fóru fram þegar niðurstöður 

spurningakönnunarinnar lágu fyrir.  Með viðtölunum voru rannsakendur að reyna 

að fá víðtækari sýn á reynslu þeirra sem sátu fyrir svörum og möguleikann að geta 

borið saman svör þátttakenda í spurningakönnuninni við svör þeirra (McMillan, 

James H.2004).  

Rannsóknarsnið 

Rannsóknarsniðið sem notað var við gerð þessarar rannsóknar er útskýrandi snið 

þar sem megindlegum gögnum var fyrst safnað saman og síðan eigindlegum 

gögnum (McMillan, James H.2004). Notaður var spurningalisti til að gefa yfirlit 

yfir viðhorf starfsfólks Olweusarskóla. Rannsakendur tóku eigindlegt óstaðlað 

einstaklingsviðtal (opið) við Þorlák H. Helgason framkvæmdastjóra Olweusar-

áætlunarinnar á Íslandi. Ásamt því að fá staðgóðar upplýsingar um menntun og 

reynslu Þorláks, fengu rannsakendur upplýsingar um hvað varð til þess að hann 

fór út í það viðamikla starf að koma áætluninni á fót hér á landi. Síðan voru tekin 

eigindleg óstöðluð opin viðtöl við skólastjóra, aðstoðarskólastjóra og verkefna-

stjóra áætlunarinnar. Með notkun útskýrandi sniðs voru rannsakendur að leita eftir 

áreiðanlegri gögnum og vildu á sama tíma öðlast skýrari sýn á viðhorfi 

þátttakenda til Olweusaráætlunarinnar (McMillan, James H.2004).  

Framkvæmd 

Rannsakendur tóku viðtal við Þorlák H. Helgason leiðsögukennara sinn, þar sem 

lagðar voru fyrir hann 17 opnar spurningar. Spurningarnar voru samdar gagngert 

til að veita rannsakendum bakgrunnsupplýsingar um Þorlák sjálfan, kynni hans af 

Dan Olweus og hvað varð til þess að hann tók að sér að verða framkvæmdastjóri 
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Olweusaráætlunarinnar á Íslandi. Þorlákur gerði einnig grein fyrir  starfi sínu sem 

framkvæmdastjóri verkefnisins og hvernig hann hefur unnið ötullega að því 

síðustu ár að fá grunnskóla um allt land til að taka þátt í áætluninni. 

Fengið var leyfi hjá Þorláki til að taka viðtalið upp á upptökutæki og síðan unnu 

rannsakendur saman kafla um Þorlák, út frá viðtalinu, sem gefa á lesendum 

greinagóða lýsingu á hver hann er og samvinnu hans við Dan Olweus.  

Í kjölfar viðtalsins við Þorlák H. Helgason settu rannsakendur saman rafræna 

spurningakönnun með aðstoð hans. Eftir að spurningalistinn hafði verði for-

prófaður af nokkrum aðilum sendi Þorlákur skólastjórum þeirra 13 skóla sem 

dregnir höfðu verið út með kerfisbundinni úrtaksgerð, vefpóst þar sem hann bað 

skólastjórnendur skólanna að  veita rannsakendum leyfi til að leggja skoðana-

könnun fyrir í skólunum (sjá fylgiskjal 2). Í kjölfarið hringdu rannsakendur í alla 

skólastjórana, kynntu sig og rannsókn sína og fengu svo staðfestingu skóla-

stjóranna á því að þeir væru tilbúnir til að aðstoða rannsakendur með því að 

áframsenda rafræna spurningakönnun til starfsmanna sinna. Rannsakendur sendu 

formleg bréf til skólastjórnenda 5. október 2010 (sjá fylgiskjal 3) þar sem í við-

hengi var bréf til starfsfólks skólanna (sjá fylgiskjal 4) og var netslóð á rafrænu 

könnunina bæði í bréfinu til skólastjóranna og starfsfólksins. Í bréfunum til 

skólastjórnenda og starfsfólks skólanna kom fram að könnunin yrði opin frá 6. - 

11. október 2010. Mánudaginn 11. október barst rannsakendum tölvupóstur frá 

einum skólastjórnenda þess efnis að gleymst hefði að senda könnunina út til 

starfsmanna skólans og fór skólastjóri fram á að opnunartími könnunarinnar yrði 

framlengdur. Ákveðið var að verða við þeirri beiðni og könnunin framlengd með 

bréfi til skólastjóra skólanna til og með 15. október (sjá fylgiskjal 5). Þegar 

rannsakendur skoðuðu þátttöku starfsfólks skólanna í könnuninni 14. október, 

kom í ljós að 25% starfsfólks skólanna hefði svarað könnuninni eða um 151 

einstaklingur. Rannsakendur höfðu samband við leiðbeinanda rannsóknarinnar og 

var ákveðið að senda ítrekunarbréf (sjá fylgiskjal 6) á skólastjórnendur að kvöldi 

14. október þar sem skólastjórar voru beðnir að ítreka við starfsfólk sitt að svara 

könnuninni. Einnig var ákveðið að framlengja opnunartíma könnunarinnar til og 

með 22. október.   

Rannsakendur höfðu samband í vikunni 11. – 15. október við þá aðila sem til stóð 

að taka viðtöl við og höfðu starfað eða voru starfandi í skólum sem unnu eftir 
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Olweusaráætluninni. Rannsakendur báðu þessa aðila um viðtöl og voru þeir allir 

tilbúnir að veita viðtölin sem bókuð voru vikuna 25.-29. október. Rannsakendur 

bjuggu til spurningalista, með opnum spurningum, og var Þorlákur H. Helgason 

leiðsögukennari þeirra þeim innanhandar við gerð listanna. Viðtölin voru 

eigindleg viðtöl þar sem viðtalsramminn ákvarðaðist af rannsóknarspurningunni 

(McMillan, James H.2004). Viðtölin fóru fram þegar niðurstöður spurninga-

könnunarinnar lágu fyrir og var því hægt að vitna í niðurstöðurnar í viðtölunum. 

Með því móti gátu rannsakendur kannað viðhorf þeirra sem talað var við, til 

niðurstaðanna og hvort þeir teldu niðurstöður vissra spurninga vera lýsandi fyrir 

viðhorf starfsfólks í öllum Olweusarskólum landsins. Öll viðtölin voru tekin upp á 

upptökutæki og leyfi fengið hjá viðmælendum til að nota svör þeirra við gerð 

rannsóknarritgerðarinnar. Rannsakendur skráðu eftir á hjá sér svör viðmælanda 

sem annað hvort studdu undir eða voru á öndverðum meiði við niðurstöður 

skoðanakönnunarinnar og notuðu svörin í rannsóknarritgerð sinni.  

Á sama tíma og rannsakendur fóru yfir upptökur úr viðtölum, skoðuðu þeir 

niðurstöður úr skoðanakönnuninni ásamt Þorláki H. Helgasyni leiðsögukennara 

þeirra. Rannsakendur og Þorlákur komust að niðurstöðum um hvernig rannsak-

endur ættu að greina frá niðurstöðunum í ritgerð sinni og saman fóru þeir yfir 

niðurstöðurnar og drógu fram atriði sem komu á óvart, sem rannsakendur og 

Þorlákur áttu von á og atriði sem studdu niðurstöður í öðrum rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á Olweusaráætluninni.    

Niðurstöður spurningakönnunar 

Þann 23.október lágu niðurstöður úr skoðanakönnun fyrir og ákváðu rannsakendur 

að hefjast handa við að greina niðurstöðurnar. Í fylgiskjali 1 er að finna skoðana-

könnunina sem um er að ræða.  

1. kafli könnunar: Grunnupplýsingar (spurningar 1- 9) 

Af þeim 180 sem gáfu sér tíma til að svara könnuninni voru 85% konur og 15% 

karlmenn. Þegar vefsíða Hagstofu Íslands er skoðuð kemur í ljós að rúmlega 1420 

karlmenn og 6340 konur starfa í þeim 175 grunnskólum sem starfræktir voru 

haustið 2009. Skólarnir sem voru í úrtaki rannsakenda voru 7,4% allra skóla 

landsins og hlutfall karlkyns svarenda því 1,9% af þeim karlmönnum sem starfa í 
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grunnskólum Íslands. Hlutfall kvenna sem svaraði var 2,4%  kvenna sem starfa í 

grunnskólum landsins. Svarhlutfallið reyndist miðað við búsetu svarenda skiptist 

jafnt niður á höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina.   

Spurt var um nemandafjölda í skólum svarenda og voru 35% svarenda sem 

störfuðu í skóla með 200 eða færri nemendur, 25% svarenda unnu í skóla þar sem 

nemandafjöldin var 201-400 og 40% svarenda í skóla með 401 eða fleiri nem-

endur. 

Rannsakendur spurðust fyrir um ástæðu svarenda á vali á þeim skóla sem þeir 

unnu við og svöruðu 46% að það væri aðallega vegna staðsetningar skólans. 29% 

svarenda gáfu aðrar ástæður fyrir vali á skóla og voru svörin meðal annars vegna 

Olweusaráætlunarinnar og stefnu skólans varðandi foreldrasamstarf, að viðkom-

andi hefði litist vel á heimasíðu og vinnu skólans, að viðkomandi fékk það starf 

sem hann sóttist eftir og góðir stjórnendur voru við skólann. Rannsakendur báðu 

svarendur könnunarinnar að svara því hversu mörg ár þeir hefðu starfað í þeim 

skóla sem þeir eru starfandi í. 42% þeirra sem svöruðu höfðu starfað á bilinu frá 1 

mánuði til 5 árum í sama skólanum, 50% höfðu starfað frá 6-20 árum á sama stað 

og 8% höfðu starfað lengur en 20 ár á sama stað. 8% þeirra sem svöruðu 

könnuninni höfðu áður starfað við kennslu. Rannsakendur komust að því að 65% 

svarenda höfðu enga starfsreynslu áður en þeir luku kennaranámi, 32% höfðu 

minni en 10 ára reynslu áður en þeir luku kennaranámi og 3% höfðu lengri en 10 

ára starfsreynslu fyrir lok kennaranáms. Að lokum var spurt um starfsreynslu í 

grunnskóla eftir lok kennaranáms og fram að þátttöku þeirra í könnuninni. Kom í 

ljós að 11% svarenda höfðu enga starfsreynslu þ.e hófu störf strax eftir kennara-

nám, 45% höfðu minni en 10 ára starfsreynslu eftir kennaranám og 44% meira en 

10 ára starfsreynslu eftir kennaranámið.  

2. kafli  könnunar: Fræðsla og þjálfun (spurningar 10- 18) 

Þegar spurt var um menntun svöruðu 55% því til að þeir væru með B.S eða B.e.d 

prófgráðu, 7% sögðust vera með gamla kennaraprófið úr Kennaraskólanum og 6%  

með M.S prófgráðu. 32% merktu við aðra menntun en þá sem hér er getið.  Styður 

þessi svörun við það að 19% svarenda svöruðu því til í annarri spurningu að þeir 

hefðu ekki lokið kennaraprófi/kennsluréttindanámi. Þeirri spurningu svöruðu 154 

manns af þeim 180 sem luku við könnunina.  

31



 33 

 

Spurningar um fræðslu leiddu í ljós að 66% þeirra sem lokið hafa kennaraprófi 

/kennsluréttindanámi töldu sig hafa fengið mjög mikla eða mikla fræðslu um 

einelti. 28% töldu sig hafa fengið hæfilega mikla fræðslu og 6% svöruðu þvi til að 

þeir hefðu fengið litla sem enga fræðslu um einelti. Þegar spurt var hvort fræðslan 

hefði farið fram í kennaranámi þeirra voru 26% svarenda sem sögðu svo vera, 

49% svöruðu nei og 25% mundu ekki eftir því hvort þeir hefðu fengið fræðslu um 

einelti í kennaranáminu. 78% svarenda sögðu að þeir hefðu viljað fá meiri fræðslu 

um einelti meðan á námi þeirra stóð og 22% voru sáttir við það magn af fræðslu 

sem þeir höfðu fengið.  

Þegar svarendur voru beðnir um að meta þá fræðslu sem þeir höfðu fengið um 

einelti svöruðu 48% því til að fræðslan hefði verið mjög góð, góð en 28% að hún 

hefði verið sæmileg. 24% sögðu  að fræðslan hefði verið léleg eða mjög léleg.  Þá 

var spurt hvort svarendur teldu að fræðslan sem þeir fengu í kennaranáminu hefði 

nýst þeim í starfi og töldu 36% svarenda að fræðslan hefði nýst þeim lítið eða alls 

ekkert. 36% merktu við hlutlaust svar og 28% töldu fræðsluna hafa nýst þeim 

eitthvað eða mikið. Svarendur nefndu að fræðslan hefði oftast farið fram í formi 

fyrirlestra, umræðuhópa, verkefna og/eða kynninga.  

Sú þjálfun sem svarendur hefðu viljað fá skiptist nokkuð jafnt niður milli þeirra 

svarmöguleika sem í boði voru en flestir merktu við einstaklingsbundnar aðgerðir 

gegn einelti þ.e.a. s. þar sem fram koma þær aðferðir sem hægt er að nota til að 

vinna að eineltismálum (23%). 18% hefðu  viljað fá þjálfun og fræðslu um að 

halda uppi góðum anda í bekk, 16% um staðreyndir eineltis, 16% um samstarf 

heimilis og skóla, 15% um viðtalstækni og 12% um Olweusaráætlunina almennt.  

3. kafli könnunar: Einelti og Olweusaráætlunin (spurningar 19-34) 

Varpað var fram staðhæfingunni „Ég tel að það sé meira um einelti í grunnskólum 

en leikskólum“ og voru 27% svarenda sammála, 34% svarenda frekar sammála, 

33% voru ekki vissir og 6% voru frekar ósammála. Svör svarenda við því hvort 

rætt væri um einelti í skólum skiptust þannig að 98% svöruðu á bilinu frá stundum 

til mjög oft. 2% svöruðu sjaldan. 

Spurt var við hvaða aðstæður almennt væri rætt um einelti í skólanum og gefnir 

upp nokkrir valmöguleikar sem svarendur gátu merkt við. Boðið var upp á að 

merkja við fleiri en eitt atriði sem og að skrifa í þar til gerðan reit við „aðrar 
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aðstæður“ en það sem í boði var. 90 einstaklingar merktu við svarið „á starfs-

mannafundum“ og 67 einstaklingar merktu við „á kennarastofunni.“ Hver 

svarandi hakaði við 1-2 svör og 16 skráðu í reitinn annað svar. Þau svör sem 

komu oftast fyrir í reitnum „við aðrar aðstæður“ voru á bekkjafundum, á 

Olweusarfundum og á nemandaverndarráðsfundum.  

Þegar spurt var við hverja svarendur ræða um einelti í skólanum voru  þeim gefnir 

upp 4 liðir og áttu svarendur að forgangsraða þessum 4 liðum á skalann frá mjög 

oft til aldrei. Af þeim 97 einstaklingum sem svöruðu voru 24% þeirra sem sögðust 

mjög sjaldan ræða „við foreldra“ um einelti. 70% þessara 97 einstaklinga kvaðst 

aftur á móti tala stundum, oft eða mjög oft við foreldra. Aftur á móti kváðust 91% 

þeirra 99 einstaklinga sem svöruðu liðnum „við skólastjórnendur“ að þeir ræddu 

stundum, oft eða mjög oft við þá. 97% þeirra 101 einstaklinga sem svaraði liðnum 

„við samstarfsfólk“ sagðist tala við það stundum, oft eða mjög oft og 94% þeirra 

99 einstaklinga sem svaraði liðnum „við nemendur“ sögðust tala við þá stundum, 

oft eða mjög oft.  

Næstu tvær spurningar tengdust hvor annarri þar sem í þeirri fyrri var spurt hvort 

svarendur hefðu tekið þátt í innleiðingu Olweusaráætlunarinnar á þeirra vinnustað 

og í þeirri seinni var spurt hvort svarendur hefðu tekið þátt í innleiðingu 

Olweusaráætlunarinnar annars staðar en þar sem þeir vinna nú.  Fyrri spurning-

unni svöruðu 60% játandi en 40% neitandi og seinni spurningunni svöruðu 13% 

játandi en 87% neitandi. Í kjölfarið á þessum tveimur spurningum var spurt hversu 

færa/n svarendur telja sig vera í að taka á eineltisvanda nemanda. 91% telur sig 

hafa ágæta kunnáttu í því, vera færan eða mjög færan og því aðeins 9% sem telur 

sig hafa litla kunnáttu í því.  

Spurt var hvernig sú kunnátta sem starfsfólk hefur öðlast úr Olweusaráætluninni 

reynist því þegar það tekst á við samskiptavanda meðal nemanda. Sögðu 89% 

svarenda að sú kunnátta styðji vel, mikið eða mjög við færni þeirra en 11% að hún 

styðji lítið eða ekkert við færni þeirra 

Í næstu spurningu voru svarendum gefnir 4 valmöguleikar og þeir spurðir út í þá 

þætti sem þeir telja sig þurfa mestu styrkinguna við. Svarendur gátu merkt við 

fleiri en einn valmöguleika. Valmöguleikarnir voru: Almenn samskipti við 

nemendur, hlutverkaleikur, halda uppi bekkjaraga, að vinna með einstaklingsmál 
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sem upp koma og annað. 158 svör skiptust niður á þessa þætti og fékk þátturinn 

að vinna með einstaklingsmál sem upp koma flest svörin eða 48%. 

Hlutverkaleikir fengu 29% svara og að halda uppi bekkjaraga 14% svara. Í 

valmöguleikann annað skrifuðu svarendur til dæmis:  

 Að vinna með foreldrum.  

 Daglega í starfi.  

 Að taka hraðar ákvarðanir í almennum samskiptum við nemendur.  

 

Önnur svör á borð við þarfagreiningu, að meta hvernig raunverulegt ástand 

bekkjar er, viðtalstækni, að viðhalda áætlun og bekkjafundir komu líka fram.  

Þá voru svarendur spurðir hvort þeir teldu að Olweusaráætlunin hefði haft áhrif á 

skólabraginn og töldu 70% að áætlunin hefði haft áhrif og jafnvel mikil áhrif á 

skólabraginn. 10% svarenda töldu áætlunina hafa haft lítil eða engin áhrif á 

skólabraginn og 20% merktu við hlutlaust svar. Svarendur voru einnig beðnir að 

nefna á hvaða hátt áætlunin hefði haft áhrif á skólabraginn og voru flest svörin 

keimlík. Svörin fjölluðu flest um að nemendur væru nú mun meðvitaðri um einelti 

og ræða frekar um hlutina í stað þess að hver og einn loki sig inni með vandamál 

sín. Einnig kom fram að Olweus er verkfæri sem virkar vel og er einfalt í notkun 

og að með notkun eineltishringsins og að hafa hann sýnilegan í skólastofunni, geta 

nemendur frekar staðsett sig á honum. Í spurningu 29 var spurt hvort viðkomandi 

teldi alla starfsmenn skólans vera virka þátttakendur í Olweusaráætluninni. Ef 

svarið var nei voru svarendur beðnir um að tilgreina hvað þeir teldu valda því. 

52% svarenda töldu alla starfsmenn vera virka þátttakendur og 48% að þeir væru 

það ekki. Flestir voru sammála um að áhugaleysi, vanþekking, kunnáttuleysi, 

tímaleysi og öryggisleysi væru helstu orsakirnar fyrir því að starfsmenn skólanna 

væru ekki virkir þátttakendur. Önnur svör voru t.d. mismunandi skoðanir og 

áherslur, vantar meira aðhald frá stjórnendum, sumum finnst þetta vera mál 

umsjónakennara og að vöntun væri á beinum stuðningi. Einn svarandi sagði að 

innleiðingin hefði mistekist að því leyti að ekki hefði tekist að fá alla með. Annar 

benti á að það vantaði að halda Olweusaráætluninni meira á lofti og kynna 

áætlunina betur fyrir nýju starfsfólki.  
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Svarendur voru beðnir um að greina frá því í spurningu 30 hvað þeir teldu að helst 

þyrfti að styrkja betur hjá kennurum og svöruðu því flestir til að það væru 

bekkjarfundirnir. Margir töluðu um að kennarar þyrftu meiri þekkingu á því að sjá 

og finna vandann sem og að vinna betur saman þegar einelti kemur upp. Nokkrir 

nefndu að gera ætti meiri kröfu á kennara um að nota og fara eftir Olweusar-

áæltuninni. 

Spurt var hvaða þættir það væru í Olweusaráætluninni sem svarendur telja að skili 

mestum árangri og var röðunin eftirfarandi: 

Í 1. sæti voru bekkjarfundir. 

Í 2. sæti var gæsla í frímínútum. 

Í 3. sæti voru vinnubrögð í einstaklingsmálum. 

Í 4. sæti umræðufundir kennara. 

Í 5. sæti bekkjareglur. 

Í 6. sæti foreldrafundir. 

Í 7. sæti námsdagar um einelti.   

Svarendur voru beðnir um að nefna það ef þeim þætti aðrir þættir en þeir sem 

gefnir voru upp skila mestum árangri og komu þar fram þættir eins og afgerandi 

afstaða starfsfólks gegn einelti, samstarf foreldra og kennara, umræðufundir allra 

starfsmanna og að rætt sé einstaklingslega við nemendur og starfsfólk um einelti.   

Beðið var um viðhorf svarenda við fullyrðingunni „Verklagsreglur í eineltis-

málum eru mér mikill stuðningur“ og voru 88% svarenda frekar sammála eða 

sammála. 11% svöruðu „veit ekki“ og 1% var frekar ósammála. 

Spurt var hvort svarendur upplifðu að samstarfsfólk þess væri sátt í sínu starfi og  

töldu 75% að það væri sátt eða mjög sátt og 7% að samstarfsfólkið væri ósátt eða 

mjög ósátt í starfi sínu. 18% merktu við hlutlaust svar.  

Í lokaspurningu þessa kafla var spurt hvort svarendum fyndist að skólinn, sem 

þeir væru starfsmenn í, hefði tekið framförum undanfarin ár. Í heild voru 69% 
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svarenda sammála eða mjög sammála því og 7% ósammála eða mjög ósammála. 

24% svarenda merktu í hlutlaust svar.    

4. kafli könnunar: Viðhorf (spurningar 35-40) 

Svarendur voru spurðir að því hvernig þeir teldu skólastjórnendur geta aðstoðað 

þá við að verða hæfari í að taka á einelti þegar það kæmi upp í skólanum. Beðið 

var um að nokkrum svarmöguleikum væri forgangsraðað á þann hátt að það sem 

þeir teldu síst skipta máli fengi 1 stig og það sem þeir teldu skipta mestu máli 

fengi 5 stig. Atriðin sem boðið var upp á voru: 

Með stuðningi frá eineltisteymi. 

Með stuðningi frá verkefnisstjóra. 

Með stuðningi frá umsjónarkennara. 

Með stuðningi frá öðru starfsfólki innan skólans. 

Með stuðningi aðila utan skólans.  

Það atriði sem flestir merktu í stigabilið 3-5 var stuðningur frá eineltisteymi eða 

95% svarenda. Svarendur töldu stuðning frá umsjónarkennara einnig skipta miklu 

máli þar sem 78% svarenda merktu við það á stigabilinu 3-5. 68% merktu við 

verkefnastjóra á stigabilinu 3-5 og 45% merktu við stuðning frá öðru starfsfólki 

innan skólans. Fæst stigin fékk stuðningur frá öðrum aðilum utan skólans eða 

13% og flestir eða 72% töldu það síst skipta máli.  

Beðið var um viðhorf svarenda við fullyrðingunni:  „Kennarar og annað starfsfólk 

skólans sem ég vinn hjá þarf á meiri fræðslu og þjálfun að halda til að geta starfað 

eftir Olweusaráætluninni.“ Einungis 1% þeirra 96 sem svöruðu þessari spurningu 

voru mjög ósammála þessari fullyrðingu, 39% svarenda voru fremur ósammála og 

60% svarenda merktu við reitina sammála, fremur sammála eða mjög sammála.  

Svör við spurningunni hvaðan þeim fyndist sá stuðningur sem kennarar þurfa í 

eineltismálum eiga að koma, voru á þá leið að 26% þeirra 154 sem svöruðu 

þessari spurningu töldu að stuðningur kennara ætti að koma frá skólastjórnendum. 

24% svöruðu að stuðningur ætti að koma frá samstarfsfólki, 8% frá öðrum 

kennurum og 21% töldu að stuðningur ætti að koma frá verkefnastjóra. 8% 
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svarenda töldu að stuðningur kennara ætti að koma frá foreldrum og 11% sögðu 

að stuðningur ætti að koma frá utanaðkomandi aðilum. Hægt var að bæta við með 

því að skrifa í textabox fyrir neðan spurninguna og nýttu 5 einstaklingar sér það. 

Þar kom fram að svarendum fannst að kennarar ættu að fá stuðning frá eineltis-

teymi, stjórnendum, verkefnastjóra og foreldrum og mikilvægi náins samstarfs 

milli heimila og skóla. 

Rannsakendur spurðu hvort svarendur kæmu auga á einelti ef það ætti sér stað í 

skólanum. Enginn svarenda svaraði því til að þau kæmu alltaf né að þau kæmu 

aldrei auga á einelti. 44% svarenda töldu sig oft koma auga á einelti ef það ætti sér 

stað og 51%  svarenda svöruðu að þau kæmu stundum auga á einelti. Einungis 5% 

svarenda töldu sig sjaldan koma auga á einelti ef það ætti sér stað í skólanum. 

Svarendur voru beðnir að segja til um hversu oft þeir teldu sig koma auga á einelti 

ef það væri í gangi í bekk/jum sem þeir kenna og svöruðu 50% þeirra að oftast 

kæmu þeir auga á eineltið. 4% svarenda töldu sig alltaf koma auga á eineltið, 40% 

svöruðu að þau kæmu oftast auga á eineltið og 4% töldu sig sjaldan koma auga á 

einelti ætti það sér stað í bekk hjá þeim. Enginn svarenda hakaði við að þau kæmu 

aldrei auga á einelti í bekk hjá sér en 2% þeirra sem svöruðu töldu að ekkert 

einelti ætti sér stað í þeim bekk/jum sem þeir kenna. Lokaspurning kaflans fjallar 

um hvað svarendur telji skipta mestu máli til að fá upplýsingar um að einelti sé í 

gangi og var svörunin eftirfarandi: 

Í 1.sæti var að þolendur láta mig vita.  

Í 2. sæti var að aðrir nemendur en þolendur láta mig vita. 

Í 3. sæti var að foreldrar þolenda láti mig vita.  

Í 4. sæti var að starfsmaður fái vitneskju um það frá öðru starfsfólki skólans. 

Í 5. sæti var að starfsmaðurinn sjálfur kemur auga á eineltið. 

Í 6. sæti var að foreldrar geranda láti mig vita. 

Í 7. sæti var annað. 

Svarendur höfðu einnig þann valmöguleika að bæta við svar sitt í textabox fyrir 

neðan svarmöguleikana og voru 9 einstaklingar sem nýttu sér það. Þar kemur 
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meðal annars fram að mikilvægt sé að þolandi og foreldri láti vita saman, að 

kennari geti lesið mikið út úr bekkjarfundum og að svarendur hafi átt í 

erfiðleikum með að svara þessari spurningu þar sem þeir telji alla þættina skipta 

máli. 

5. kafli könnunar: Tekið á einelti (spurningar 41-46) 

Spurt var hvort svarendur hefðu oft þurft að vinna í eineltismáli það sem af er 

vetri. Gefnir voru upp svarmöguleikarnir: aldrei, einu sinni eða tvisvar og oftar. 

Þessari spurningu svöruðu 88 einstaklingar og skiptust svörin þannig niður: 44% 

svarendar sagðist aldrei hafa þurft að vinna í eineltismáli það sem af er vetrar, 

41% svörðuð að þau hefðu einu sinni eða tvisvar þurft að vinna í eineltismáli það 

sem af er vetri og 15% sögðust hafa þurft að vinna oftar en það í eineltismálum 

það sem af er vetri. Í textabox fyrir neðan spurninguna gafst svarendum möguleiki 

á að bæta við svar sitt og nýttu 11 einstaklingar sér það. Þar lýstu svarendum þeim 

eineltismálum í stuttum orðum sem þeir hafa verið að vinna með. Ekki verða gerð 

skil á þeim hér.  

Svarendur voru spurðir út í hversu vel þeim gengi að taka á einelti. 60% svarenda 

töldu sér ganga mjög vel eða fremur vel að taka á einelti. 39% svarenda töldu að 

þeim gengi sæmilega að taka á einelti og 1% svarenda taldi sér ganga fremur illa 

að taka á einelti. Enginn svaraði því að honum gengi mjög illa að taka á einelti. Í 

næstu spurningu könnunarinnar voru svarendur beðnir um að lýsa eigin 

tilfinningum þegar þeir taka á eineltismálum. Gefin var upp eftirfarandi full-

yrðing:  „Þegar ég er að vinna í eineltismáli...“ og fengu svarendur 6 möguleika á 

að ljúka fullyrðingunni. 

1. Finn ég  fyrir óöryggi. 

2. Finn ég fyrir kvíða. 

3.Finnst mér ég vera vanbúin/n að takast á við eineltið. 

4. Reyni ég að fá einhvern annan til að aðstoða mig. 

5. Er ég nokkuð örugg/ur með mig. 

6. Tel ég mig vera færa/n að takast á við það. 
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58% svarenda sögðust sjaldan eða aldrei finna fyrir óöryggi. 62% sögðust sjaldan 

eða aldrei finna fyrir kvíða og 31% svarenda sögðust sjaldan eða aldrei finnast 

þau vera vanbúin til að takast á við eineltið. 49% svarenda sögðust reyna að fá 

einhvern annan til að aðstoða þá og 55% sögðust vera nokkuð örugg með sig 

þegar þau vinna í eineltismálum. 71% svarenda svöruðu að þau væru oft, mjög oft 

eða alltaf mjög fær í að takast á við einelti.  

Svarendur voru beðnir um að forgangsraða þeim þáttum sem þeir töldu að helst 

stæðu í vegi fyrir að þeir gætu tekið á eineltismáli í spurningu 44. Svarendur voru 

beðnir um að forgangsraða 9 liðum. 1 fyrir það sem aldrei stæði í vegi fyrir þeim 

og 9 fyrir það sem oftast stendur í vegi fyrir að þeir gætu tekið á eineltismáli. Af 

þeim 88 einstaklingum sem svöruðu þessari spurningu sögðu 68% svarenda að 

ónægar upplýsingar frá nemendum, þolendum, gerendum og foreldrum nemanda 

væri það sem oftast stæði í vegi fyrir að þeir gætu tekið á eineltismáli. 59% 

svöruðu að samskiptaleysi við foreldra væri það sem oftast stæði í veginum, 34% 

svarenda töldu að samskiptaleysi við foreldra stæði aldrei í vegi fyrir þeim. 57% 

svarenda töldu tímaleysi standa í vegi fyrir þeim en 36% töldu tímaleysi ekki 

standa í vegi fyrir að þeir tækju á eineltismáli. Álíka hátt prósentuhlutfall svarenda 

töldu skort á stuðningi frá öðrum, standa í vegi fyrir þeim og standa ekki í vegi 

þeirra til að þau gætu tekið á eineltismáli. Þeir þættir spurningarinnar sem skoruðu 

hæst hjá svarendum í því sem ekki eða aldrei stæði í vegi fyrir að þau gætu tekið á 

eineltismálum voru; skortur á stuðningi frá deildastjóra (60%), skortur á stuðningi 

frá skólastjórnendum (57%), öryggisleysi svarenda (56%) skortur á stuðningi frá 

verkefnastjóra (54%) og ónóg þekking á Olweusaráætluninni (37%). 

Síðasta spurning könnunarinnar var „Hversu árangursríkt telur þú eftirfarandi vera 

sem forvörn gegn einelti?“ Voru svarendur beðnir um að merkja 1 við það sem 

síst skipti máli og 8 við það sem mestu máli skiptir. Röðunin var eftirfarandi frá 

því sem mestu máli skiptir til þess sem síst skiptir máli: 

Í 1. sæti var góður skólabragur og bekkjarandi. 

Í 2. sæti var Olweusaráætlunin. 

Í 3. sæti var símenntun og fræðsla fyrir kennara og annað starfsfólk skólans. 

Í 4. sæti var  að þolendur eineltis fái stuðning og úrvinnslu sinna mála. 
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Í 5. sæti var samstarf og sameiginlegur skilningur starfsfólks er kemur að skóla-

göngu nemanda. 

Í 6. sæti var afskiptaleysi (mér finnst of mikið gert úr einelti). 

Í 7. sæti var að gerendum eineltis sé refsað. 

Í 8. sæti var annað. 

Svarendum gafst kostur á að skrifa í textabox fyrir neðan svarmöguleikana. Þar 

kom fram að meiri samvinnu vantaði meðal allra þeirra sem vinna innan skólans, 

fræðsla fyrir foreldra væri mjög mikilvæg og að góð samskipti milli foreldra í 

bekk væri góð forvörn. Einnig kom athugasemd um að ekki ætti að líta á það sem 

forvörn að þolendur fái stuðning heldur sem sjálfsagðan hlut.  

Í lok könnunarinnar var svarendum boðið að skrifa í textabox ef það væri eitthvað 

sem þeir vildu bæta við í lokin. Komu þar fram gagnrýni á ákveðna spurningu í 

könnuninni, hrós til rannsakenda og eftirfarandi skilaboð frá einum svarenda: 

„Sem nýjum kennara finnst mér Olweusaráætlunin mjög flott og ætti að ganga 

upp allstaðar þar sem fólk er tilbúið að vinna að því að bæta líðan nemanda“.   

Umræða 

Upphaflega var könnunin send út í 13 skóla sem allir störfuðu eftir Olweusar-

áætluninni.  Við fengum vitneskju um það eftir að skoðanakönnun okkar lauk að 

mikið álag hafði verið á tölvuþjónustu Reykjavíkurborgar á sama tíma og 

könnunin stóð yfir, tölvupóstar skiluðu sér ekki til viðtakenda og erfitt var að 

tengjast veraldarvefnum. Við lentum einnig sjálfar í vandræðum með að opna 

netslóðina að forritinu sem við unnum könnunina í.  

Forritið http://www.kwiksurveys.com er frítt á veraldarvefnum og þægilegt í 

notkun þegar verið er að búa til könnun á borð við þá sem við gerðum.  

Við sáum að könnunin hafði verið opnuð 500 sinnum þrátt fyrir að aðeins 180 

hefðu lokið könnuninni. Við ákváðum að hafa samband við nokkra af skóla-

stjórum skólanna sem lent höfðu í úrtaki okkar og í ljós kom þá að einn skólastjóri 

hafði aldrei sent könnunina út til starfsfólks síns og nokkrir aðrir höfðu ekki sent á 
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allt starfsfólk skólanna. Því varð endanleg tala þeirra sem fengu könnunina í 

hendurnar um 500 manns. 

Eftir að hafa tekið saman fjölda starfsmanna allra skólanna kom í ljós að 577 

manns hefðu átt að fá könnunina í hendur. Þegar niðurstöður könnunarinnar voru 

skoðaðar kom í ljós að 180 manns höfðu svarað könnuninni og fannst okkur sem 

að rannsókninni stóð, svörunin frekar dræm en  ákváðum að halda okkar striki og 

gera grein fyrir niðurstöðunum.   

Svörin sem við fengum við spurningunum komu okkur mörg hver á óvart meðan 

önnur studdu við rannsóknir sem áður hafa verið framkvæmdar og viðtölin sem 

við áttum við Harald Finnsson fyrrverandi skólastjóra, Helgu Jónu Pálmadóttur og 

Þorkel D. Jónsson aðstoðarskólastjóra, Berglindi S. Heiðarsdóttur, Kristínu 

Magnúsdóttur, Laufeyju Eyjólfsdóttur og Sigrúnu Garciu Thorarensen verkefna-

stjóra. Þessir stjórnendur sem tekin voru viðtöl við eru allir starfandi eða hafa 

verið starfandi á höfuðborgarsvæðinu. Æskilegt hefði verið að geta speglað 

viðhorf stjórnenda um allt land en vegna aðstæðna var það ekki hægt.  

Eftir að hafa skoðað svörin með tilliti til rannsóknarspurningarinnar og þeirra 

spurninga sem við teljum lykilspurningar könnunarinnar, ákváðum við að stikla á 

stóru í þessum kafla og ræða um það sem okkur fannst standa upp úr ásamt því að 

vitna í viðtölin sem við tókum svörunum til rökstuðnings.   

1. kafli: Grunnupplýsingar (spurningar 1- 9) 

Þegar svörin í þessum fyrsta kafla könnunarinnar voru skoðuð var lítið sem kom 

okkur á óvart. Þegar svörin við spurningu 7 voru skoðuð betur sáum við að 76 

manns höfðu kennt í 5 ár eða styttra, 89 manns höfðu kennt í 6 ár eða lengur og 15 

manns í 21-40 ár. Út frá þessum svörum drögum við þá ályktun að kennarastéttin 

sé að yngjast og finnst okkur það góð þróun sér í lagi þegar litið er til atvinnu-

ástands landans.Við sjáum líka fyrir okkur að með því að yngja upp kennara-

stéttina þá komi frekar inn í skólana fólk með nýjar hugmyndir sem tilbúið er að 

stokka upp í því sem fyrir er. Því miður teljum við að of oft séu kennarar ekki að 

nýta sér þá menntun sem þeir hafa fengið í námi sínum heldur falli í þann farveg 

sem fyrir er á vinnustöðunum. Að fá nýtt fólk til starfa lífgaði upp á tilveruna en 

síðan var áberandi að fólk hafði lært ýmsar kenningar og hugmyndafræði sem það 

gat ekki notfært sér eða hrint í framkvæmd. Fólk byrjaði jafnvel með vissa 
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hugmyndafræði og kenningar, prófaði þær og svo var eitthvað sem gekk ekki 

alveg upp og hafði fólk þá tilhneigingu til að hrökkva í gamalt far og fara að 

kenna eins og þeim sjálfum var kennt á sínum tíma. Þetta er sennilega frekar 

algengt og hefur hamlandi áhrif á framfarir í skólastarfi. Þegar fólk kemur inn í 

gamalt kennarasamfélag mætir það oft á tíðum erfiðleikum við að innleiða 

nýjungar, fólk er oft ekki tilbúið til að stíga upp úr því gamla og takast á við 

eitthvað nýtt. Þetta getur haft það í för með sér að framþróun hiksti svolítið 

(Haraldur Finnsson munnleg heimild, 26. október 2010). 

2. kafli: Fræðsla og þjálfun (spurningar 10- 18) 

Þennan kafla könnunarinnar töldum við vera mest kennaramiðaðan þar sem byrjað 

var að spyrja hvort viðkomandi svarandi hefði lokið kennaraprófi /kennslurétt-

indanámi og ef svarið við spurningunni væri nei þá áttu þeir sem svöruðu þannig 

að svara næst spurningu 18. Þar hafði rannsakendum orðið á mistök þar sem 

þessir aðilar áttu með réttu að svara næst spurningu 19 og tilheyrði sú spurning 3. 

kafla könnunarinnar þ.e um einelti og Olweusaráætlunina.  

Þegar spurt var hvort fræðsla um einelti hefði farið fram í kennaranámi svarenda 

voru 26 % svarenda sem sögðu svo vera, 49% svöruðu nei og 25% mundu ekki 

eftir því hvort þeir hefðu fengið fræðslu um einelti í kennaranáminu. Við héldum 

að ástæðuna væri að finna í því hversu langt var liðið frá því að fólk var í 

kennaranámi. 16% þeirra sem svöruðu því hvenær þeir hefðu lokið kennaranámi, 

höfðu útskrifast fyrir árið 1990. Kannski er þar að finna ástæðu fyrir því að fólk 

kveðst ekki muna eftir því hvort það hafi fengið einhverja fræðslu um einelti 

meðan á námi þess stóð. Aðra ástæðu teljum við samt vera fyrir því að ¼ hluti 

svarenda telur sig ekki muna svona einstök atriði úr námi sínu. Ástæðuna teljum 

við vera að umræður um einelti voru  sama sem engar fram til ársins 1980. Það er 

ekki fyrr en í kringum 1980 sem umræðu um einelti fer að verða vart hér á landi. 

Svava Guðmundsdóttir kom þá til landsins úr framhaldsnámi. Í Svíþjóð og víðar 

hafði Svava kynnt sér eineltismál og fjallaði um þau í lokaritgerð sinni. Öðru 

hvoru hefur einelti verið í þjóðfélagsumræðunni síðan, að vísu mismikið (Guðjón 

Ólafsson 1996).  

Tímabært var að lengja kennaranámið, aftur á móti er það innihaldið en ekki lengd 

námsins sem skiptir mestu máli. Það er upplifun skólastjóra þegar þeir taka á móti 
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nýjum kennurum og kennaranemum að þá skortir verklega þjálfun og reynslu  

(Haraldur Finnsson munnleg heimild, 26. október 2010).  

Við sem nemar á menntavísindasviði Háskóla Íslands getum tekið undir það að sú 

fræðsla sem nemendur fá í dag um einelti og Olweusaráætlunina er aðallega í 

formi fyrirlestra, umræðuhópa, verkefna og kynninga. Ekki hefur verið á boð-

stólnum, meðan á námi okkar stóð sem unnum þessa rannsóknaritgerð, valnám-

skeið þar sem farið er ítarlega í einelti, afleiðingar þess og fyrirbyggjandi aðgerðir 

til að sporna við einelti. Við teljum mikla þörf á slíku námskeiði, sérstaklega fyrir 

nemendur á grunnskólabraut, svo að kennaranemar geti fengið grunnþjálfun og 

fræðslu í að takast á við einelti og hvernig vinna eigi úr slíkum málum. 

Andfélagslegt atferli, viðbrögð við því og hvernig tekist er á við einelti er eitt af 

því sem taka þarf fyrir í kennaranáminu (Þorkell D. Jónsson munnleg heimild, 27. 

október 2010).  

Þegar við skoðuðum svör þeirra sem tóku könnunina við því hvaða þjálfun þeir 

hefðu viljað fá, sáum við að svörin skiptust nokkuð jafnt milli þeirra svarmögu-

leika sem í boði voru. Flestir eða 23% merktu við að þeir hefðu viljað fá meiri 

þjálfun um einstaklingsbundnar aðgerðir gegn einelti þ.e.a. s. þar sem fram koma 

þær aðferðir sem hægt er að nota til að vinna að eineltismálum. 18% hefðu  viljað 

fá þjálfun og fræðslu um að halda uppi góðum anda í bekk, 16% um staðreyndir 

eineltis, 16% um samstarf heimilis og skóla, 15% um viðtalstækni og 13% um 

Olweusaráætlunina almennt. Þegar þessar niðurstöður eru bornar saman við 

niðurstöður við spurningu í 3. kafla könnunarinnar þar sem spurt er í hvaða 

þáttum svarendur telja sig þurfa mestu styrkinguna við kemur í ljós að svörin eru 

svipuð. 48% svarenda telja sig þurfa mesta styrkingu við að vinna með einstak-

lingsmál sem upp koma og 14% haka við styrkingu í að halda uppi bekkjaraga. 

Margir nefna einnig styrkingu við viðtalstækni, bekkjarfundi og samstarf við 

foreldra. Oft vantar að fólk sé tilbúið með einhver verkefni til að vinna með 

nemandahópa. Bekkjarfundaleiðin er mjög árangursrík en hún felst í því að allir 

nemendur séu virkir í ferlinu (Haraldur Finnsson munnleg heimild, 26. október 

2010). Aðrir viðmælendur okkar studdu þetta og sögðu að kennarar þyrftu að hafa 

það mikið sjálfsöryggi að þeir gætu tekið því að vera reknir á gat á bekkjarfundum 

og geta þar af leiðandi ekki verið tilbúnir með „réttu“ svörin. Ekkert er að því að 
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missa stjórn á sér öðru hverju því þá sýnir maður bara á sér aðra hlið en vanalega   

(Þorkell D. Jónsson munnleg heimild, 27. október 2010). 

3. kafli: Einelti og Olweusaráætlunin (spurningar 19-34) 

Þegar spurt var við hverja svarendur ræða um einelti í skólanum voru þeim gefnir 

upp 4 liðir og áttu svarendur að forgangsraða þessum 4 liðum á skalann frá mjög 

oft í aldrei.  Það kom okkur mjög á óvart að af þeim 97 einstaklingum sem 

svöruðu voru 24% þeirra sem sögðust mjög sjaldan ræða „við foreldra“ um 

einelti. 70% þessara 97 einstaklinga kvaðst aftur á móti tala stundum, oft eða 

mjög oft við foreldra. Okkur þykir 24% vera frekar hátt hlutfall kennara og 

starfsfólks sem talar ekki við foreldra um einelti. Ástæðan getur verið sú að dræm 

þátttaka foreldra er á þá kynningarfundi um áætlunina sem skipulagðir eru og eiga 

að gefa foreldrum innsýn í framvindu og þróun áætlunarinnar í skólunum. Hefur 

því verið brugðið á það ráð vera í reglulegu tölvusamskiptum við foreldra eða að 

halda kynningu að hausti til á sama tíma og námsefniskynning fer fram (Sigrún 

Garcia Thorarensen munnleg heimild 28. október 2010; Þorkell D. Jónsson 

munnleg heimild, 27. október 2010). Við ályktum því að kennarar veigri sér við 

að tala við foreldra vegna dræmrar þátttöku og lítilla virkni þeirra á þeim fundum 

sem tengjast einelti. Færni í foreldrasamskiptum og að hafa foreldra algjörlega 

með sér í því starfi sem fram fer í skólunum er lykilatriðið í því að geta tekist á 

við eineltismál (Sigrún Garcia Thorarensen munnleg heimild, 28. október 2010). 

Við teljum starfsfólk skólanna þurfa að hafa góð samskipti við heimilin, gagn-

kvæmt traust og skilning til að hægt sé að vinna að sameiginlegum hagsmunum 

allra aðila; velgengni og vellíðan nemanda. 

Þegar borin eru saman svörin við spurningunum hvort viðkomandi hefði tekið þátt 

í innleiðingu Olweusaráætlunarinnar á vinnustað sínum og þar sem spurt var hvort 

svarendur hefðu tekið þátt í innleiðingu áætlunarinnar annars staðar en þar sem 

þeir vinna nú er ástæða til að segja að ekki eru allir starfsmennirnir sem svöruðu  

könnuninni sem gengið hafa í gegnum innleiðingu á Olweusaráætluninni. Ef litið 

er á niðurstöðurnar úr spurningunni sem fylgir á hæla þessara tveggja spurninga 

þar sem spurt er hversu færa/n viðkomandi telur sig vera í að taka á eineltisvanda 

nemanda kemur í ljós að afgerandi meirihluti taldi sig hafa ágæta kunnáttu, vera 

færa eða mjög færa í að taka á eineltisvanda nemanda. Þessi svör benda til þess að 

sú þjálfun og fræðsla sem starfsfólk skólanna fær í tengslum við áætlunina sé að 
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skila sér í því að fólk telur sig vera hæfara í að takast á við eineltisvandamál 

nemanda. Því urðum við eilítið hissa er við skoðuðum svarhlutfallið við spurn-

ingunni hvernig reynist starfsfólki sú kunnátta sem þeir hafa öðlast úr áætluninni 

þegar þeir takast á við samskiptavanda meðal nemanda. Þar sögðu 89% svarenda 

að það styðji vel, mikið eða mjög við færni þeirra en 12% að það styðji lítið eða 

ekkert við færni þeirra. Okkur leikur forvitni á að vita hvort þessi 12% séu nýir 

starfsmenn sem komu inn eftir innleiðinguna, eða hvort áhugi þeirra á áætluninni 

sé  lítill sem enginn og þeir jafnvel að nota önnur ráð til að takast á við samskipta-

vanda meðal nemanda. Það að margir telja sig hæfa í að vinna með eineltismál 

hefur jafnvel eitthvað með það að gera að 44% þeirra sem svöruðu könnuninni eru 

með meira en 10 ára starfsreynslu eftir að hafa lokið kennaranámi. Líklegt er að 

þetta séu kennarar sem hafa öðlast mikla reynslu í að takast á við eineltismál og 

séu orðnir meðvitaðri um hvernig vinna skal með slík mál (Þorkell D. Jónsson 

munnleg heimild 27. október 2010). Reynslan mótar hugsanir og úrvinnslu fólks á 

vandamálum og það að vita í hvaða farveg málin geta farið er hluti af því að 

öðlast öryggi (Þorkell D. Jónsson munnleg heimild 27. október 2010). 

Við teljum spurninguna um hvað svarendur telja að helst þurfi að styrkja betur hjá 

kennurum vera eina af lykilspurningum könnunarinnar. Svörin komu okkur svo 

sem ekki á óvart en áhugavert var að sjá hversu mörg atriði komu fram. Margir 

töluðu um að kennarar þyrftu meiri þekkingu á því að sjá og finna vandann sem 

og að vinna betur saman þegar einelti kemur upp. Þeir svöruðu því líka til að 

styrkja þyrfti kunnáttu kennara til að halda bekkjarfundi. Einhverjir nefndu að 

gera ætti meiri kröfu á kennara að nota og fara eftir Olweusaráæltuninni. Fram 

kom að kennarar þurfa meiri styrkingu við hlutverkaleiki, og að gefa ætti kenn-

urum tækifæri á að tala meira um einelti og fá ráð hverjir frá öðrum. Þessi svör 

styðja við það sem fram kom í viðtali við Helgu Jónu Pálmadóttur. Það er oft á 

tímum ekki bein fræðsla sem fólk þarf á að halda, heldur frekar að fá tækifæri til 

að bera sig saman, tala saman um hlutina og prófa þá svo. Hægt er að lesa sér til 

um allt mögulegt en framkvæma þarf hlutina til að vita hvernig maður á að nota 

þá og skortir fólk oft framtaksemi til að leggja af stað (Helga Jóna Pálmadóttir 

munnleg heimild, 28. október 2010). Oft þarf bara einhver að taka af skarið og 

prufa að gera svona eða hinsegin á bekkjarfundi og miðla síðan til samkennara 

sinna hvernig gekk. Sennilega er þessi aðferð notuð í sumum skólum. Þetta veitir 
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fólki sjálfstraust og það lítur svo á að fyrst aðrir gátu þetta þá gætu þeir það líka 

(Laufey Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 28. október 2010).  

Árangursrík leið hefur verið farin í nokkrum Olweusarskólum þar sem útbúið er 

efni fyrir kennara og annað starfsfólk skólanna sem inniheldur leiðbeiningar, 

tillögur um umræður, kennsluefni og gátlista um hvernig staðið skal að bekkjar-

fundum (Berglind S. Heiðarsdóttir og Kristín Magnúsdóttir munnleg heimild, 27. 

október 2010; Sigrún Garcia Thorarensen munnleg heimild, 28. október 2010; 

Þorkell D. Jónsson munnleg heimild, 27. október 2010).  Oft þarf bara einhver að 

ýta við boltanum og láta hann rúlla af stað til þess að aðrir öðlist kjark til að taka 

við og halda honum rúllandi.  

Svarendur voru spurðir að því í spurningu 28 hvort þeir teldu Olweusaráætlunina 

hafa haft áhrif á skólabraginn og kom í ljós að um 70% svarenda teldu svo vera. 

Svarendur töluðu einnig um að með því að starfa eftir áætluninni væru nemendur 

og kennarar meðvitaðri og ræddu frekar um hlutina í stað þess að húka hver í sínu 

horni með vandamálin. Út frá þessum niðurstöðum getum við fullyrt að áætlunin 

er að virka þar sem hún er notuð og er starfsfólk meðvitað um hversu áhrifaríkt 

verkfæri áætlunin er. Í handbók Dan Olweusar um Olweusaráætlunina gegn 

einelti og andfélagslegu atferli sem Þorlákur H. Helgason staðfærði og hafði 

umsjón með, kemur fram að það skiptir mjög miklu máli ef stuðla á að góðum 

bekkjaranda og skólabrag að allir starfsmenn skólans séu færir um að tjá um-

hyggju og hjálpsemi sína í orði og verki og sýni nemendum ósvikinn áhuga 

(Olweus, D. 2005 I). Einna áhugaverðast varðandi hugarfar annars starfsfólks en 

kennara til Olweusaráætlunarinnar var hvað það skipti miklu máli að starfsmenn 

séu samstíga í því starfi sem unnið er. Það kom starfsfólkinu svolítið á óvart að 

það hefði eitthvað að segja í þessum málum og að viðhorf þeirra skiptu máli. Eins 

kom það kennurum líka á óvart hvað skoðanir starfsfólks skiptu miklu máli. Þetta 

eru þau atriði sem skiptir máli að rækta þ.e. að fagfólkið á ekki eingöngu þessa 

áætlun (Haraldur Finnsson munnleg heimild, 26. október 2010). Það er með 

Olweusaráæltunina eins og svo margt annað, henni lýkur aldrei. Höfuðreglan er sú 

að starfsfólk skólanna geri sér grein fyrir því að þetta er aldrei búið og sætti sig 

við að þetta er endalaus vinna sem skilar sér í betri bekkjaranda og skólabrag 

(Laufey Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 28. október 2010). Starfsfólk skólanna á 

að skipta sér af öllum nemendum og gera þeim grein fyrir því að þeir komast ekki 
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upp með ósæmilega hegðun í skólanum né úti á skólalóðinni (Helga Jóna 

Pálmadóttir munnleg heimild, 28. október 2010). Með tilkomu Olweusar-

áætlunarinnar hefur einn stærsti árangurinn falist í breyttum hugsunarhætti 

starfsfólks og í dag telur það sig þurfa að skipta sér af öllu er viðkemur nem-

endum hversu fráhindrandi sem það lítur út fyrir að vera og þó það sé ekki í þeirra 

verkahring (Laufey Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 28. október 2010).   

Í spurningu 29 var starfsfólk spurt um hvað þeim fyndist um virkni annarra 

starfsmanna skólans í áætluninni og fannst okkur hátt hlutfall svarenda svara því 

til að starfsfólk væri ekki virkt eða um 48%. Þetta finnst okkur atriði sem 

skólarnir þurfa að vera meira meðvitaðir um og þarf að taka á þessu í öllum 

Olweusarskólum landsins. Við teljum að hver Olweusarskóli þurfi að kanna virkni 

starfsmanna sinna til dæmis með stuttri spurningakönnun og ef hlutfallið er jafn 

hátt og það var í okkar könnun þá þarf að koma inn með einhverskonar áætlun til 

að virkja starfsfólkið meira til þátttöku og „kveikja“ áhuga þeirra á áætluninni.  

Oftast tengjast erfiðleikarnir því að virkja allt starfsfólk til þátttöku í áætluninni, 

stór hluti starfsfólks er af erlendu bergi brotið og illa að sér í tungumálinu og er 

það atriði sem vegur þungt (Haraldur Finnsson munnleg heimild, 26. október 

2010; Kristín Magnúsdóttir munnleg heimild, 27. október 2010). Hafa ber í huga 

að skilgreiningin á hugtakinu virkni og að sýna lit getur líka verið mismunandi 

eftir einstaklingum (Berglind S. Heiðarsdóttir munnleg heimild, 27. október 

2010). 

Spurning 30 var ein af lykilspurningum könnunarinnar og þar voru svarendur 

beðnir um að skrá niður hvað þeir teldu þurfa að styrkja betur hjá kennurum. 

Flestir svöruðu því til að það væru bekkjafundirnir og kom það okkur svo sem 

ekki á óvart þar sem niðurstöðurnar í spurningu 18 voru svo til samhljóðandi 

niðurstöðum þessarar spurningar. Eitt svaranna við spurningu 30 fannst okkur þó 

standa upp úr og var það að fræða starfsfólk og kennara um hvernig þeir sjá og 

finna vandann sem upp kemur. Við teljum þetta vera punkt sem taka þurfi tillit til 

strax frá innleiðingu áætlunarinnar inn í skóla og þurfa skólastjórnendur og 

verkefnastjórar að leggja mikla áherslu á þetta með fræðslu og verklegum 

æfingum. Með því að vinna að því strax frá upphafi að gera starfsfólk færara í að 

sjá og finna vandann stuðla stjórnendur að því að unnið sé eftir áætluninni á sama 

tíma og starfsfólk finnur sig öruggara í að fara eftir áætluninni.    
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Svarendur áttu margir hverjir í erfiðleikum með að svara spurningu 31. Svo virðist 

sem einhver villa hafi verið í forritinu sem gerði það að verkum að þó að svar-

endur merktu einu sinni við hvern svarmöguleika þá kom forritið alltaf með 

villumeldingu. Þetta gerði það að verkum að þó nokkuð margir sem við ræddum 

við eftir lokun könnunarinnar sögðust hafa gefist upp á að svara og er þar kannski 

að finna hluta af skýringunni á því að könnunin var opnuð 500 sinnum en 180 

manns luku við að svara og senda inn svör sín. 

Þegar leitað var svara í spurningu 31 á því hvaða þættir það væru í áætluninni sem 

svarendur teldu að skiluðu mestum árangri, kom í ljós að 83% svarenda telja að 

bekkjafundir skili miklum og jafnvel mestum árangri. Sú niðurstaða styður við 

hugmyndir Dan Olweusar um að bekkjafundir eigi að vera notaðir sem uppeldis-

aðferðir og tæki í baráttu gegn einelti og annarri álíka hegðun. Bekkjafundir gefa 

kennurum og öðru starfsfólki skóla tækifæri til tengsla og bæta bekkjarandann 

(Olweus, D. 2002).  

4. kafli:  Viðhorf (spurningar 35-40) 

Ein af lykilspurningum könnunarinnar var spurning 35 en þar voru svarendur 

spurðir að því hvernig þeir teldu skólastjórnendur geta aðstoðað þá við að verða 

hæfari í að taka á einelti þegar það kæmi upp í skólanum. Í ljós kom að  flestir eða 

95% svarenda töldu skólastjórnendur mest styðja þá með því að veita þeim stuð-

ning frá eineltisteymi skólanna, 78% með stuðningi frá umsjónarkennurum og 

68% með stuðningi frá verkefnastjórum. 72% svarenda töldu síst máli skipta að fá 

stuðning frá öðrum aðilum utan skólans sbr. fagráði og segir það okkur að 

starfsfólk skólanna vill geta sótt þann stuðning sem það þarf innan skólans. Til 

þess að skólastjórnendur geti komið til móts við þarfir starfsfólks skólanna teljum 

við að þeir verði að gera sér grein fyrir þessum niðurstöðum og sjá til þess að í 

skólunum sé virkt eineltisteymi sem getur stutt dyggilega við bak starfsfólksins. 

Umsjónarkennarar bekkja þurfa að vera mjög vel að sér í Olweusaráætluninni og 

geta veitt öðru starfsfólki skólanna en kennurum stuðning þegar þeir leita eftir 

honum. Verkefnastjórar þurfa að geta veitt þann stuðning sem beðið er um og 

aðstoðað við að leysa úr þeim málum sem upp koma. Skólastjórar eiga að veita 

kennurum og öðru starfsfólki skólanna stuðning. Kennarar og starfsfólk á að geta 

leitað til skólastjóra með einstaka mál sem upp geta komið í skólunum. 

Skólastjórnendur eiga að vera leiðandi fyrir Olweusarverkefni og sýna það jafnt 
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inn í skólunum sem og út á við að þeir láta sig málin varða (Haraldur Finnsson 

munnleg heimild, 26. október 2010).  

Þegar svarendur voru beðnir um  viðhorf til fullyrðingarinnar: „Kennarar og 

annað starfsfólk skólans sem ég vinn hjá þarf á meiri fræðslu og þjálfun að halda 

til að geta starfað eftir Olweusaráætluninni“ kom það okkur á óvart að 60% 

svarenda merktu við í reitina sammála, fremur sammála eða mjög sammála. Í 

spurningu 37 er komið inn á sömu þætti og í spurningu 35. Spurt er hvaðan sá 

stuðningur sem kennarar þurfa í eineltismálum (til að starfa eftir Olweusar-

áætluninni) eigi að koma og kom í ljós að starfsfólk vill augljóslega fá stuðning 

frá skólastjórnendum, samstarfsfólki og verkefnastjórum. Þessi svör ýta enn og 

aftur undir það að starfsfólk skólanna vill vinna að eineltismálum saman sem ein 

heild og helst innan skólans. Svarendur voru spurðir að því hvort þeir teldu sig 

koma auga á einelti ef það ætti sér stað í skólanum og svöruðu 95% því að þau 

kæmu oft eða stundum auga á einelti. 44% af þeim svarendum töldu sig oft koma 

auga á einelti og 51% stundum. Þetta svar hlýtur því að segja okkur að starfsfólk 

skóla sé á varðbergi og frekar meðvitað um einelti í skólum.  

Þegar spurt var hvort svarendur teldu sig koma auga á einelti ef það væri í gangi í 

bekk/jum sem þeir kenna töldu 90% svarenda sig oftast eða stundum koma auga á 

einelti. Þetta styður svör svarenda í fyrri spurningu þar sem spurt er hvort 

starfsfólk komi auga á einelti í skólum og teljum við því þessar niðurstöður einnig 

segja til um að starfsfólk sé meðvitað um eineltisvandann. Það sem kom okkur 

aftur á móti á óvart varðandi niðurstöðu þessarar spurningar var að 2% 

starfsmanna telja að ekkert einelti eigi sér stað í þeim bekk/jum sem þeir kenna. 

Forvitnilegt væri að vita hvort þeir sem svöruðu á þennan hátt væri starfsmenn 

skólanna sem ekki sinna bekkjarkennslu eða hvort kennarar væru þess fullvissir 

að ekkert einelti eigi sér stað í þeirra bekk. Þegar við sýndum Haraldi Finnssyni 

svörin við þessari spurningu sagðist hann vera hissa á því að ekki hefðu fleiri en 

2% starfsmanna talið að ekkert einelti ætti sér stað í þeim bekk/jum sem þeir 

kenna. Kennarar vilja oft ekki viðurkenna að þeir eigi í vandræðum með 

nemendur eða yfir höfuð í vandræðum með eitthvað í bekkjum. Það sýnir ótrúlega 

þráláta afstöðu margra kennara en þetta var algengara þegar allt var mun lokaðra 

og kennarar héldu til inni í sinni kennslustofu og enginn annar kom þar að 

(Haraldur Finnsson munnleg heimild, 26. október 2010). Þeir skólastjórar sem 
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telja að ekkert einelti eigi sér stað í þeirra skólum þurfa að skoða betur hvað fer 

fram í þeim skólum haldi þeir það virkilega (Þorkell D. Jónsson munnleg heimild, 

27. október 2010). Við teljum kennarar í dag mun meðvitaðri um vandamál þegar 

þau koma upp og að þeir leiti sér frekar aðstoðar við málefni sem þeir telja sig 

óörugga að takast á við. 

Þegar spurt var hvað svarendur töldu skipta mestu máli til að fá upplýsingar um að 

einelti sé í gangi svöruðu 65% að mestu máli skipti að þolendur láti vita og 49% 

fannst miklu máli skipta að aðrir nemendur en þolendur létu þau vita. Þessar 

niðurstöður koma ekki á óvart en það sem kom okkur hvað mest á óvart í svari 

þessarar spurningar var að einungis 3% svarenda töldu mikilvægt eða mestu máli 

skipta að foreldrar gerenda láti þá vita. 44% þeirra sem svöruðu þessari könnun 

töldu það skipta litlu eða síst máli að foreldrar gerenda létu þau vita af eineltinu. 

Þarna finnst okkur koma bersýnilega í ljós að eitthvað vantar upp á í samstarfi 

heimila og skóla. Það sýnir sig einnig í spurningu 37, þar sem spurt er um hvaðan 

sá stuðningur sem kennarar þurfi að fá í eineltismálum eigi að koma en í þeim lið 

svöruðu einungis 8% því að stuðningur kennara ætti að koma frá foreldrum. 

5. kafli könnunar: Tekið á einelti (spurningar 41-46) 

Í fyrstu spurningu síðasta hluta könnunarinnar voru svarendur spurðir hversu oft 

þeir hefðu þurft að vinna í eineltismálum það sem af er vetri. 85% svarenda 

sögðust aldrei, einu sinni eða tvisvar hafa unnið í eineltismálum það sem af er 

vetri. 15% þeirra sem svöruðu þessum þætti sögðust oftar en tvisvar hafa þurft að 

vinna í eineltismálum það sem af er vetri. Þess má geta að könnunin var send út í 

byrjun október og því stutt liðið á. Það er von okkar að þessi niðurstaða sýni að 

tekið sé á öllum þeim málum sem upp koma með öryggi og af alvarleika frekar en  

að tíðni eineltis sé svona há strax í byrjun skólaárs. 

Svarendur voru spurðir hvernig þeim gengi að taka á einelti og kom það okkur á 

óvart að 60% svarenda taldi sér ganga mjög vel eða fremur vel að taka á einelti. 

Þetta styður við svör næstu spurningar könnunarinnar þar sem í ljós kemur að 

71% svarenda töldu sig oft, mjög oft eða alltaf færa í að takast á við eineltismál. Í 

ljós kom að 58% svarenda fundu sjaldan eða aldrei fyrir óöryggi þegar þeir vinna 

með eineltismál og 62% svarenda sögðust sjaldan eða aldrei finna fyrir kvíða. 

Þetta kemur okkur svolítið á óvart þar sem eineltismál eru tilfinningaþrungin og 

50



 52 

 

viðkvæm málefni og reyna á alla sem að þeim koma. 55% svarenda svöruðu því 

til að þau væru nokkuð örugg með sig í að vinna með eineltismál.  Áhersla er lögð 

á að starfsfólk Olewusarskólanna veiti hvort öðru stuðning og vinni saman „því 

það er bannað að brillera í eineltinu“ (Þorlákur H. Helgason munnleg heimild, 28. 

október 2010).   

Svarendur voru beðnir um að forgangsraða þeim þáttum sem þeir töldu helst að 

stæðu í vegi fyrir að þeir gætu tekið á eineltismáli í spurningu 44. Það sem flestum 

fannst standa í vegi fyrir þeim, í að takast á við eineltismál, voru ónægar upplýs-

ingar hvort sem það var frá nemendum, þolendum, gerendum eða foreldrum 

nemanda. Við teljum að með góðum skólabrag, bættum bekkjaranda og meiri 

fræðslu um afleiðingar eineltis, megi efla traust milli þessara aðila og starfsfólks 

skólanna og þar með upplýsingaflæðið. Hátt hlutfall svarenda talaði um að sam-

skiptaleysi við foreldra stæði oft í vegi fyrir því að hægt væri í sameiningu að 

leysa eineltismál sem upp koma og styður það við niðurstöður sem komu fram í 

spurningu 19.  Lykilatriðin í því að geta tekist á við eineltismál er færni í foreldra-

samskiptum og að hafa foreldra algjörlega með sér í því starfi sem fram fer í 

skólunum (Sigrún Garcia Thorarensen munnleg heimild, 28.október 2010). 

Síðasta spurning könnunarinnar var á þá leið að svarendur voru beðnir um að for-

gangsraða hvað þeir teldu vera árangursríkustu forvörnina gegn einelti. 67% svar-

enda merktu við í efsta reit, að það sem mestu máli skipti væri góður skólabragur, 

bekkjarandi og Olweusaráætlunin. Símenntun og fræðsla fyrir kennara og annað 

starfsfólk töldu svarendur einnig vera mikilvægan þátt. Þessar niðurstöður koma 

okkur ekki á óvart og sést greinilega í svörunum að samspil Olweusar-

áætlunarinnar, góðs skólabrags og bekkjaranda er það sem starfsfólk telur mjög 

mikilvægan þátt í forvörnum gegn einelti. Velgengni – árangur í Olweusar-

verkefninu helst í hendur við það hversu sátt fólk er við þátttöku í verkefninu 

(Þorlákur Helgi Helgason munnleg heimild, 8. september 2010). 

Gott er að hafa eitthvað til að styðjast við þegar tekið er á aga, andfélagslegu 

atferli og einelti. Í Olweusaráætluninni er forvarnarhugsun sem snýst um myndug-

leika og samstöðu fólks. Áætlunin er heildstæð og framkvæmdar hafa verið fjöldi 

rannsókna sem styðja það að áætlunin virki. Rannsóknin er vel kynnt út í 
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samfélaginu og fagna foreldrar því að stuðst sé við áætlunina (Þorkell D. Jónsson 

munnleg heimild, 27. október 2010).  

Þorlákur H. Helgason er stoð og stytta verkefnisins og er ávallt hægt að leita til 

hans. Hann er drifkraftur áætlunarinnar, gefur jákvæða endurgjöf og eflir starfs-

fólk skólanna áfram í baráttunni gegn einelti (Berglind S. Heiðarsdóttir og Kristín 

Magnúsdóttir munnleg heimild, 27. október 2010; Helga Jóna Pálmadóttir og 

Laufey Eyjólfsdóttir munnleg heimild, 28. október 2010; Sigrún García 

Thorarensen munnleg heimild, 28. október 2010).   

Í framhaldi af þessari könnun væri áhugavert að skoða betur viðhorf skóla-

stjórnenda til Olweusaráætlunarinnar og hvernig þeir telja að best sé að virkja allt 

starfsfólk skólanna til þátttöku í áætluninni. Áhugavert væri að skoða líka hvort 

munur sé á virkni og þátttöku kennara í áætluninni þar sem verkefnastjórar miðla 

efni til starfsfólks skólanna með bæklingum og fróðleik sem þeir hafa sjálfir tekið 

saman og starfsfólks í skólum þar sem eingöngu er stuðst við það sem sett er fram 

í kennarahandbók Dan Olweusar.  

Lokaorð 

Einelti er erfið lífsreynsla og getur leitt til neikvæðra afleiðinga s.s slæmrar sjálfs-

myndar, þunglyndis og einmannaleika bæði hjá þolendum og gerendum. Dan 

Olweus og samstarfsmenn hans unnu Olweusáætlunina í þeim tilgangi að aðstoða 

skólastjórnendur og annað starfsfólk skólanna við að koma í veg fyrir einelti í 

skólum. Olweusaráætlunin á að vera hluti af því hefðbundna starfi sem fram fer í 

skólum hvort sem um er að ræða starf kennara með bekkjum eða í starfi allra 

annarra starfsmanna skólanna. Því er mikilvægt að heilsteypt innleiðingarferli eigi 

sér stað og að áætluninni sé fylgt eftir í einu og öllu. Skólastjórnendum ber að 

halda vel utan um áætlunina, innleiðingu hennar, fræðslu til starfsfólks, foreldra 

og forráðamanna sem og til nemanda skólanna og örvi með því áhuga allra á 

þátttöku í áætluninni. Nemandakönnun er lögð fyrir tvisvar á innleiðingarskeiðinu 

og er markmiðið með henni að skólastjórnendur og starfsfólk skólanna geti betur 

gert sér grein fyrir því hvernig nemendur upplifa aðstæður í skólanum. Hvaða 

öryggi þeir telja sig búa við þ.e.a.s hvernig þeir treysta hinum fullorðnu.  
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Olweusaráætlunin leggur áherslu á virkt og samhæft eftirlitskerfi með skipulagðri 

upplýsingamiðlun og nægilegum fjölda kennara og annarra starfsmanna við gæslu 

sem grípa inn í leik/aðstæður nemanda frekar oftar en sjaldan. Því er mikilvægt að 

allt starfsfólk skólanna geri sér grein fyrir því að þeim ber að fylgjast með öllum 

nemendum en ekki bara einhverjum ákveðnum hóp eða bekk. Í tengslum við þetta 

er jafn mikilvægt að nemendur geri sér grein fyrir tilgangi reglna, réttmæti þeirra 

og séu meðvitaðir um eigin ábyrgð. Áætlunin hvetur til þess að kennarar noti 

hlutverkaleiki í baráttunni gegn einelti þar sem hann auki upplifun og skilning 

nemanda á einelti og virki á sama tíma sem hvatning til að bregðast rétt við ef 

einelti kemur upp. Foreldrafundir eru líka taldir mikilvægir og tilgangurinn með 

þeim er að stuðla að samvinnu heimila og skóla gegn einelti. 

Í Olweusaráætluninni er stuðst við 12 atriði sem viðmið og eru þau hluti af 

Olweus standard í Skandinavíu og Litáen en hafa ekki verið innleidd formlega á 

Íslandi. Atriðin mynda grunn að mati á því hvort skóli telst Olweusarskóli og 

gilda að lokinni innleiðingu. Atriðin fjalla um þætti sem ætlast er til að sé 

framhaldið eftir að innleiðingu er lokið þar sem þeir eru taldir megin forsenda 

þess að innleiðing áætlunarinnar verði farsæl.  

Markmið ritgerðar okkar var að sýna fram á hvaða atriði starfsfólk skólanna sem 

taka þátt í Olweusaráætluninni (Olweusarskólar) telja að skipti máli eigi áætlunin 

að skila árangri og hvað skólastjórnendur geti gert til að stuðla að velgengni 

áætlunarinnar. Til þess að geta komist að því hvaða atriði þetta eru, ákváðum við 

að leggja spurningakönnun fyrir í 13 skólum sem valdir voru með kerfisbundinni 

úrtaksgerð úr þeim 65 skólum gengið hafa í gegnum innleiðingu áætlunarinnar. 

Þýði rannsóknarinnar voru starfsmenn allra Olweusarskólanna en úrtakið 

starfsmenn þeirra skóla sem könnunin var lögð fyrir í. Til að styðja við 

niðurstöður og umræðukafla rannsóknarinnar voru tekin viðtöl við Þorlák H. 

Helgason, einn skólastjóra, tvo aðstoðarskólastjóra og þrjá verkefnastjóra eftir að 

niðurstöður könnunarinnar lágu fyrir. Mælitæki rannsóknarinnar voru spurninga-

könnunin sem innihélt 46 spurningar og skipt var niður í 5 kafla eftir því hvaða 

upplýsingum leitað var eftir ásamt viðtölum sem tekin voru en í þeim var stuðst 

við spurningalista með opnum spurningum og viðtölin hljóðrituð. Rannsóknar-

sniðið sem notað var við gerð rannsóknarinnar er útskýrandi snið og söfnuðum við 

fyrst megindlegum gögnum saman með því að leggja spurningakönnunina fyrir og 
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vinna úr niðurstöðum hennar. Síðan var eigindlegum gögnum safnað með 

stöðluðum einstaklingsviðtölum við nokkra aðila sem þegar hefur verið gerð grein 

fyrir hverjir voru. Þegar við unnum úr niðurstöðum spurningakönnunarinnar 

einbeittum við okkur að svörunum við þeim spurningum sem við töldum lykil-

spurningar könnunarinnar og bárum saman við niðurstöður annarra spurninga í 

könnuninni. Að lokum drógum við fram þau atriði úr niðurstöðunum sem við 

áttum von á, sem komu okkur á óvart og sem studdu við niðurstöður annarra 

rannsókna sem gerðar hafa verið á áætluninni. 

Mikið álag á tölvukerfi Reykjavíkurborgar, villur í forriti sem notað var við gerð 

skoðanakönnunar ásamt smávægilegum tæknilegum og mannlegum örðugleikum 

urðu til þess að svarhlutfall þeirra sem tóku könnunina var lægra en við bjuggumst 

við. Um 500 manns fengu könnunina senda til sín en 180 manns gáfu sér tíma til 

að svara. Í ljós kom að af þeim 180 sem gáfu sér tíma til að svara könnuninni voru 

85% konur og 15% karlmenn. Konur eru í meirihluta þeirra sem starfa í 

grunnskólum landsins. Eftir að hafa skoðað niðurstöður könnunarinnar úr þeim 

kafla er sneri að menntun kom margt fróðlegt í ljós eins og að stórt hlutfall 

svarenda kvaðst ekki muna eftir því hvort þeir hefðu fengið fræðslu um einelti 

meðan á kennaranámi þeirra stóð. Við teljum ástæðuna fyrir því vera þá að 

umræður um einelti voru svo til engar fyrr en í kringum 1980. Við getum líka 

tekið undir það að lítil fræðsla er á boðstólnum enn í dag fyrir nema á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands og teljum við þörf á að bæta úr því með því 

að bjóða upp á námskeið um einelti og eineltisaðgerðir. Svarendur voru sammála 

því að í boði hefði átt að vera meiri þjálfun í praktískum atriðum eins og um 

einelti, um einstaklingsbundnar aðgerðir gegn einelti, hvernig halda á uppi góðum 

bekkjaranda, um samstarf heimilis og skóla og um viðtalstækni.  

Í fyrstu lykilspurningu könnunarinnar var spurt út í þá þætti sem svarendur teldu 

sig þurfa mestu styrkinguna við og þegar svörin voru borin saman við þá þætti 

sem svarendur hefðu viljað fá meiri fræðslu um kom í ljós að um sömu þætti var 

að ræða. Þær spurningar sem á eftir fylgdu leiddu líka í ljós að starfsfólk skólanna 

veigrar sér oft við að tala við foreldra nemanda um einelti og er ástæðan líklega 

óöryggi í viðtalstækni og einstaklingsbundnum aðgerðum gegn einelti.  
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Í þeim kafla könnunarinnar sem sneri að Olweusaráætluninni kom í ljós að færni í 

að taka á eineltismálum helst í hendur við að starfsfólk hafi tekið þátt í innleiðingu 

áætlunarinnar á þeim vinnustað þar sem það vinnur eða annars staðar, og hefur 

yfir 10 ára starfsreynslu að baki að loknu kennaranámi. Svarendur telja að 

Olweusaráætlunin hafi áhrif á skólabraginn og stuðli að góðum bekkjaranda og er 

það eitt af aðalmarkmiðum áætlunarinnar.  

Í lykilspurningu tvö var spurt hvað starfsfólk teldi að helst þyrfti að styrkja betur 

hjá kennurum og var starfsfólk sammála því að fyrst og fremst þyrftu kennarar 

meiri þekkingu á því að sjá og finna vandann og vinna betur saman þegar einelti 

kemur upp. Eins þyrfti að styrkja kunnáttu kennara í að halda bekkjarfundi. Ýmsar 

ábendingar komu um hvernig best væri að standa að þessari styrkingu og eru 

verklegar æfingar ásamt umræðum taldar árangursríkari en fræðslan ein og sér.    

Þriðja lykilspurningin var hvernig svarendur teldu skólastjórnendur geta aðstoðað 

starfsfólk við að verða hæfara í að taka á einelti þegar það kemur upp í skólanum. 

Stuðningur frá eineltisteymi skólanna, stuðningur frá umsjónarkennurum og 

verkefnisstjórum voru þau svör sem stóðu upp úr og út frá þessum atriðum má sjá 

að starfsfólk skóla vill geta sótt þann stuðning sem það þarf innan skólans.  

Í síðasta kafla könnunarinnar var spurt hvernig starfsfólki gengi að taka á einelti, 

hvort það hefði þurft að taka á einelti það sem af var skólaárinu, hvað stæði helst í 

vegi fyrir  því að það tæki á einelti og hvað væri árangursríkt að nota sem forvörn 

gegn einelti. Þar sem könnunin var send út í október var stutt liðið á skólaárið en 

samt voru furðu margir sem höfðu þá þegar þurft að taka á nokkrum eineltis-

málum. Flestir töldu sig færa í að taka á eineltismálum og fáir sögðust finna fyrir 

óöryggi þegar þeir vinna með eineltismál. Meirihluti svarenda fannst ónægar 

upplýsingar hvort sem það var frá nemendum, þolendum, gerendum eða 

foreldrum nemanda, standa í vegi fyrir þeim í að takast á við eineltismál. Það 

bendir til að stuðla þurfi enn betur að færni í foreldrasamskiptum og að styrkja 

samstarf foreldra og skóla. Árangursríkustu forvarnirnar gegn einelti voru 

svarendur sammála um að væru Olweusaráætlunin, góður skólabragur og bekkjar-

bragur. Ef vel er staðið að innleiðingu áætlunarinnar inn í skólana og henni fylgt 

eftir, stuðlar það að velgengi og góðum árangri. Jafnframt verður starfsfólk 

virkara sem verður til þess að nemendur verða meðvitaðri um hvað einelti er og 
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afleiðingar þess. Eins munu nemendur bera meira traust til kennara og annars 

starfsfólks.  

Í framhaldi af þessari könnun væri áhugavert að skoða betur viðhorf skóla-

stjórnenda til Olweusaráætlunarinnar og hvernig þeir telja að best sé að virkja allt 

starfsfólk skólanna til þátttöku í áætluninni. Áhugavert væri að skoða líka hvort að 

munur sé á virkni og þátttöku kennara í áætluninni þar sem verkefnastjórar miðla 

efni til starfsfólks skólanna með bæklingum og fróðleik sem þeir hafa sjálfir tekið 

saman og starfsfólks í skólum þar sem eingöngu er stuðst við það sem sett er fram 

í kennarahandbók Dan Olweusar.   
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* 5. Hvers  vegna valdir þú þann skóla sem þú starfar við?
Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika, eftir því sem við á. 

 v/ staðsetningar
 v/ Olweusaráætlunarinnar sérstaklega
 v/ fyrri reynslu minnar af skólanum
 v/ afspurnar (mér var bent á þennan skóla)
 Aðrar ástæður

Reset

* 6. Hversu mörg ár hefur þú kennt/starfað við þennan skóla ?

* 7. Hefur þú áður starfað við kennslu ?
 Já
 Nei

Reset
Ef svarið er já: hversu langan tíma?

8. Hver var starfsreynsla þín í grunnskóla áður en þú laukst  kennaranámi? 

 Engin
 Minni en tíu ár
 Lengri en tíu ár

Reset

9.
Hver er starfsreynsla þín í grunnskóla eftir að þú laukst kennaranámi?
 

 Engin
 Minni en tíu ár
 Lengri en tíu ár

Reset

Next >>

12.11.2010 Könnun

kwiksurveys.com/online-survey.php?s… 2/362



Show

Preview Mode:

 Fræðsla og þjálfun 

* 10.
Hvaða prófgráðu/prófgráðum hefur þú lokið?
Merktu við þá menntun sem þú laukst síðast.

 Gamla grunnskólaprófið
 Grunnskólapróf
 Landspróf
 Stúdentspróf
 Gamla kennaraprófið (úr Kennaraskólanum)
 B.S eða B.ed.
 M.S.

Reset
Önnur menntun

11.
Hefur þú lokið kennaraprófi/kennsluréttindanámi? Ef svarið er nei,  svaraðu þá
næst spurningu 18
 

 Já
 Nei

Reset
Ef svarið er já, hvaða ár?
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* 12.
Hversu mikla fræðslu hefur þú fengið um einelti?
 

 Mjög mikla
 Mikla
 Hæfilega
 Litla
 Enga

Reset

13.
Fékkst þú fræðslu um einelti í kennaranámi þínu?

 Já
 Nei - farðu næst í spurningu 18
 Man það ekki- farðu næst í spurningu 18

Reset

14. Hefðir þú viljað fá meiri fræðslu um einelti meðan á námi þínu stóð?

 já
 Nei- farðu næst í spurningu 15

Reset

15.
Hvernig meturðu fræðsluna sem þú fékkst um einelti?

 Mjög góð
 Góð
 Sæmileg
 Léleg
 Mjög léleg

Reset

16.
Telur þú að fræðsla um einelti sem þú fékkst í kennaranámi hafi nýst þér í starfi? 
1- Fræðslan sem ég fékk hefur ekkert nýst mér. 5- Fræðslan sem ég fékk hefur nýst mér mikið.

 1  2  3  4  5
Reset
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17. Hvernig fór fræðslan fram?
 Svarið í textaboxið hér fyrir neðan

Reset

18. Hvernig þjálfun og fræðslu hefðir þú viljað fá? 
Merkja má við fleiri en einn svarmöguleika.

 Um viðtalstækni
 Um staðreyndir um einelti
 Um Olweusaráætlunina almennt
 Um að halda uppi góðum anda í bekk
 Um einstaklingsbundnar aðgerðir gegn einelti, þ.e.a.s. þar sem fram koma þær aðf
 Um samstarf heimilis og skóla

Reset
Annað

<< Back Next >>
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Show

Preview Mode:

 Einelti og Olweusaráætlunin

* 19.
Ég tel að það sé meira um einelti í grunnskólum en leikskólum.

 Mjög sammála

 Frekar sammála

 Veit ekki

 Frekar ósammála

 Ósammála

Reset

20. Er rætt um einelti í skólanum?

 Mjög oft

 Oft

 Stundum

 Sjaldan

 Aldrei- farðu næst í spurningu 23

Reset

21.
Ef rætt er um einelti í skólanum: Við hvaða aðstæður er almennt rætt um einelti í
skólanum?
Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika eftir því sem við á.

 Á kennarastofunni

 Á starfsmannafundum

 Á stigsfundum

 Í foreldraviðtölum

 Í hléum/fríminútum

 Í gæslunni

Reset

Við aðrar aðstæður
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22.
Við hverja ræðir þú um einelti í skólanum.
Svarið öllum liðum. Athugið að eingöngu er hægt að haka við hvert númer einu sinni.

Mjög
oft

Oft Stundum
Mjög

sjaldan
Aldrei

Við foreldra

Við
skólastjórnendur

Við samstarfsfólk

Við nemendur

Reset

* 23. Tókst þú þátt í innleiðingu Olweusaráætlunarinnar á þínum vinnustað?

 Já

 Nei

Reset

* 24. Tókst þú þátt í innleiðingu Olweusaráætlunarinnar annars staðar en þar sem
þú vinnur  núna?

 Já

 Nei

Reset

* 25. Hversu færa(n)  telur þú þig vera í að taka á eineltisvanda nemenda?

1- Hef enga kunnátttu í því, 5 - Tel mig vera mjög færa(n) í því. 

 1  2  3  4  5

Reset
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* 26. Þegar þú tekst á við samskiptavanda meðal nemenda, hvernig reynist þá sú
kunnátta sem þú hefur öðlast úr Olweusaráætluninni ?

1- Styður ekki við færni mína  5- Styður mjög mikið við færni mína.

 1  2  3  4  5

Reset

* 27. Í hvaða þáttum telur þú þig þurfa mestu styrkinguna við?
Merkja má við fleiri en einn valmöguleika.

 Almenn samskipti við nemendur

 Hlutverkaleiki

 Halda uppi bekkjaraga

 Að vinna með einstaklingsmál sem upp koma

Reset

Annað → vinsamlega nefndu hvað

* 28. Telur þú að Olweusaráætlunin hafi haft áhrif á skólabraginn ?

1- Hefur engin áhrif haft á skólabraginn   5- Hefur haft mikil áhrif á skólabraginn.

 1  2  3  4  5

Reset

Ef þú telur að Olweusaráætlunin hafi haft áhrif á skólabraginn, nefndu þá á hvaða
hátt?

* 29. Telur þú alla starfsmenn grunnskólans virka þátttakendur í
Olweusaráætluninni? Ef svarið er nei, hvað telur þú að valdi því?

 Já

 Nei

Reset

* 30. Hvað telur þú að þurfi helst að styrkja betur hjá kennurum?
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* 31. Hvaða þættir eru það í Olweusaráætluninni sem þú telur að skili mestum
árangri?
Athugið að eingöngu er hægt að haka við hvert númer einu sinni.

1- Skilar minnstum árangri  6- Skilar mestum árangri. 

1 2 3 4 5 6 7

Umræðufundir kennara

Bekkjarfundir

Námsdagar um einelti

Bekkjarreglur

Foreldrafundir

Gæsla í frímínútum

Vinnubrögð í
einstaklingsmálum

Reset

Annað → vinsamlega nefndu hvað

* 32. Verklagsreglur í eineltismálum eru mér mikill stuðningur.

 Sammála

 Frekar sammála

 Veit ekki

 Frekar ósammála

 Ósammála

Reset

33. Upplifir þú að samstarfsfólk þitt sé sátt í sínu starfi ?

1- Mjög ósátt     5- Mjög sátt

 1  2  3  4  5

Reset
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34. Finnst þér  að skólinn sem þú ert starfsmaður í hafi tekið framförum undanfarin
ár?

1- Mjög ósammála   5- Mjög sammála.

 

 1  2  3  4  5

Reset

Ef þú telur einhverjar framfarir hafa orðið vinsamlega skilgreindu hverjar þú telur
þær vera.

<< Back Next >>
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Show

Preview Mode:

 Viðhorf og greining

35. Hvernig telur þú að skólastjórnendur geti aðstoðað þig við að verða hæfari í að
taka á einelti ef /þegar það kemur upp í skólanum?   
Athugið að eingöngu er hægt að haka við hvert númer einu sinni.

1  - Það sem síst skiptir máli,  5-  Það sem skiptir mestu máli.

1 2 3 4 5

Með stuðningi frá eineltisteymi

Með stuðningi frá verkefnisstjóra

Með stuðningi frá umsjónarkennara

Með stuðningi frá öðru starfsfólki innan
skólans

Með stuðningi aðila utan skólans

Reset

Á einhvern annan hátt?
1

* 36. Ert þú sammála eða ósammála eftirfarandi staðhæfingu:

„Kennarar og annað starfsfólk skólans sem ég vinn í þarf á meiri fræðslu og
þjálfun að halda til að geta starfað eftir Olweusaráætluninni" 

 Mjög sammála

 Fremur sammála

 Sammála

 Fremur ósammála

 Mjög ósammála

Reset
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37. Hvaðan finnst þér að sá stuðningur sem kennarar þurfa í eineltismálum (til að
starfa eftir Olweusaráætluninni) eigi að koma? 
 Merkið í réttan reit áður en skrifað er í textabox

 Frá skólastjórnendum

 Frá samstarfsfólki

 Frá öðrum kennurum

 Frá verkefnastjóra

 Frá foreldrum nemenda

 Frá utanaðkomandi aðilum

 Annað

Reset

* 38. Telur þú að þú komir auga á einelti ef það á sér stað í skólanum?

 Alltaf

 Oft

 Stundum

 Sjaldan

 Aldrei

Reset

* 39. Hversu oft telur þú að þú komir auga á einelti ef það er í gangi í bekk/jum sem
þú kennir?

 Alltaf

 Oftast

 Stundum

 Sjaldan

 Aldrei

 Það er ekkert einelti í þeim bekk/jum sem ég kenni.

Reset
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* 40. Hvað telur þú að skipti mestu máli til að þú fáir upplýsingar um að einelti sé í
gangi? 
Athugið að eingöngu er hægt að haka við hvert númer einu sinni.

1 - Það sem síst skiptir máli, 7- Það sem skiptir mestu máli.

 

1 2 3 4 5 6 7

Þolendur láta mig vita

Aðrir nemendur en
þolendur láta mig vita

Ég fæ vitneskju um það frá
öðru starfsfólki skólans

Foreldrar þolenda láta mig
vita

Foreldrar geranda láta mig
vita

Ég kem auga á eineltið

Annað

Reset

Ef annað → vinsamlega nefndu hvað

<< Back Next >>
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Show

Preview Mode:

 Tekið á einelti

* 41. Hversu oft hefur þú þurft að vinna í eineltismáli það sem af er vetri?

 Aldrei

 Einu sinni til tvisvar

 Oftar

Reset

Vinsamlega lýstu málinu/málunum

42. Hvernig gengur þér að taka á einelti?

 Mjög vel

 Fremur vel

 Sæmilega

 Fremur illa

 Mjög illa

Reset
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* 43. Þegar ég er að vinna í eineltismáli ... 
Athugið að eingöngu er hægt að haka við hvert númer einu sinni.

1- Aldrei og 6- Alltaf.

1 2 3 4 5 6

Finn ég fyrir óöryggi

Finn ég fyrir kvíða

Finnst mér ég vera vanbúin/n að
takast á við eineltið

Reyni ég að fá einhvern annan til
að aðstoða mig

Er ég nokkuð örugg/ur með mig

Tel ég mig vera færa/n í að takast
á við það

Reset
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* 44. Hvað telur þú standa helst í vegi fyrir því að þú getir tekið á eineltismáli.
Athugið að eingöngu er hægt að haka við hvert númer einu sinni.

1 - Það sem aldrei stendur í vegi fyrir því, 9 - Það sem oftast stendur í vegi fyrir því.

1 2 3 4 5 6 7 8

Tímaleysi

Samskiptaleysi við
foreldra

Ónægar
upplýsingar frá
nemendum,
þolendum,
gerendum og
foreldrum nemenda

Öryggisleysi mitt

Ónóg þekking á
Olweusaráætluninni

Skortur á stuðningi
frá deildastjóra

Skortur á stuðningi
frá verkefnastjóra

Skortur á stuðningi
frá
skólastjórnendum

Skortur á stuðningi
frá öðrum

Reset

Annað → vinsamlega nefndu þá hvað

12.11.2010 kwiksurveys.com/online-survey.php?s…

kwiksurveys.com/online-survey.php?s… 3/576



* 45. Hversu árangursríkt telur þú eftirfarandi vera sem forvörn gegn einelti
Athugið að eingöngu er hægt að haka við hvert númer einu sinni.

1 - Það sem síst skiptir máli, 8- Það sem skiptir mestu máli.

1 2 3 4 5 6 7 8

Olweusaráætlunin

Góður skólabragur
og bekkjarandi

Símenntun og
fræðsla fyrir
kennara og annað
starfsfólk skólans

Afskiptaleysi (Mér
finnst of mikið gert
úr einelti)

Samstarf og
sameiginlegur
skilningur
starfsfólks er koma
að skólagöngu
nemenda

Að gerendum
eineltis sé refsað

Að þolendur eineltis
fái stuðning og
úrvinnslu sinna
mála

Annað

Reset

Ef annað → vinsamlega nefndu hvað

46. Er eitthvað sem þú vilt bæta við í lokin?

Reset

<< Back < Finish Survey>
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Fylgiskjal 2- Bréf frá Þorláki H. Helgasyni til skólastjórnenda 

skólanna í úrtakinu 

 

Kæru skólastjórar í Olweusaráætluninni.   4.október 2010. 

 Það er mikilvægt að við tökum púls á viðhorfum og starfsaðferðum okkar í 

Olweusaráætluninni og að við miðlum upplýsingum sem efla þekkingu og færni í 

eineltismálum. 

     Undanfarin misseri finn ég fyrir auknum áhuga á Olweusaráætluninni í 

samfélaginu. Þá er það gleðilegt að áhugi er meðal nemanda á lokastigi í 

kennaranámi er nokkur. Reyndar mikill hjá þeim sem leggja þetta efni fyrir sig í 

lokaverkefninu. 

     Að þessu sinni eru þrjár lokaritgerðir í smíðum (þar af tveimur lokið) – þar 

sem eineltisáætlunin er stofn í þeim. Tvær þeirra fjalla um leikskólann og ein um 

grunnskólann. 

     Það er vegna lokaritgerðarinnar um grunnskólann sem ég leita til ykkar og bið 

um aðstoð. Sigurveig Birgisdóttir og Kristjana Eysteinsdóttir, nemar í B.Ed 

náminu, vinna saman að lokaverkefninu. Meðal þess sem þær eru að fást við er 

könnun meðal starfsfólks í grunnskólum sem vinna samkvæmt 

Olweusaráætluninni. 

     Þar sem ykkar skólar hafa lent í úrtaki fer ég þess að leit við ykkur að þær 

stöllur fái að leggja könnunina fyrir í ykkar skólum. 

     Könnunin er eingöngu rafræn og er áætlað að það taki um tíu mínútur að ljúka 

henni. Markhópurinn er starfsfólk skólanna (skólastjórnendur, kennarar og annað 

starfsfólk en kennarar). Ég er leiðbeinandi þeirra og ábyrgðarmaður og hefur 

Persónuvernd gefið grænt ljós. Ekki er um persónuupplýsingar að ræða 

samkvæmt lögunum enda verður ekki hægt að greina svör eftir einstökum skólum 

eða starfsfólki. 

Ég tel að niðurstöður könnunarinnar verði okkur mikils virði. Til þess þarf svörun 

að verða góð. 

Vænt þætti mér að fá viðbrögð við þessu erindi sem allra fyrst. 

Vinsamlegast, Þorlákur  

78
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Fylgiskjal 3 – Bréf til skólastjórnenda 

Kæri skólastjóri      5. október 2010. 

Undirritaðar eru nemar í grunnskólakennaranámi við Háskóla Íslands, stefnt er að 

útskrift í febrúar 2011. Við erum að vinna að lokaverkefni okkar sem ber heitið 

Hvaða þættir skipta máli í starfi skóla til að Olweusaráætlunin skili árangri? 

Við höfum ákveðið að leita til 13 grunnskóla eftir þátttöku við að svara 

spurningakönnun okkar og er þinn skóli einn þessara skóla. Skólarnir voru valdir 

eftir kerfisbundinni úrtaksgerð úr lista sem Þorlákur H. Helgason lagði til, yfir þá 

skóla sem eru þátttakendur í Olweusaráætluninni gegn einelti. 

 Markmið okkar er að leita eftir svörum við því hvaða þætti starfsfólk telur að 

þurfi að vera til staðar til þess að það geti unnið eftir Olweusaráætluninni á sem 

árangursríkastan hátt.  

Óskað var eftir samþykki Persónuverndar vegna könnunarinnar. Jákvætt svar 

fékkst við umsókninni. Við höfum útbúið spurningalista sem viljum biðja alla 

starfsmenn skólans að svara fyrir okkur. Könnunin verður opin frá 6. október 

2010 til og með 11. október 2010. Spurningalistinn er trúnaðarmál og því er ekki 

beðið um að hann sé merktur með nafni, og ekki á að vera hægt að rekja svörin til 

einstaka skóla. Eftir úrvinnslu mun öllum svörum vera fargað á lögmætan hátt.  

Hér er slóðin á rafrænu könnunina:  

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=KLHION_8e301784 

Meðfylgjandi er wordskjal sem við biðjum þig um að senda á alla starfsmenn 

skólans ásamt slóðinni á spurningakönnun okkar.  

Leiðsögukennari okkar er Þorlákur H. Helgason og mun hann ábyrgjast að farið 

verði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Ef þú vilt frekari upplýsingar er þér 

velkomið að hafa samanband við okkur á netföngin; kre12@hi.is og sib23@hi.is  

Með fyrirfram þökk 

Nemar í grunnskólakennaranámi við Háskóla Íslands 

Kristjana Eysteinsdóttir  kt: 180679-3169 

Sigurveig Birgisdóttir     kt: 170769- 4309 
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Fylgiskjal 4- Bréf til starfsmanna skólanna 

Rannsókn á því hvaða þættir skipta máli í starfi skóla til að Olweusarverkefnið 

skili árangri. 

Kæri viðtakandi      5. október 2010 

Undirritaðar eru nemar í grunnskólakennaranámi við Háskóla Íslands, stefnt er að 

útskrift í febrúar 2011. Við leggjum stund á lokaverkefni okkar um þessar mundir 

sem ber heitið Hvaða þættir skipta máli í starfi skóla til að Olweusaráætlunin skili 

árangri? Markmið okkar er að leita eftir svörum við því hvaða þætti starfsfólk 

telur að þurfi að vera til staðar til þess að það geti unnið eftir Olweusaráætluninni 

á sem árangursríkastan hátt. Til þess að við getum kannað hvernig viðhorfi starfs-

fólks í skólum er háttað viljum við biðja þig um að svara meðfylgjandi könnun 

fyrir okkur. Um er að ræða spurningalista með fjölvalsspurningum, ekki ætti að 

taka meira en 15 mínútur að svara. Óskað var eftir samþykki Persónuverndar 

vegna könnunarinnar. Jákvætt svar fékkst við umsókninni. Spurningalistinn er 

trúnaðarmál og því er ekki beðið um að hann sé merktur með nafni, og ekki á að 

vera hægt að rekja svörin til einstakra skóla. Eftir úrvinnslu mun öllum svörum 

vera fargað á lögmætan hátt. Könnunin er lögð fyrir í 13 grunnskólum  víðs vegar 

um landið er starfa eftir Olweusaráætluninni gegn einelti. Það er okkur mikilvægt 

að þú gefir þér tíma til að ígrunda svör þín vel og svarir öllum spurningunum, á 

þann hátt verða niðurstöður könnunarinnar marktækastar.  

     Leiðsögukennari okkar er Þorlákur H. Helgason og mun hann ábyrgjast að 

farið verði með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Ef þú vilt frekari upplýsingar 

er þér velkomið að hafa samanband við okkur á netföngin; kre12@hi.is og 

sib23@hi.is . Könnunin verður opin frá 6. október 2010 til og með 11. október 

2010. Klikkaðu á eftirfarandi slóð og þá opnast rafræna könnunin:  

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=KLHION_8e301784 

Með fyrirfram þökk 

Nemar í grunnskólakennaranámi við Háskóla Íslands 

Kristjana Eysteinsdóttir  kt: 180679-3169 

Sigurveig Birgisdóttir     kt: 170769- 4309  
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Fylgiskjal 5- Bréf um framlengingu á könnun 

 

 

Komið þið sæl      11. október 2010 

     Þar sem farið hefur verið fram á það við okkur að könnun okkar um hvaða 

þættir skipta máli í starfi skóla til að Olweusarverkefnið skili árangri sé 

framlengd, höfum við orðið við þeirri beiðni og er könnunin nú opin til  og með 

föstudagsins 15. október. Okkur þætti vænt um ef þið vilduð vera svo væn að 

ítreka það við starfsfólk ykkar að svara könnuninni sem fyrst. 

     Við þökkum þær ábendingar sem við höfum nú þegar fengið um könnunina og 

metum þátttöku ykkar mikils. 

Hér er slóðin: 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=KLHION_8e301784 

Bestu kveðjur 

Kristjana Eysteinsdóttir og Sigurveig Birgisdóttir 

  

81

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=KLHION_8e301784


 66 

 

Fylgiskjal 6 – Ítrekun til skólastjórnenda vegna könnunar 

         

Kæru skólastjórnendur.     14.október 2010 

Þann 5.október síðastliðinn sendum við ykkur vefpóst þar sem við fórum þess á 

leit við ykkur að þið mynduð senda bréf (sem var í viðhengi vefpóstsins) á alla 

starfsmenn skóla ykkar þar sem þeir voru beðnir um að taka þátt í könnun sem við 

gerðum í tengslum við lokaritgerð okkar. Alls fengu 13 skólar sem eru í 

Olweusaráætluninni póst frá okkur og ef litið er á fjölda starfsfólks í þessum 

skólum þá eru þeir um 600 talsins. Þann 11 .október var farið þess á leit við okkur 

að við myndum framlengja könnuninni um einhverja daga og gerðum við það. Í 

dag hafa 25% starfsfólk þessara 13 skóla svarað og því miður dugar það ekki til. 

Við verðum að fá um eða yfir 50 % svörun til þess að könnunin sé marktæk. Því 

förum við nú aftur fram á aðstoð og biðjum ykkur um að senda tölvupóst á 

starfsfólk skólanna og ítreka að það taki þátt í könnuninni.  

Niðurstöður könnunarinnar geta varpað ljósi á hvaða þættir skipta máli í starfi 

skóla til að Olweusaráætlunin skili árangri. 

Könnunin hefur verið framlengd og verður opin til og með 22. október. Hér er 

slóðin á könnunina: 

http://www.kwiksurveys.com/online-survey.php?surveyID=KLHION_8e301784 

 

Með fyrirfram þökk aftur 

Kristjana Eysteinsdóttir og Sigurveig Birgisdóttir 
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Fylgiskjal 7 – Spurningalistar fyrir viðtöl við skólastjórnendur og 

verkefnastjóra. 

 

Skólastjórnendur  

 Getur þú greint okkur í stuttum orðum frá menntun þinni og starfsreynslu? 

Hvernig upplifir þú þær breytingar sem orðið hafa síðan þú laukst kennara 

prófi? 

Hvað hefur þú starfað lengi við þennan skóla? 

Hvernig lýsir þú þínu starfi? 

Hvað eru margir starfsmenn sem vinna í skólanum þ.e kennarar, skólaliðar, annað 

starfsfólk en kennarar. 

Hefur þú starfað í öðrum skólum það sem unnið var eftir Olweusáætluninni? 

Tókst þú þátt í innleiðingu Olweusáætlunarinnar í þessum skóla? 

Hversu góður fannst þér sá undirbúningur sem þú fékkst í tengslum við 

innleiðingu Olweusáætlunarinnar í skólann? 

Var eitthvað sem þér fannst að hefði betur mátt gera?  

Eru einhverjir þættir Olweusáætlunarinnar sem þú telur þig hafa þurft meiri 

fræðslu um? 

Hver telur þú viðhorf starfsfólks skólans (annarra en kennara) til Olweus-

áætlunarinnar vera? 

Hvernig er Olweusáætlunin kynnt fyrir nýju starfsfólki skólans?  

Ef um kynningu á áætluninni er að ræða hver sér þá um hana? 

Hvernig fer sú kynning fram? 

Hver telur þú viðhorf kennara skólans til Olweusáætlunarinnar vera? 

Hver eru viðhorf þín til Olweusáætlunarinnar? 
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Hvað telur þú sem skólastjóri hlutverk þitt í tengslum við Olweusáætlunina vera? 

Veitir þú sem skólastjóri kennurum stuðning í einstaka málum? 

Ef ekki hver gerir það þá? 

Hvert leitar þú eftir stuðningi ef upp koma viðkvæm eineltismál? 

Hvað er prósentuhlutfall eineltis í skólanum? 

Hvernig hefur gengið að kynna áætlunina fyrir nemendum? 

Hvernig hafa undirtektir foreldra/forráðamanna nemanda verið við Olweus-

áætluninni? 

Telur þú nemendur vera meðvitaðri nú um einelti en áður en skólinn hóf þátttöku í 

Olweus? 

Stefnið þið á að halda áfram þátttöku í Olweusáætluninni? 

Verkefnastjórar  

Getur þú greint okkur í stuttum orðum frá menntun þinni og starfsreynslu? 

Hvað hefur þú starfað lengi við þennan skóla? 

Hvernig lýsir þú þínu starfi 

Hvað eru margir starfsmenn sem vinna í skólanum þ.e kennarar, skólaliðar, annað 

starfsfólk en kennarar. 

Hvað hefur þú starfað lengi við skólann? 

Hvert er þitt hlutverk sem verkefnastjóri? 

Notar þú eingöngu uppeldisfræðilega umræðuhópa til að koma á einelti-

sáætluninni í skólanum? 

Notar þú einhverjar aðrar leiðir og þá hvaða leiðir? 

Ef svarið við spurningu 8 er kynningarfundur fyrir foreldra, nemendur og annað 

starfsfólk en kennara er þá einn fundur talin vera nóg? 
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Hvernig velur þú hópstjóra fyrir umræðuhópana? 

Hvernig undirbýrð þú þá fyrir lykilmannaverkefnið? 

Fá þeir sem skipaðir eru í stýrihóp einhverja meiri/nánari fræðslu en þá sem þeir 

hafa öðlast úr umræðuhópunum.  

Utanaðkomandi aðilar s.s læknir, hjúkrunarfræðingur, fulltrúi foreldra, eru í 

stýrihóp og leikur okkur forvitni á að vita hvernig þú miðlar upplýsingum um 

Olweusáætlunina til þeirra? 

Hefur þú verið verkefnastjóri í öðrum skóla þar sem verið var að innleiða  

Olweusáætlunina.  

Hefur þú starfað í öðrum skóla það sem unnið var eftir Olweusáætluninni? 

Hversu góður fannst þér sá undirbúningur sem þú fékkst í tengslum við 

Olweusáætlunin áður en þú varst verkefnastjóri? 

Var eitthvað sem þér fannst að hefði betur mátt gera.  

Eru einhverjir þættir Olweusáætlunarinnar sem þú telur þig hafa þurft meiri 

fræðslu um? 

Hvert getur þú sótt þá fræðslu sem þér finnst þér vanta? 

Hvernig upplifir þú viðhorf starfsfólks skólans (annarra en kennara) til 

Olweusáætlunarinnar vera? 

Hver telur þú viðhorf kennara skólans til Olweusáætlunarinnar vera? 

Hafa nemendur fengið kynningu á Olweusáætluninni? 

Hafa foreldrar og forráðamenn nemanda skólans fengið kynningu á 

Olweusáætluninni? 

Hvernig upplifir þú viðhorf nemanda og foreldra til Olweusáætlunarinnar? 

Hver eru viðhorf þín til Olweusáætlunarinnar? 

Veitir þú sem verkefnastjóri kennurum stuðning í einstaka málum? 
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Ef ekki hver gerir það þá? 

Hvert leitar þú eftir stuðningi í tengslum við Olweusáætlunina? 

Spurningar til skólastjórnenda og verkefnastjóra í tengslum við niðurstöður úr 

skoðanakönnun sem lögð var fyrir. 

1. Í svörum við einni af spurningunni í spurningakönnun rannsakenda kom 

fram að þegar fólk sækir um vinnu í skólum þá velur það skóla vegna 

staðsetningar. 29%  sögðu ástæðuna fyrir vali á skóla vera aðra en svar-

möguleikarnir sem í boði voru.  Einungis 2 % völdu skóla vegna 

Olweusaráæltunarinnar. Hvað finnst þér um þessa niðurstöðu? 

 

2. Rannsakendum fannst sláandi tala koma upp þegar spurt var hvort 

svarendur væru kennarar (hefðu kennsluréttindi eða væru aðrir starfsmenn 

skólanna. 81% þeirra sem svaraði voru kennarar eða höfðu kennsluréttindi 

og því 19% þeirra sem svöruðu könnuninni voru aðrir starfsmenn 

skólanna. Finnst þér þessar tölur segja eitthvað um virkni fólks til þátttöku 

í hinum ýmsu verkefnum t.d Olweusáætluninni, öðrum verkefnum sem 

skólarnir eru þátttakendur í eða bara að taka þátt í könnunum eins og þeirri 

sem við lögðum fyrir? 

 

3. 6% starfsmanna skólanna segist hafa fengið litla eða enga fræðslu um 

einelti meðan á kennaranámi þeirra stóð. 49% sagðist ekki hafa fengið 

neina kennslu um einelti í náminu og 25% man ekki hvort það fékk 

kennslu eða ekki. Telur þú að breytingar hafi orðið á kennslu um einelti 

síðustu árin (í kennaranáminu) og þá á hvaða veg?   

 

4. 61% starfsmanna skólanna eru sammála eða frekar sammála um að það sé 

meira einelti í grunnskólum en í leikskólum? Ert þú sammála því? 

 

5. Aðspurðir hversu færir starfsmennirnir teldu sig vera í að taka á 

eineltisvanda nemanda voru 10 % sem töldu sig mjög færa í því og 41% 

sem sögðust vera færir en 40 % starfsmanna sögðust ekki vera færir né 

vanfærir um að takast á við einelti. Er starfsfólk almennt að standa sig vel í 

að taka á þeim eineltismálum sem upp koma í skólum? 
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6. Í framhaldi af spurningu 5 þá telja 34% starfsmanna að sú kunnátta sem 

þeir hafa öðlast í gegnum Olweusráætlunina styðji ekki né dragi úr færni 

þeirra við að takast á við einelti. Er þetta ekki of hátt hlutfall og hver telur 

þú skýringuna vera á þessu hlutfalli? 

 

7. Lykilspurning í könnuninni: Aðspurðir hvar starfsmenn telja sig þurfa 

mestu styrkinguna við segja 48% stararfsmanna sig þurfa styrkingu við að 

vinna þau einstaklingsmál sem upp koma. 29% telja sig þurfa styrkingu 

við hlutverkaleiki. Ert þú sammála þessu? Hverja telur þú skýringuna 

vera? Vantar þjálfun á þessu sviði í Olweusaráætlunina? 

 

8. Rannsakendum fannst sláandi að 48% aðspurðra telur að ekki séu allir 

starfsmenn skólanna virkir þátttakendur í Olweusaráætluninni. Hver eru 

þín við viðhorf varðandi þetta? 

 

9. Mjög margir starfsmenn telja að styrkja þurfi kennara í hlutverkaleikjum, 

þeir þurfi þjálfun í að halda bekkjarfundi og meiri fræðslu og kennslu í að 

takast á við einelti. Einnig telja þeir að kennarar þurfi að viðurkenna að 

einelti eigi sér einnig stað inni í bekk hjá þeim. Ert þú sammála þessum 

þáttum? 
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Fylgiskjal 8 – Spurningalisti lagður fyrir Þorlák H. Helgason. 

 

1. Hvað ert þú menntaður? 

2. Hvernig kynntist þú Olweus áæltuninni? 

3. Viltu segja okkur frá upphafi Olweus áætlunarinnar hér á Íslandi; hvað 

varð til þess að þú gerðist framkvæmdastjóri verkefnisins hér á landi? 

4. Er einhver stjórn innan Olweus áætlunarinnar á Íslandi ? 

5. Hvað eru margir skólar nú þegar sem taka þátt í Olweus áætluninni? % af 

öllum skólum landsins.  

6. Þú talaðir um kannanir sem gerðar hafa verið hér á landi og þú hefur 

niðurstöður úr; Hafa verið gerðar kannanir um viðhorf kennara til 

áætlunarinnar áður? 

7. Hvernig hefur gengið að innleiða Olweus áætlunina á Íslandi? 

8. Er það rétt að menntamálaráðuneytið hafi árið 2002 ákveðið að allir skólar 

á Íslandi skulu taka þátt í áætluninni? (Samkvæmt skýrslu Vöndu bls.22). 

9. Hvert telur þú viðhorf kennara í þeim grunnskólum sem taka þátt í 

áætluninni vera? 

10. Hvað telur þú þurfa að breytast til þess að hægt sé að virkja alla kennara 

og starfsfólk þeirra skóla er taka þátt í áætluninni og fá þá til að starfa 100 

% eftir áætluninni? 

11. Hvað telur þú hamla suma skóla en aðra ekki í að ná því markmiði að 

minnka einelti í skólunum? 

12. Telur þú starfsfólk skólana fá þann stuðning sem þau telja sig þurfa til að 

geta starfað eftir áætluninni? 

13. Sérðu fyrir þér í framtíðinni að allir grunnskólar landsins verði 

þátttakendur Olweus áætlunarinnar ? 

14. Hverju myndir þú vilja breyta í íslensku skólakerfi til þess að stuðlað sé að 

eineltislausum skólum? 

15. Hver eru æðstu markmið Olweus áæltunarinnar? Þá erum við að tala um í 

heildina ekki fyrir hvern skóla fyrir sig? 

16. Hvernig finnur þú verkefnastjóra ( ert þú einn um að ákveða það)? 

17. Hvernig þjálfar þú verkefnastjóra? 
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Fylgiskjal 9          

03.11.2010 

Kæru skólastjórar, aðstoðarskólastjórar og verkefnastjórar. 

Við undirritaðar tókum viðtöl við ykkur vikuna 25.-29. október síðastliðinn í 

tengslum við  lokaritgerð okkar sem fjallar um þá þætti sem skipta máli í starfi 

skóla til að Olweusaráætlunin skili árangri.  

Við viljum enn og aftur þakka ykkur kærlega fyrir að gefa ykkur tíma til að spjalla 

við okkur 

Mikið af því sem fram kom í viðtölunum við ykkur styður undir niðurstöður úr 

skoðanakönnun okkar og því viljum við fara þess á leit við ykkur að fá að jafnvel 

að vitna eitthvað í viðtölin við ykkur. Ef þið viljið getum við sent hverjum og 

einum til yfirlesturs það sem við höfum áhuga á að nota í ritgerðina okkar svo þið 

getið lesið það yfir og sagt til um hvort þið veitið okkur leyfi til að nota 

tilvitnanirnar eða ei.  

Vinsamlega látið okkur vita sem fyrst hvort við megum vitna í viðtölin við ykkur 

og hvort þið viljið hafa það fyrirkomulag á sem við tölum um hér að ofan.  

Með fyrirfram þökk 

Kristjana Eysteinsdóttir og Sigurveig Birgisdóttir 

Netföng: kre12@hi.is  og sib23@hi.is 
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