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Ágrip    

Eftirfarandi ritgerð er unnin með það fyrir augum að skoða menntun 
grunnskólakennara í eineltismálum. Framkvæmd var eigindleg rannsókn 
meðal 12 kennara sem allir útskrifuðust á árunum 2005-2010 frá Háskóla 
Íslands/Kennaraháskóla Íslands. Áhersla var lögð á hvernig kennarar 
skilgreina hugtakið einelti, hvernig þeir meta tíðni eineltis í íslenskum 
grunnskólum, hvort þeir séu í stakk búnir til að koma auga á einelti, hver 
viðbrögð þeirra eru ef upp koma eineltismál, hver helsti ótti þeirra er 
þegar taka þarf á einelti, hvernig þeir meta eineltiskennsluna sem þeir 
fengu í námi sínu og hvaða úrbætur þeir vilja sjá í kennaranáminu um 
ókomna tíð.  

Rannsóknarspurningar ritgerðarinnar eru eftirfarandi: Hvaða 
hugmyndir hafa grunnskóla- og íþróttakennarar um einelti, hvernig 
umfjöllun segjast grunnskóla- og íþróttakennarar hafa fengið um einelti í 
námi sínu og hvernig meta þeir þann undirbúning, sem þeir fengu í 
náminu, til að fást við einelti? Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að 
þeim kennurum, sem tóku þátt í rannsókninni, finnst þeir ekki hafa fengið 
næga þjálfun og fræðslu um einelti í námi sínu. Þeir gera sér grein fyrir 
hvað felst í hugtakinu einelti og eru meðvitaðir um hversu alvarlegt 
einelti er. Þá virðast kennararnir ekki gera sér nægjanlega vel grein fyrir 
tíðni eineltis í grunnskólum landsins miðað við íslenskar rannsóknir í 
þeim efnum og eiga erfitt með að koma auga á einelti. Að lokum höfðu 
kennararnir sterkar skoðanir á því hvernig kennsla varðandi einelti ætti að 
vera í kennaranáminu. 

Á heildina litið eru þessar niðurstöður taldar styrkja eldri rannsóknir 
sem gerðar hafa verið um menntun grunnskólakennara í eineltismálum 
hér á landi. Í ritgerðinni er fjallað er um gagnsemi þessara niðurstaðna en 
þær má meðal annars nota til að setja fram tillögur um aukna þjálfun og 
fræðslu í eineltismálum fyrir kennaranema, starfandi kennara og 
skólastjórnendur. 
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Abstract 

 “I just had to learn it by firsthand experience. The evaluation of 
teachers of the education and training regarding bullying in a 

teachers education” 
The following thesis is written for the purpose of examing the education 
of elementary school teachers regarding matters of bullying. A qualitative 
research was performed on 12 teachers who all graduated from The 
University of Iceland University of Education in the period of 2005-2010. 
How the teachers define the concept of bullying was focused upon as 
well as how they view the frequency of bullying in Icelandic elementary 
schools, if they are equipped to recognize bullying taking place, what 
their reactions would be should they witness bullying, what they most 
fear about dealing with bullying, how they evaluate the education they 
received regarding bullying and what permanent improvements they 
would like to see made in the education of teachers. 

The research contained the following research questions: How well do 
teachers know the ideas and concepts regarding bullying, how much 
bullying was covered in their education and how do they evaluate that 
coverage as preparation for dealing with bullying? The results indicate 
that the teachers feel they received neither enough training nor 
knowledge in dealing with bullying. They understand what the concept of 
bullying includes when theoretical sources are considered regarding 
bullying and they are aware of what a serious matter bullying is. 
However, they do not seem to realize how frequently bullying occurs in 
the nations elementary schools according to related Icelandic studies and 
they do not recognize bullying well, as it takes place. Finally they had 
strong opinions on how bullying should be covered in the teachers 
education. 

In general, the author feels these results further support older studies 
done on the education of teachers regarding bullying in Iceland. The 
usefulness of these results is discussed, how they may be, for example, 
used to make suggestions on increasing training and education regarding 
bullying for teaching interns, teachers and school directors. 
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1 Inngangur  

Hér er fjallað um hlutverk grunnskólakennara1 í eineltismálum og hvernig 
þeir eru í stakk búnir til að takast á við einelti eftir að háskólanámi þeirra 
lýkur. Þessi rannsókn bætir við fyrri rannsóknir (Ragnar F. Ólafsson og 
Ólöf Helga Þór, 2000; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2003) um hæfni kennara 
til að takast á við einelti. Tilgangurinn er að skoða hvernig fræðslu og 
þjálfun nýútskrifaðir grunnskólakennarar fengu varðandi einelti í 
kennaranáminu, hver viðhorf þeirra og hugmyndir eru varðandi einelti og 
hvernig þeim gengur að greina einelti og fást við það. Mikilvægt er að 
efla nýútskrifaða kennara í því að takast á við einelti, bæði fag- og 
persónulega, því augljóst er að einelti er mjög alvarlegt vandamál í 
grunnskólum, bæði hér á landi (Ragnar F. Ólafsson og Ólöf Helga Þór, 
2000; Ragnar F. Ólafsson, Ragnar P. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 
1999; Þorlákur H. Helgason, e.d.) og erlendis (Olweus, 1997; Lumsden, 
2002; Thompson, Arora og Sharp, 2002 ).  

Samkvæmt Roland og Munthe (1997) eru það kennarar og 
skólastjórnendur sem hafa mest áhrif á samskipti nemenda í bekk. Þess 
vegna skiptir miklu máli að þeir hafi fengið viðeigandi fræðslu um einelti 
til þess að auka hæfni sína til að vinna gegn þessu alvarlega vandamáli. 
Íslenskar rannsóknir hafa leitt í ljós að grunnskólakennarar hér á landi 
hafa ekki fengið þá fræðslu og þjálfun í námi sínu sem þarf til að takast á 
við einelti með árangursríkum hætti (Vanda Sigurgeirsdóttir 2003; 
Ragnar F. Ólafsson og Ólöf Helga Þór, 2000). Einnig hafa rannsóknir 
sýnt að kennarar eiga, í einhverjum tilfellum, erfitt með að koma auga á 
einelti ásamt því að hafa vanmetið tíðni þess (Vanda Sigurgeirsdóttir 
2003; Lumsden, 2002).  

Miðað við viðfangsefni rannsóknarinnar var eigindleg 
rannsóknaraðferð talin eiga vel við. Slíkar rannsóknir hjálpa 
þátttakendum að dýpka þekkingu sína á þeirri merkingu og þeim skilningi 
sem þeir gefa lífi sínu og reynslu (Rannveig Traustadóttir, 1993). Teki 
voru viðtöl við 12 kennara um reynslu þeirra og upplifun á 
kennaranáminu þar sem einblínt var á kennslu varðandi einelti. Lögð var 
áhersla á hugmyndir kennaranna um hugtakið einelti, mat þeirra á þeirri 
fræðslu og þjálfun sem þeir fengu í námi sínu varðandi einelti og hvaða 
úrbætur þeir myndu vilja að gerðar yrðu á náminu í framtíðinni. 
Þessi ritgerð er hluti af  stærra verkefni sem unnið er fyrir 

Rannsóknarstofnun Ármanns Snævarr um fjölskyldumálefni og er styrkt 
af hjónunum Margaret og Bent Scheving Thorsteinsson. Verkefnið er 
unnið í samvinnu við tvo aðra meistaranema við Háskóla Íslands, annar 
stundar meistaranám í félagsráðgjöf en hinn er í meistaranámi í lögfræði. 

                                                        
1Með grunnskólakennurum er einnig átt við íþróttakennara. 
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1.1 Rannsóknarspurningar 
Rannsóknarspurningarnar þessa verkefnis eru þrjár: 

1. Hvaða hugmyndir hafa grunnskóla- og íþróttakennarar um 
einelti? 

2. Hvernig fræðslu segjast grunnskóla- og íþróttakennarar hafa 
fengið um einelti í námi sínu? 

3. Hvernig meta grunnskóla- og íþróttakennarar undirbúning, 
sem þeir fengu í námi sínu, til að fást við einelti? 

 

1.2 Uppbygging ritgerðar 
Ritgerðinni er skipt niður í fimm kafla. Í fyrsta kafla, innganginum, er 
gerð grein fyrir markmiðum verkefnisins, rannsóknarinnar og 
rannsóknarspurningum. Í öðrum kafla er að finna fræðilega umfjöllun um 
einelti, skilgreiningar á hugtakinu, birtingarmyndir þess og afleiðingar 
sem og mikilvægi þess að koma auga á einelti. Að auki er gerð grein fyrir 
nokkrum fyrirbyggjandi aðferðum gegn einelti. Einnig er fjallað um 
foreldrasamskipti, hlutverk kennara og annarra fagaðila varðandi einelti 
og menntun kennara í eineltismálum. Kaflinn endar á umfjöllun um 
kennsluáætlanir úr námskeiðum sem kennd eru við Menntavísindasvið og 
kennsluskrá Háskóla Íslands. Þá eru aðalatriðin úr þeim eru dregin saman 
og skoðuð á fræðilegan hátt. Í þriðja kafla er ítarleg umfjöllun um 
framkvæmd rannsóknarinnar, þátttakendur er kynntir, gerð er grein fyrir 
þeirri rannsóknaraðferð sem stuðst er við, gagnaöflun er lýst ásamt 
skráningu og úrvinnslu gagna. Þá er fjallað um siðferðileg álitamál og 
loks eru dregin saman þau áhrif sem rannsakandi getur haft á rannsóknina 
sjálfa. Fjórði kafli ritgerðarinnar inniheldur niðurstöður rannsóknarinnar. 
Þar er greining viðtalanna sett saman ásamt því sem vísað er beint til orða 
þátttakenda til að veita lesandanum meiri innsýn í rannsóknina. Í fimmta 
og síðasta kaflanum er efnið tekið saman ásamt þeim hugleiðingum sem 
sprottið hafa upp við vinnu rannsóknarinnar. Þá eru lokaorðin sett fram 
og loks heimildaskrá.   

Í þessum inngangi hefur verið gerð grein fyrir markmiðum 
ritgerðarinnar í heild sinni, uppbyggingu hennar og þeim 
rannsóknarspurningum sem svarað verður. Næsti kafli inniheldur 
fræðilegt yfirlit um einelti og hlutverk kennara og skóla í eineltismálum.
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er greint frá niðurstöðum eldri rannsókna varðandi 
þekkingu kennara á einelti, hvernig þeir eru búnir undir að koma auga á 
einelti ásamt því að takast á við eineltismál í kennarastarfinu. Í byrjun 
kaflans er hugtakið einelti skoðað út frá hugmyndum og kenningum 
nokkurra fræðimanna, birtingamyndir eineltis eru settar fram, rýnt er í 
afleiðingar eineltis út frá fræðunum sem og nokkrar leiðir sem vert er að 
beita til að koma auga á einelti. Þá er tíðni eineltis skoðuð, bæði hér á 
landi og annars staðar. Að þessu loknu eru skðaðar nokkrar 
fyrirbyggjandi leiðir sem sporna gegn einelti auk þess sem litið er til 
foreldrasamstarfs. Hlutverk kennara og annarra fagstétta í eineltismálum 
eru einnig skoðuð, menntun kennara í eineltismálum er tekin til skoðunar 
á fræðilegan hátt og að lokum er kennsluskrá Menntavísindasviðs 
Háskóla Íslands greind með tilliti til eineltis ásamt nokkrum 
kennsluáætlunum innan Kennaradeildar.  

 

2.1 Einelti 
Einelti í skólum er viðurkennt samfélagslegt vandamál og hefur verið 
rannsakað víðsvegar um heiminn (Olweus, 1993). Aðgerðaáætlanir til að 
draga úr einelti hafa verið settar upp í mörgum löndum, svo sem 
Bandaríkjunum, Finnlandi, Frakklandi, Grikklandi, Hollandi, Írlandi, 
Íslandi, Ísrael, Ítalíu, Japan, Lúxemborg, Möltu, Noregi, Nýja-Sjálandi, 
Portúgal, Skotlandi, Spáni, Sviss, Svíþjóð, Wales og Þýskalandi 
(Farnington og Ttofi, 2010). 

Dan Olweus er virtur fræðimaður á sviði eineltismála. Upp úr 1970 
hóf hann kerfisbundnar rannsóknir á einelti í skólum. Skilgreining hans á 
einelti er sú að nemandi verður fyrir síendurteknu áreiti, af hendi 
einstaklings eða hóps, með neikvæðum afleiðingum. Fyrst um sinn voru 
rannsóknir á vegum Olweusaráætlunarinnar aðeins gerðar á 
Norðurlöndunum en í dag hefur einelti verið rannsakað í fleiri löndum á 
vegum áætlunarinnar (Olweus, 1997).  

Page og Page (2003) skilgreina einelti sem ofbeldi sem á sér stað yfir 
ákveðið tímabil og getur haft alvarlegar afleiðingar fyrir þolanda. Það er 
síendurtekið ferli þar sem tilgangurinn með verknaðinum er að meiða, 
niðurlægja og stuðla að vanlíðan þolanda. Samkvæmt Page og Page getur 
einelti verið bæði líkamlegt og andlegt sem þýðir að þolandinn er 
svívirtur, áreittur og niðurlægður auk þess sem honum er hótað. Einnig 
kemur fram í skilgreiningu Page og Page (2003) að einelti sé frábrugðið 
venjulegri stríðni, slagsmálum eða rifrildi því einelti kemur fram í 
langvarandi og þrálátu áreiti. 

Til eru fleiri skilgreiningar á einelti (Rigby, 2002; Roland og Vaaland, 
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1996) og lýsa flestar þeirra einelti sem neikvæðu atferli sem er 
endurtekið, einhver er tekinn fyrir og píndur, andlega eða líkamlega, aftur 
og aftur í lengri tíma af einum eða fleiri einstaklingum (Guðjón Ólafsson, 
1996). Á Norðurlöndum hefur  einelti oft verið kallað „mobbing“ eða 
,,mobbning“. Enska orðið ,,mob“ þýðir hópur eða fjöldi og er að sumu 
leyti villandi því það vísar til að alltaf sé um hóp að ræða þegar einelti er í 
gangi. Reynslan sýnir aftur á móti að milli 35-40% tilfella eineltis gerist 
þegar einn einstaklingur níðist á einum öðrum (Olweus, 1993).  
Enskumælandi þjóðir nota orðið ,,bullying“ eða ,,bully/victim problems“. 
Íslenska orðið ‚einelti‘ er mjög gagnsætt og lýsir vel því sem skiptir máli, 
þ.e. einhver er tekin/n fyrir af einum eða fleiri einstaklingum til langs 
tíma (Guðjón Ólafsson,  1996).  

Í Handbók Olweusar gegn einelti (2005a) kemur fram að einelti er 
endurtekin stríðni sem á sér stað og sá sem verður fyrir henni hefur sýnt 
fram á að sér líki það ekki. Slík stríðni getur flokkast undir óbeint eða 
falið einelti eins og t.d. að vera útilokaður úr vinahópnum eða að illt 
umtal um ákveðinn einstakling verði til þess að hann sé útskúfaður úr 
hópnum og eignist síður vini. Einelti getur því verið stríðni sem snýst 
margsinnis upp í athafnir eins og útskúfun. Oft á einelti sér stað innan 
bekkjar eða árgangs en einnig er algengt að yngri nemendur séu lagðir í 
einelti af nemendum í eldri bekkjum (Olweus, 2005a).  

Fram hefur komið (Olweus, 2005b) að langvarandi einelti geti valdið 
streitu sem leitt getur til alvarlegra vandamála líkt og þunglyndis, 
lystarleysis og neikvæðrar hegðunar eins og fjallað er um í kafla 2.1.2. Ef 
einstaklingur er lagður í einelti líður ekki langur tími þar til honum fer að 
líða illa, verður einmanna, öryggislaus, hræddur og jafnvel veikur án þess 
að veikindin séu sýnileg (Olweus, 2005b). Samkvæmt Olweus þarf að 
vera einhverskonar munur á styrk geranda og þolanda. Þessi munur getur 
verið raunverulegur eða ímyndaður og það getur einnig verið andlegur 
eða líkamlegur munur þar sem gerandinn er talinn sterkari (Olweus, 
1997). 
Þorlákur H. Helgason er framkvæmdarstjóri Olweusarverkefnisins á 

Íslandi en það verkefni hófst haustið 2002. Hann segir að vanalega sé 
ekki litið á góðlátlega stríðni jafningja og félaga sem einelti og segir 
jafnframt að þegar tveir álíka sterkir einstaklinga takast á eða kýta, 
flokkist það ekki sem einelti. Munurinn á stríðni og einelti er sá að talað 
er um einelti þegar sami einstaklingur verður fyrir stríðninni endurtekið 
og í miklum mæli (Þorlákur H. Helgason, e.d.). 

Sú skilgreining, sem hér er stuðst við er sú að einelti er endurtekið 
áreiti, gagnvart einstaklingi af hendi annars einstaklings og/eða hóps sem 
varir í langan tíma og getur haft alvarlegar afleiðingar í för með sér. 
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2.1.1 Birtingarmyndir eineltis 
Einelti er ein tegund árásargjarnrar hegðunar (Andershed, Kerr og Stattin, 
2001; Leary, Kowalski, Smith og Philips, 2003; Salmivalli og Nieminen, 
2002). Þó er ekki hægt að leggja eineltishegðun að jöfnu við árásarhneigð 
eða ofbeldi, því ekki felur allt ofbeldi og öll árásarhneigð í sér einelti og 
ekki felur allt einelti í sér árásarhneigð. Margir tala þó um að einelti sé 
ofbeldi (Baldry og Farrington, 1999).  

Einelti getur birst á marga vegu. Í rannsóknum og umræðum um 
einelti í grunnskólum er yfirleitt greint á milli líkamlegrar áreitni annars 
vegar og félagslegrar eða andlegrar áreitni hins vegar. Sem dæmi um 
líkamlegt einelti má nefna beina líkamlega áreitni, sem er augljósasta 
form eineltis, en í því felst t.d. að slá, sparka og hrinda, og óbeina 
líkamlega áreitni eins og eins og skemmdir á eigum og fatnaði. Munnleg 
áreitni telst til félagslegs eða andlegs eineltis og undir þann flokk fellur 
einnig skrifleg áreitni. Hér er til dæmis átt við uppnefningar og þegar rógi 
og lygum er dreift um einstaklinga. Félagslegt einelti felur einnig í sér að 
ráðist er að félagatengslum og orðspori viðkomandi gagnvart öðrum, t.d. 
með höfnun, einangrun og að skilja einstakling útundan (Smith, 2004). 
Einnig eru augngotur og þögn flokkað sem félagslegt einelti (Heimili og 
skóli, e.d.).  

Birtingamyndum eineltis hefur verið skipt í fleiri flokka, til dæmis 
tilfinningalegt og kynferðislegt ofbeldi, efnislegt ofbeldi og einelti byggt 
á kynþáttafordómum (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). 
Á síðustu árum hefur rafrænt einelti bæst við þar sem gerendur nota 
farsíma, spjallþræði á netinu, samskiptasíður og SMS-skilaboð (Roland, 
2002). Félagslegt og andlegt einelti er mun útbreiddara en hið líkamlega. 
Auðveldara er að hylja það, neita að hafa átt hlut að máli og snúa því upp 
á þolandann sjálfan.  
Þegar afleiðingar eineltis eru skoðaðar sést að oft líður ekki á löngu 

þar til barninu fer að líða illa og það verður hrætt og öryggislaust 
gagnvart félögunum. Oftar en ekki vill sá sem lagður er í einelti ekki 
segja frá því vegna þess að hann er hræddur um að það hafi slæmar 
afleiðingar í för með sér (Olweus, 1993).  

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einelti fer oftast fram á skólatíma 
(Bullock, 2002; Guðjón Ólafsson, 1995; Menntamálaráðuneytið, 2009) 
og er algengast að eineltið fari fram á skólalóðinni (Sharp og Smith, 
2002; Menntamálaráðuneytið, 2009). Einelti á sér einnig stað á fleiri 
stöðum í skólanum, s.s. í búningsklefum eða sturtu, í leikfimi eða sundi, á 
göngum og á leið í og úr skóla svo eitthvað sé nefnt (Olweus, 1993; 
Menntamálaráðuneytið, 2009). Þetta sýnir að mestur hluti eineltis fer 
fram á vinnutíma kennara. Því þurfa bæði foreldrar og/eða aðrir 
forráðamenn og þeir sem starfa innan skólans að þekkja einkenni eineltis 
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svo hægt sé að gera sér grein fyrir hvað sé um að vera og grípa inn í eins 
fljótt og mögulegt er (Heimili og skóli, e.d.). 

 

2.1.2 Afleiðingar eineltis 
Einelti er mjög alvarlegt og getur haft veruleg og langvarandi neikvæð 
áhrif á þolendur, svo sem minni einbeitningarhæfni, auknar fjarvistir úr 
skóla, minna sjálfstraust, slæma sjálfsmynd, þunglyndi, kvíða, 
einmanaleika og sjálfsvíg (Lumsden, 2002; Thompson, Arora og Sharp, 
2002; Þorlákur H. Helgason, e.d.). Þess má geta að sálfræðilegar 
afleiðingar eineltis geta varað árum saman og fylgt þolandanum fram á 
fullorðinsár (Lumsden, 2002). Því er mikilvægt að gripið sé inn í um leið 
og grunur leikur á að um einelti sé að ræða (Þorlákur H. Helgason, 2009).  

Eins og þegar hefur komið fram fer einelti meðal barna oftast fram á 
skólatíma. Ef börn eiga að ná árangri í námi verður þeim að líða vel í 
skólanum og finna til öryggis í umhverfi sínu (Bullock, 2002). Mörg börn 
verða fyrir einelti frá fyrsta degi skólagöngu sinnar og jafnvel árum 
saman. Hætta er á að börn, sem verða fyrir slíku, finnist skólinn vera 
ógnvekjandi vettvangur, sækja skólann illa, eiga erfitt með að laga sig að 
skólaumhverfinu og eru oft og tíðum einmana (Kochenderfer og Ladd, 
1996). Ef grunnskólar vilja fara að grunnskólalögum og aðalnámskrá 
hvað varðar menntun barna er því lykilatriði að þeir tryggi að umhverfiðs 
sé með þeim hætti að börnunum líði vel og að þau séu örugg. Einnig eiga 
börn rétt á því að vera í umhverfi þar sem einelti er ekki liðið. Í ljósi þess 
þurfa kennarar að vera búnir undir slíkt og sjá til þess að þetta sé ekki 
bara í orði og á pappírum heldur einnig í verki.  

Einelti hefur ekki aðeins áhrif á þolendur heldur einnig á gerendur. 
(Vanda Sigurgeirsdóttir, 1999). Gerendur eru gjarnan hvatvísir, 
stjórnsamir og sýna litla samkennd auk þess að vera árásargjarnir og 
líkamlega sterkari en önnur börn (Olweus, 1993). Gerendur skortir hæfni 
til að leysa úr vandamálum á jákvæðan hátt, búa yfir valdníðslu, telja sig 
vera yfir aðra hafnir og réttlæta gjarnan eigin hegðun (Bullock, 2002). Oft 
má rekja orsakir á athöfnum gerenda til heimilisaðstæðna þeirra. Þeir eru 
oft beittir líkamlegu ofbeldi heima fyrir og samskipti þeirra við foreldrana 
eru gjarnan lítil (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Á fullorðinsárum virðast gerendur frekar tileinka sér andfélagslega 
hegðun en þau börn sem ekki stunda einelti. Gerendur eru líklegri til að 
neyta fíkniefna, fremja glæpi og áreita fjölskyldumeðlimi sína. Slík 
hegðun hefur neikvæð áhrif á börn þessara einstaklinga og getur orðið til 
þess að þau leggi sjálf önnur börn í einelti (Byrne 1994). Rannsókn 
Olweusar (1993) sýnir fram á að allt að 60% gerenda eineltis hafa hlotið 
dóm fyrir 24 ára aldur. Einnig kemur fram að 40% fyrrverandi gerenda 
hafa verið dæmdir að minnsta kosti tvisvar sinnum fyrir 24 ára aldur en 
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einungis 10% þeirra sem hvorki eru gerendur né þolendur. Ef fækka á 
eineltistilfellum í skólum þarf að fá gerendur til að breyta hegðun sinni 
sem er þó hægara sagt en gert líkt og kemur fram hér að ofan. Einnig er 
mikilvægt að hafa vel þjálfaða kennara sem vita hvernig á að koma auga 
á einelti og vinna bæði með þolendur og gerendur því án afskipta er 
líklegt að gerendur valdi sjálfum sér og öðrum ómældum skaða.  

Margir telja afleiðingar eineltis vera eitt mesta heilsufarsvandamál 
nútímans og sérfræðingar hafa komið þeim skilaboðum til skóla og 
foreldra að verði börn fyrir einelti sé mikilvægt að þau geti leitað til 
ábyrgra aðila sem þau treysta. Til að vinna gegn eineltisvandanum þarf 
stöðugt að halda uppi fræðslu um hvað einelti er, hvar það fer helst fram 
og hvernig það lýsir sér á hverjum tíma. Í þessu sambandi er mikilvægt 
að trúnaður ríki milli nemenda, foreldra og skólans en hann kemur ekki til 
nema með auknu samstarfi þessara aðila. Fræðsla, miðlun upplýsinga og 
aukin samskipti eru forsenda þess að sá trúnaður myndist. Einnig er 
mikilvægt að viðkomandi aðilar temji sér jákvæð viðhorf hver í garð 
annars, skoði saman hvað er í gangi til að geta brugðist við eineltinu á 
farsælan hátt og til að bregðast ekki trúnaði barnanna (Helga Margrét 
Guðmundsdóttir, e.d.). 

 

2.1.3 Að koma auga á einelti 
Erfitt getur verið að koma auga á einelti. Oft komast kennarar hreinlega 
ekki á snoðir um vandann eða þeir átta sig ekki á hversu alvarlegur hann 
er. Ekki er heldur hægt að búast við því að börn segi frá þegar þau verða 
fyrir einelti og þess vegna getur það varað í langan tíma. Bæði foreldrar 
og kennarar þurfa að vera vel á verði hvað ummerki um einelti varðar eða 
óeðlilegar breytingar á hegðun og framkomu barns. Nokkur einkenni geta 
sagt til um það ef barn er lagt í einelti: 

Ø þegar barnið kemur heim með rifin eða skítug/blaut föt, 
skemmdar bækur eða hefur ,,týnt“ einhverju án þess að geta 
gert almennilega grein fyrir því sem gerðist. 

Ø Þegar barnið er með mar, skeinur, sár eða skurði án þess að 
geta gefið trúverðuga skýringu á þeim. 

Ø Þegar barnið tekur ekki bekkjarfélaga með sér heim og er 
sjaldan með bekkjarfélögum sínum að loknum skóla. 

Ø Þegar barnið virðist vera hrætt við skólann eða langar alls ekki 
að fara í skólann að morgni. 
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Ø Þegar barnið velur ,,undarlega“ leið heim úr skólanum. 

Ø Þegar barnið missir áhuga á skólanum og fær lélegri einkunnir 
en áður. 

Ø Þegar barnið virðist óhamingjusamt, niðurdregið, þunglynt 
eða er í andlegu ójafnvægi og fær reiðiköst eða missir stjórn á 
sér. 

Ø Þegar barnið er oft með slæma matarlyst, höfuðverk eða 
magapínu. 

Ø Þegar barnið sefur illa, fær martraðir og grætur kannski í 
svefni. 

Ø Þegar barnið stelur eða biður um meiri peninga heima (til að 
blíðka þá sem leggja það í einelti) (Þorlákur H. Helgason, e.d., 
bls. 12). 

 
Kennarar virðast síður koma auga á andlegt ofbeldi en líkamlegt og 

líta jafnvel ekki á félagslega útskúfun sem einelti. Guðjón Ólafsson 
(1996) styður þessa staðhæfingu í bók sinni Einelti en þar kemur fram að 
um 75% eineltis hjá grunnskólanemendum eigi sér stað á skólatíma. 
Einnig kemur fram í rannsóknum Þorláks H. Helgasonar (e.d.) að um 50-
75% eineltis eigi sér stað í frímínútum og í hádegishléum, á skólalóðinni, 
göngum eða á afskekktum stöðum. Það á sér einnig stað í 
kennslustundum ef kennarinn er ekki vakandi gegn tilburðum til eineltis. 
Einelti er því algengast í skólanum og sú staðreynd leggur sérstaka 
ábyrgð á herðar skólastjórnenda og kennara (Þorlákur H. Helgason, e.d.). 

Áhrifaríkasta tækið sem skólinn hefur yfir að ráða í baráttunni gegn 
einelti eru nemendurnir sjálfir. Þó að meirihluti nemenda eigi ekki beina 
aðild að einelti veit þessi hópur hins vegar oft af eineltinu löngu áður en 
hinir fullorðnu fá vitneskju um það. Mikilvægt er að hverjum skóla takist 
að fá hóp hlutlausra áhorfenda til að taka afstöðu gegn einelti í verki og 
tilkynna það til starfsfólks skólans. Þá er mikilvægt að trúnaður ríki 
meðal barna og fullorðinna og að nafnleynd sé virt. Allt starfsfólk skólans 
þarf að hafa fengið þjálfun í að þekkja einkenni eineltis (Gegn einelti, 
e.d.).  
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2.1.4 Tíðni eineltis 
Þegar fjallað er um tíðni eineltis þarf m.a. að hafa í huga hvernig hver og 
ein rannsókn er framkvæmd, hvaða spurningar er lagðar fyrir og hvernig. 
Ólíkar rannsóknaraðferðir geta haft áhrif á niðurstöður rannsókna, svör 
þátttakenda og túlkun niðurstaðna. Einnig þarf að hafa í huga hvaða 
skilgreining á einelti er lögð til grundvallar þegar rannsóknir eru lagðar 
fyrir. Vegna þessa geta ólíkar aðferðir og og það hvernig rannsóknir eru 
settar fram skýrt hvers vegna niðurstöður rannsókna á tíðni eineltis eru 
ekki samhljóða. 

Niðurstöður rannsóknar sem framkvæmd var árið 1987 og 140.000 
norsk börn í 715 skólum tóku þátt í, sýnir að u.þ.b. 15% nemenda á 
grunnskólaaldri eru annað hvort lögð í einelti eða leggja önnur börn í 
einelti (Olweus, 1993). Þá sýna nýrri erlendar rannsóknir að u.þ.b. 30% 
nemenda á grunnskólaaldri annað hvort taka þátt í eða verða fyrir einelti á 
grunnskólaárunum (Juvonen, Graham og Schuster, 2003; Nansel, 
Overpeck, Pilla, Ruan, Simons-Morton og Scheidt, 2001). Í rannsókn 
Jenson, Dieterich, Brisson, Bender og Powell (2010) kemur í ljós að ár 
hvert telja um 25% drengja og um 20% stúlkna í grunnskóla sig verða 
fyrir einelti.  

Í HBSC-rannsókninni (Health Behaviours in School-Aged Children) 
frá árinu 2009 var rannsakað einelti 11-15 ára grunnskólabarna víðs vegar 
um heim. Samkvæmt niðurstöðunum telja 4% 11-13 ára skólabarna í 
Svíþjóð sig verða fyrir einelti. Í Tyrklandi kváðust 34% 11 ára barna 
verða fyrir einelti, 29% 13 ára barna í Litháen sögðust hafa orðið fyrir 
einelti og 24% 15 ára barna í Búlgaríu voru á sama máli.  

Niðurstöður íslenskra rannsókna á tíðni eineltis eru, eins og þær 
erlendu, ólíkar. Í rannsókn frá árinu 1992, þar sem rúmlega 3000 börn í 
4.-9. bekk tóku þátt, sögðust 9,7% nemenda vikulega eða oftar verða fyrir 
einelti (Umboðsmaður barna, 1998). Á árunum 1998-1999 var gerð 
rannsókn á vegum menntamálaráðuneytisins þar sem 2000 börn í 5., 7. og 
9. bekk tóku þátt. Þar kom í ljós að 13,4% nemenda í 5. bekk hafa verið 
lagðir í einelti stundum eða oftar, 6,9% barna í 7. bekk og 3,3% barna í 9. 
bekk (Ragnar F. Ólafsson, Ragnar P. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 
1999). Könnun sem gerð var meðal 337 nemenda í Öldutúnsskóla árið 
2010 sýnir að að 6% barna í 4.-7. bekk og um 8,1% barna í 8.-10. bekk 
sögðust hafa orðið fyrir einelti í 2-3 skipti í mánuði eða oftar. Af þeim 
sögðust 33,3% nemenda hafa orðið fyrir einelti í eitt ár eða lengur 
(Öldutúnsskóli, 2010).  

Í rannsókn Ársæls M. Arnarssonar og Þórodds Bjarnasonar (2009), 
um einelti og samskipti við fjölskyldu og vini meðal nemenda 6., 8. og 
10. bekkjar grunnskóla kemur í ljós að 8,8% nemenda eru þolendur 
eineltis, gerendur eða hvort tveggja og eru drengir tvöfalt líklegri en 
stúlkur til að tengjast einelti. Einnig sýndu rannsakendur fram á að með 
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hækkandi aldri nemenda fækkar þolendum en gerendum fjölgar. T.d. eru 
segjast 1,6% nemenda í 6. bekk vera lögð í einelti einu sinni í viku eða 
oftar en 0,6% nemenda í 10. bekk (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur 
Bjarnason, 2009).  

Árið 2002 lagði Þorlákur H. Helgason fyrir könnun í þeim 
grunnskólum sem eru Olweusarskólar. Þar mældist eineltið 11,4% í 5. 
bekk, 8,5% í 7. bekk og 6,7% í 9. bekk. Árið 2003 lagði hann fyrir aðra 
könnun í sömu skólum og árið á undan auk þeirra skóla sem höfðu tekið 
upp Olweusaráætlunina. Sú könnun sýndi að 9,6% af 5. bekkingum, 6,6% 
af 6. bekkingum og 5,1% af 9. bekkingum telja sig vera lagða í einelti. Þá 
lagði Þorlákur könnun fyrir nemendur í þeim grunnskólum sem taka þátt í 
Olweusaráætluninni, eða í alls 43 skólum. Niðurstöður þeirrar könnunar 
sýna að 9,7% barna í 4.-7. bekk og 4,5% barna í 8.-10. bekk töldu sig 
hafa orðið fyrir einelti (Þorlákur H. Helgason, 2005).  

Árið 2008 fól menntamálaráðuneytið Námsmatsstofnun að gera mat á 
því hvort Olweusaráætlunin gegn einelti hefði náð því takmarki sínu að 
draga úr einelti í þátttökuskólum og festast í sessi í skólunum. Samkvæmt 
niðurstöðum athugunar Námsmatsstofnunar hefur einelti aukist á þessu 
tímabili miðað við þá 35 skóla sem tóku þátt í könnuninni öll þrjú árin. 
Þau gögn sem lögð hafa verið fram á vegum Olweusaráætlunarinnar sýna 
fram á verulegan árangur fyrsta árið í þeim skólum sem fóru eftir 
áætluninni. Aftur á móti sýna niðurstöður Námsmatsstofnunar fram á að 
enginn árangur hafi verið sýnilegur árin þar á eftir auk þess sem ekki sé 
munur á þeim skólum sem tóku þátt í Olweusarverkefninu og þeim sem 
gerðu það ekki (Ragnar F. Ólafsson, 2008). 

Bæði íslenskar og erlendar rannsóknir sýna að lítil breyting hefur 
orðið á tíðni eineltis síðustu ár. Mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir 
um birtingamyndir eineltis og einkenni þess því það getur aukið líkurnar 
á að þeir séu meira vakandi og komi frekar auga á það.  

   

2.2 Fyrirbyggjandi aðferðir til að sporna gegn einelti 
Einelti hefur neikvæð áhrif á skólabrag og því samræmist það ekki 
markmiðum og gildum skóla að bregðast ekki við eineltisaðstæðum. 
Reynslan sýnir að markviss og skipulögð vinna, bæði almenn í skólanum 
og með einstökum nemendum, fyrirbyggir einelti. Þannig öðlast 
nemendur félagslegt og tilfinningalegt öryggi og um leið vænlegra 
námsumhverfi (Smith og Sharp, 2000). Einnig er mikilvægt að samskipti 
milli nemenda og starfsfólks séu farsæl en með því skapast grunnur að 
vellíðan og velgengni. Samskipti í skólastarfi eru lykill að giftusamlegu 
skólastarfi, hvort sem við beinum athyglinni að námi nemenda, málum 
sem tengjast samskiptum þeirra innbyrðis eða samskiptum milli nemenda 
og kennara. Nemendur læra við félagslegar aðstæður. Þeir læra í 
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samskiptum við jafnaldra, félaga og fullorðna. Miklu máli skiptir að hafa 
í huga að hlutverk kennara í skólanum er að efla almennan þroska 
nemenda og búa þá undir að taka virkan þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi því 
öll samvinna byggist á gagnkvæmri virðingu (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 
2007).  

Vilji skóli axla ábyrgð og sinna skyldu sinni í eineltismálum þarf að 
útbúa skriflega áætlun bæði hvað varðar fyrirbyggjandi aðgerðir sem og 
aðgerðir þegar einelti kemur upp. Sérstök átök geta skilað árangri en 
bestum árangri skila langtímaáætlanir og skipulagt forvarnarstarf. 
Ávinningur langtímaáætlana er mikill, eineltismálum fækkar og almenn 
líðan nemenda verður betri samfara jákvæðri hegðun innan skólans 
(Roland og Vaaland, 1996). Þess vegna er mikilvægt að skólar séu með 
heildstæða stefnu gegn einelti sem myndar ramma utan um forvarnir og 
íhlutun skóla í eineltismálum. Stefnuna þarf að móta í samræmi við lög 
og reglugerðir og aðalnámskrá grunnskóla, svo og stefnu skóla í öðrum 
málum eins og agamálum (Smith og Sharp, 2000). 

Í stefnum gegn einelti eiga að koma fram skýr markmið og viðhorf 
sem stýra vinnu skólans í eineltismálum. Með skýrri stefnu skuldbindur 
skólinn sig til að taka á vandanum á ábyrgan hátt. Með því að setja fram 
leiðbeiningar um forvarnir gegn einelti og viðbrögð þegar einelti kemur 
upp er starfsfólki, nemendum og foreldrum gert kleift að nálgast vandann 
af samhæfni og í samvinnu hvert við annað. Um leið eru gefin skýr 
skilaboð um að einelti sé óviðunandi og ekki liðið innan skólans. Stefna 
skóla gegn einelti þarf að koma til framkvæmda á öllum stigum 
skólastarfsins og því er samtillt átak allar þeirra sem að skólastarfinu 
nauðsynlegt til að ná tökum á vandanum og fá fram breytingar á 
viðhorfum og hegðun innan skólans. Þegar stefna skóla gegn einelti 
kemur til framkvæmdar ætti fljótlega að verða vart breytinga á viðhorfum 
og atferli starfsfólks, nemenda, foreldra og annarra í skólasamfélaginu 
(Smith og Sharp, 2000). 

Einelti þrífst illa þar sem tekist hefur að koma á jákvæðu og 
uppbyggjandi andrúmslofti - andrúmslofti þar sem samvinna og 
samkennd ríkir meðal nemenda. Í slíku umhverfi eiga nemendur 
auðveldara með að taka afstöðu gegn einelti. Tilraunir til að leggja aðra í 
einelti ná síður árangri þar sem þær fá ekki hljómgrunn í hópnum og 
gerandinn finnur fyrir óþægindum þar sem hann brýtur upp viðurkennt 
hegðunarmynstur. Einnig er líklegt að fórnalambið sé færara um að verja 
sig gegn neikvæðum áreitum gerandans og leiti sér frekar aðstoðar hjá 
öðrum í hópnum þar sem hann veit að hann getur fengið stuðning. 
Nemendur verða meðvitaðri um mismunandi birtingarform eineltis og 
taka jafnvel eftir minniháttar áreitum þar sem þau brjóta gegn 
viðurkenndri hegðun innan hópsins. Því verður ólíklegra að vítahringur 
eineltis nái að myndast og ef það gerist er gripið fljótt inn í (Smith og 
Sharp, 2000). 
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Tíminn sem það tekur skóla að vinna að og setja heildstæða stefnu 
gegn einelti er háður því hvar eineltismál eru staðsett á verkefnalista 
skólans. Mikilvægt er að huga vel að undirbúningi og áætlunargerð áður 
en farið er af stað. Finna þarf tíma á skóladagatali fyrir námskeið, 
fræðslu- og samráðsfundi og hafa samband við viðeigandi aðila innan og 
utan skóla sem komið geta að vinnunni. Á fyrsta stigi vinnunnar þarf að 
gera ráð fyrir að minnsta kosti einni önn þar sem fólk er vakið til 
umhugsunar um eineltismál í skólanum og haft er samráð við sem flesta í 
skólasamfélaginu um hugmyndir og lausnir. Eftir það er tekið til við að 
setja saman drög að stefnunni og þau kynnt fyrir öllum aðilum áður en 
stefnunni er hleypt af stokkunum. Eftir að ný stefna kemur til 
framkvæmda verður að gera ráð fyrir að það taki nokkurn tíma að festa 
hana endanlega í sessi. Líklegt er að breytingar verði í skólanum innan 
árs frá því að stefnan kemur til framkvæmda. Þetta getur þó verið 
mismunandi eftir því hversu mikið hefur verið lagt í mótun og 
framkvæmd stefnunnar. Fyrst verður yfirleitt vart við aukna tíðni eineltis 
því meðvitund fólks í skólanum um einelti hefur aukist og kennarar sýna 
aukið öryggi í viðbrögðum. Þrátt fyrir að tíðni eineltis minnki ekki strax 
er öruggt að það verður gripið fyrr inn í málin og viðbrögð verða 
markvissari. Með tímanum mun tíðni eineltis minnka (Smith og Sharp, 
2000).  

Hér á eftir eru kynntar nokkrar viðurkenndar aðferðir sem eiga það 
sameiginlegt að sporna gegn einelti og óæskilegri hegðun ásamt því að 
styrkja jákvæða hegðun nemenda með einum eða öðrum hætti. Fimm 
aðferðir verða teknar fyrir og kynntar: 1) Olweusaráætlunin sem er norsk 
aðgerðaráætlun gegn einelti, 2) R time og kemur frá Bretlandi, 3) PBS 
uppbyggingarstefnan og er upprunalega frá Bandaríkjunum, 4) SMT-
samskiptafærni er hafnfirsk útgáfa af PBS og hefur verið löguð að 
hafnfirskum grunnskólum og loks 5) samanburðargreining á aðferðum 
sem virkað hafa vel í baráttunni gegn einelti: þjálfun 
kennara/leiðbeinenda en það er fjölþjóðlegt verkefni á vegum 
Evrópusambandsins. 

 

2.2.1 Olweusaráætlunin 
Olweusaráætlunin gegn einelti á Íslandi er samstarfsverkefni 
menntamálaráðuneytisins, Sambands íslenskra sveitarfélaga, Háskóla 
Íslands, Námsgagnastofnunar og Heimilis og skóla. Verkefnið hófst hér á 
landi árið 2002 með undirritun samnings við Þorlák Helgason, 
framkvæmdastjóra áætlunarinnar. Þá tóku 43 grunnskólar þátt í að koma 
verkefninu á laggirnar. Árið 2003 bættust svo við tveir skólar til viðbótar 
(Menntamálaráðuneyti, 2003). Árið 2008 höfðu 85 grunnskólar komið að 
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verkefninu, eða um helmingur grunnskóla á landinu (Ragnar F. Ólafsson, 
2008).   

Áætlunin byggist á ákveðnum grundvallaratriðum sem miða að því að 
skapa jákvætt skólaumhverfi sem meðal annars einkennist af hlýhug, 
jákvæðni, áhuga og alúð hinna fullorðnu, ákveðnum römmum vegna 
óviðunandi hegðunar, afleiðingum við óviðunandi hegðun, stefnuföstum 
aðferðum neikvæðra afleiðinga, sem hvorki eru líkamlegar né óvinveittar 
brjóti nemandi gegn þeim reglum sem ákveðnar hafa verið. Að lokum 
skal nefna að bæði foreldrar og kennarar eiga að koma fram af 
myndugleika (Olweus, 2005).  

Helstu markmið áætlunarinnar eru að draga úr einelti og annarri 
andfélagslegri hegðun ásamt því að vekja alla í skólasamfélaginu til 
vitundar um hvað felst í hugtakinu einelti og sameinast um að hafna því. Í 
Noregi dró mjög úr einelti í skólum á árunum 2002-2004 eða á bilinu 50-
70%. Áætlunin hafði þó meiri áhrif á öðru ári eftir að hún varð virk 
heldur en á fyrsta árinu (Olweus, 2005). 
Þótt tilgangur Olweusaráætlunarinnar sé að sporna gegn einelti hefur 

hún áhrif á fleiri þætti því skemmdarverkum og skrópum í skólann 
fækkaði líka umtalsvert hér á landi. Bekkjarandinn varð þar að auki betri, 
nemendum leið betur en áður í bekknum og viðhorf þeirra til skólans og 
skólastarfsins batnaði. Áætlunin hafði einnig forvarnaráhrif  og ,,nýjum” 
eineltismálum fækkaði miðað við það tímabil áður en áætlunin var tekin í 
notkun (Þorlákur H. Helgason, e.d.). Til að mögulegt sé að veita 
viðeigandi fræðslu og eftirfylgni eru ýmsar leiðir farnar. Til að mynda eru 
kannanir  lagðar fyrir um stöðu eineltis í skólum og niðurstöðurnar eru 
kynntar fyrir starfsfólki, nemendum og foreldrum. Allir starfsmenn 
skólans taka þátt í umræðuhópum sem hafa það að markmiði að fræða 
starfsfólk um hvað felst í einelti og undirbúa það undir að vinna að 
markvissum aðgerðum gegn því. Nemendur fá fræðslu um hvað felst í 
hugtakinu einelti, eðli þess og birtingarform. Einnig er rætt um 
afleiðingar eineltis. Lögð er áhersla á að eftirlitskerfi innan skólans sé 
virkt, að nemendur treysti sér að leita til fullorðinna innan skólans og að 
foreldrar hafi samband ef grunur leikur á að einelti eigi sér stað. Lögð er 
áhersla á að nemendur séu meðvitaðir um reglur skólans gegn einelti og 
að þeir virði þær. Bekkjarfundir eru haldnir reglulega með það að 
markmiði að styrkja bekkinn og efla samkennd meðal bekkjarfélaga 
(Olweus, 2005). 

Í Olweusaráætluninni er lögð mikil áhersla á einstaklingsbundna 
aðgerðaráætlun. Þegar eineltismál koma upp er brugðist við þeim 
samkvæmt aðgerðaráætlun Olweusar. Gert er ráð fyrir að innleiðing 
Olweusaráætluninnar nái til tveggja skólaára (Gegn einelti, e.d.a.). 

Hver skóli stofnar stýrihóp sem ber ábyrgð á að hrinda 
aðgerðaráætluninni í framkvæmd innan skólans. Stýrihópurinn fylgist 
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með því að áætlunin komist til framkvæmda samkvæmt mótuðu 
þróunarferli og hópurinn getur lagt til eða tekið ákvarðanir um aðgerðir 
og breytingar á þeim vinnuhefðum sem viðhafðar eru. Stýrihópurinn á að 
sjá til þess að yfirlitskönnunin sé lögð fyrir og unnið sé úr henni. Þessi 
hópur á einnig að sjá til þess að haldnir séu foreldrafundir þar sem fjallað 
er um einelti og aðgerðaráætlunina. Stýrihópurinn er fulltrúi 
aðgerðaráætlunarinnar gagnvart skólanum, forráðamönnum auk 
samfélagsins og fjölmiðla. Þessi hópur kemur saman 4-5 sinnum á 
skólaári. Í stýrihópum eru að jafnaði fulltrúi skólastjórnenda, tveir af 
stjórnendum umræðuhópanna, einn fulltrúi kennara, námsráðgjafi, 
hjúkrunarfræðingur, tveir fulltrúar forráðamanna, tveir fulltrúar nemenda 
og fulltrúar dægradvala (Olweus, 2005). 

 
Eineltishringurinn 
Þeir skólar sem vinna eftir Olweusaráætluninni nýta sér eineltishringinn, 
bæði í fræðslu fyrir hópa og þegar tekið er á einstaka eineltismálum. 
Hringurinn er veggspjald sem á myndrænan hátt staðsetur aðila sem 
koma að eineltismálum. Hann varpar ljósi á hlutverk og er einfaldur og 
gagnlegur í notkun auk þess að vera nytsamlegt greiningartæki. 
Hlutverkin eru alls átta og er hverju þeirra úthlutað sinn litur: 

Ø Þolandinn (hvítur) er sá sem verður fyrir eineltinu. 

Ø Gerandinn (rauður) á sjálfur frumkvæði af eineltinu og tekur 
þátt. 

Ø Meðhlauparinn (appelsínugulur) er virkur þátttakandi en á 
ekki frumkvæðið af eineltinu. 

Ø Stuðningsaðilinn (dökkgulur) styður eineltið en er ekki virkur 
þátttakandi. 

Ø Óvirki stuðningsaðilinn (ljósgulur) er samþykkur eineltinu en 
styður það ekki sýnilega. 

Ø Hlutlausi áhorfandinn (grár) sér hvað gerist en skiptir sé ekki 
af. 

Ø Hugsanlegi verndarinn (ljósgrænn) er á móti eineltinu og 
finnst hún/hann ætti að hjálpa þolandanum – en gerir það 
ekki. 

Ø Verndarinn (dökkgrænn) er á móti eineltinu og hjálpar eða 
reynir að hjálpa þolandanum (Olweus, 2005a). 
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Með eineltishringnum er hægt að vekja börn til umhugsunar um hvar þau 
koma að eineltinu og á að gera þeim kleift að staðsetja sig í hlutverkum. 
Ef eineltishringurinn er notaður kerfisbundið er möguleiki að nemendur 
öðlist aukinn skilning á ólíkum viðbrögðum og hlutverkum sem er að 
finna í eineltisaðstæðum (Olweus, 2005a).  

 

2.2.2 R-time 
R-time (relationship to improve education), eða R-tími, er verkefni sem 
sett var á laggirnar í Coventry og Leicestershire í Bretlandi árið 2002 og 
þar á verkefnið ennþá mjög sterkan grunn. Verkefnið hefur verið 
starfsrækt víðsvegar um Bretland síðan árið 2003 og er kennd eða notuð í 
þúsundum skóla víðsvegar um landið, þó aðallega í Cornwall, Tyneside, 
Nottinghamshire, Derbyshire, Merseyside, Norfolk and South Devon. 
Með því að fara eftir R-tíma áætluninni er öllum nemendum innan 
bekkjarins eða hópsins gert kleift að eiga góð og jákvæð samskipti hvert 
við annað (R time, e.d.a). 

R-tími er stöðluð áætlun fyrir grunnskóla sem hefur það að markmiði 
að þróa jákvæð samskipti milli barna. Þessi áætlun á að efla þekkingu, 
leggja áherslu á virðingu og auka sjálfsálit. Í R-tíma er mikil áhersla lögð 
á góða mannasiði og samvinnu, sem skapar gagnkvæma virðingu innan 
skólans. Kennarar leggja mikla áherslu á bóklegt nám en það er ekki síður 
þörf á því að leggja áherslu á að kenna börnum félagsleg samskipti. Í 
skóla, þar sem virðing og kurteisi er í hávegum höfð, verður til samfélag 
sem eflir og nærir góð samskipti ásamt því að efla almenna þekkingu 
nemandans (R time, e.d.a). 

Nálgunin felst í því að hafa R-tímann vikulega, 10-15 mínútur í senn 
og skiptist hann í sex þætti: 

1. R-tíma reglan – Kennarinn setur ramma utan um 
kennslustundina með því að undirstrika og minna á R 
tíma regluna: Sýnum alltaf góða mannasiði. 

2. Handahófskennd pörun – Börnin fá nýjan félaga í hverri 
kennslustund til þess að allir vinni með öllum. 

3. Ávörp eða kveðjur – Þegar börnin hafa parað sig saman, 
tvö og tvö, ávarpa þau hvort annað: Hæ Sindri, ég heiti 
Guðrún, ég er ánægð að vera félaginn þinn í dag. 

4. Virkni – Þrjátíu stutt verkefni eru lögð fyrir hvern hóp. 
Þessi verkefni eru  auðveld í framkvæmd og hæfa þeim 
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aldri sem við á. Börnin taka þátt í þessum verkefnum með 
félaga sínum. 

5. Endurgjöf – börnin deila reynslu sinni fyrir öllum 
bekknum og kennarinn hjálpar þeim að fjalla um það sem 
þau lærðu. 

6. Lokaorð – í lokin þakka börnin félaga sínum og segja 
eitthvað jákvætt við hann áður en tímanum lýkur (R time, 
e.d.a). 

 

R-tíma áætlunin hefur náð góðum árangri í Bretlandi. Til að sýna fram 
á það þá tók R-time þátt í fjögurra ára verkefni á vegum bæjarráðs Derby 
árið 2005 , sem kallast ,,öruggir, heilbrigðir og jákvæðir skólar” (e. safe, 
healthy and positive schools, SHAPS). R-tími var ein af mörgum 
áætlunum sem skólar í Bretlandi nota. Markmið þessa verkefnis var m.a. 
að auka sjálfsálit einstakra nemenda og starfsfólks þeirra skóla sem tóku 
þátt og til að koma á tilfinningalæsi innan nemendahópsins. Niðurstöður 
þessa verkefnis leiddu í ljós að árangur hafði batnað í öllum SHAP-
skólum á meðan á verkefninu stóð. Aðeins einn skóli hafði skráð fasta 
útskúfun í nemendahóp. Höfundar R-tíma áætlunarinnar eru ánægðir og 
stoltir yfir því hvaða áhrif aðferðin hefur haft og fengu mjög jákvæðar 
athugasemdir frá þeim skólum sem tóku þátt í verkefninu. Í yfirlýsingu 
skólanna kom fram að með því að koma R-tíma inn í skólavikuna, 
minnkar árásargirni og óviðeigandi hegðun í bekkjunum sem og 
skólunum í heild (R time, e.d.b). Ekki er vitað til þess að þessi aðferð hafi 
verið notuð í grunnskólum hér á landi.  

 

2.2.3 PBS 
PBS (e. Positive Behavior Support) er heildstæð uppbyggingarstefna þar 
sem hvatt er til jákvæðrar hegðunar með kerfisbundnum hætti í stað þess 
að einblína á neikvæða hegðun og refsingar. Vinnulagið miðar að því að 
allir starfsmenn skólans komi að því að móta og viðhalda æskilegri 
hegðun. Kenningalegur grunnur PBS byggist á atferlisstefnu og á rætur 
sínar að rekja til Oregon University líkt og SMT-skólafærnin (Ross, 
2009).  

Markmið PBS er þríþætt. Í fyrsta lagi er markmiðið að auka 
félagsfærni og námsárangur nemenda en þegar er gert með því að 
skilgreina, eknna og styðja við æskilega hegðun. Í öðru lagi er stefnt að 
því að viðmið um hegðun og nám í skólastarfi séu nemendum, foreldrum 
og starfsfólki skóla ljós. Loks er þriðja markmið PBS að samræma 
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aðgerðir alls starfsfólks skólans til að auka æskilega hegðun og koma í 
veg fyrir óæskilega hegðun. PBS stefnan er aðlöguð að hverjum skóla, 
menningu og styrkleikum hvers skóla fyrir sig. Þá er mikilvægt að a.m.k. 
85% starfsmanna séu samþykkir því að ganga inn í stefnuna ásamt því að 
vera tilbúnir að breyta vinnuháttum sínum að einhverju leyti áður en 
ákvörðun verður tekin um innleiðingu (Ross, 2009). 

Innan hugmyndafræði PBS er lögð áhersla á þrjár tegundir forvarana 
eða þrjú stig. Til fyrsta stigs forvarna telst stuðningur við alla nemendur 
skólans. Annars stigs forvanir eru stuðningur fyrir bekki og hópa en 
þriðja stigs forvanir felast í stuðningi fyrir einstaka nemendur. Í PBS-
skólum er unnið út frá ákveðnum gildum eða einkunnarorðum (t.d. 
ábyrgð, traust, tillitssemi) sem skólinn einsetur sér að vinna með og eru 
ákveðnar væntingar um hegðun og samskipti í öllum aðstæðum innan 
skólans unnar út frá þessum gildum. Þá er áhersla lögð á jákvæð 
samskipti, skýr fyrirmæli og hrós. Myndir eru hengdar upp á veggi 
skólans, í augnhæð nemenda, sem minna á gildi og væntingar skólans 
(Ross, 2009).  

Óæskileg hegðun nemenda er skilgreind og hún stöðvuð í samræmi 
við agaferil hvers skóla. Lögð er áhersla á lausnamiðaðar aðferðir þegar 
takast þarf á við einhvern vanda. Innan hvers PBS-skóla er sérstakt teymi 
sem sér um fræðslu til starfsfólks, nemenda og foreldra sem metur 
árangur og sér um framþróun verkefnisins (Ross, 2009). Á Íslandi eru 
ellefu grunnskólar sem starfa eftir PBS, átta eru á höfuðborgarsvæðinu en 
þrír eru utan þess (Þjónustumiðstöð Breiðholts, e.d.). 

 

2.2.4 SMT-Skólafærni 
SMT-skólafærni (e. School Management Training) er heildstætt 
stuðningskerfi þarf sem reynt er að bæta hegðun nemenda með einföldum 
en árangursríkum aðferðum. Inngripi vegna óæskilegrar hegðunar er beitt 
á einstaka nemendur, bekki, eða  skóla í heild (Sprague, 2006). SMT á 
uppruna sinn að rekja til Oregon í Bandaríkjunum og er önnur útgáfa af 
PBS (e. Positive Behavior support). Kerfið var þróað við Háskólann í 
Oregon af Rannsóknarmiðstöð Sérkennsluskrifstofunnar og 
Landsamtökum um inngrip í hegðun og stuðningi. Starfsfólk er þjálfað 
eftir stöðluðu kerfi og unnið er í samvinnu við fjölskyldur nemenda 
(Sprague, 2006). Æskilegt er að nota SMT-skólafærni samhliða annars 
konar viðurkenndu forvarnarkerfi eins og lífsleikni (Sprague, 2006). 

Markmið SMT-skólafærni er að skapa gott andrúmsloft í skólum og 
tryggja öryggi og velferð nemenda og starfsfólks. Áhersla er lögð á að 
draga úr og koma í veg fyrir óæskilega hegðun nemenda með því að 
kenna þeim og þjálfa þá í félagsfærni, umbuna jákvæða hegðun með 
markvissum hætti og samræma viðbrögð starfsfólks gagnvart nemendum 
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sem sýna óæskilega hegðun (Hafnarfjörður, e.d.). Markmið með 
jákvæðum stuðningi við jákvæðri hegðun er að skapa gott andrúmsloft í 
skólanum þannig að nemendum og starfsfólki skólans líði vel þar (Anna 
María Frímannsdóttir, 2006). SMT-aðferðin er notuð sem inngrip vegna 
hegðunar einstakra nemenda, bekkja og skóla í heild ásamt því að leggja 
áherslur á samvinnu við fjölskyldur nemenda. Aðferðin er ein af fáum þar 
sem boðið er upp á stuðning fyrir alla nemendur skólans, bæði þá sem 
þurfa mikinn stuðning og þá sem þurfa lítið sem ekkert á honum að halda 
(Sprague, 2006). Þessi nálgun byggir á margra ára rannsóknum 
sérfræðinga í Oregon í Bandaríkjunum (PBS) og er framkvæmd í samráði 
við þá (Hafnarfjörður, e.d.). 

SMT-skólafærni byggir einnig á hugmyndafræði PMT-foreldrafærni 
og er framkvæmd undir merkjum þeirrar þjónustueiningar sem verið 
hefur leiðandi hér á landi í notkun og útbreiðslu PMT-verkfæra til 
uppalenda. PMT-verkfærin eru vel rannsökuð af færum sérfræðingum, 
notkun þeirra stuðlar að góðri aðlögun barna og eru því afar mikilvæg 
hjálpartæki (Hafnarfjörður, e.d.).  

Mikilvægt er að a.m.k. 80% starfsmanna séu samþykkir því að ganga 
inn í verkefnið áður en ákvörðun verður tekin um innleiðingu þess og séu 
tilbúnir til að breyta starfsháttum sínum að einhverju leyti. Einnig skiptir 
stuðningur frá skólastjórnendum miklu máli til að nálgunin gangi upp og 
mikilvægt er að allir starfsmenn fái reglulega viðgjöf um hvernig gengur 
að koma jákvæðum stuðning við hegðun á og hver árangurinn er (Anna 
María Frímannsdóttir, 2006). Allir skólar í Hafnarfirði vinna samkvæmt 
SMT aðferðinni (Hafnarfjörður, e.d.). Aðferðin hefur reynst hafnfirskum 
skólum vel og er einnig notuð samhliða öðrum eineltisáætlunum, s.s. 
Olweusaráætluninni. 

 

2.2.5 Samanburður á aðferðum sem borið hafa árangur í 
baráttunni gegn einelti 

Á árunum 2006 til 2008 þróaði hópur fræðslu- og þjálfunaraðila 
metnaðarfullt verkefni sem miðar að því að taka á einelti með 
óhefðbundnum aðferðum sem hafa verið þróðaðar út frá fjölþjóðlegri 
nálgun. Verkefnið kallast ,,Samanburður á aðferðum sem borið hafa 
árangur í baráttunni gegn einelti: Þjálfun kennara/leiðbeinenda“ (e. 
Comparative analysis on methods successfully applied in the fight against 
bullying: training of trainers) og er fjármagnað af framkvæmdastjórn 
Evrópusambandsins (ESB) í tengslum við Leonardo da Vinci-áætlunina. 
Verkefnið hefur verið þróað í sjö löndum og er unnið af þverfaglegu 
teymi sem leiðir saman hóp af nokkrum fræðslu- og þjálfunaraðilum frá 
Spáni, Tékklandi, Þýskalandi, Ítalíu, Póllandi, Rúmeníu og Bretlandi 
(Maristak-Bullying, e.d.). 
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Verkefnið miðar að því að hjálpa kennurum að takast á við einelti, 
sem er einn mikilvægasti þátturinn í árangri nemenda, á tvo vegu: 

Ø að safna árangursríkum aðferðum og greina þær til að uppræta 
eða að minnsta kosti minnka afleiðingar eineltis í skólum, 
útfæra handbók um góða starfshætti sem verður til viðmiðunar 
fyrir skilning og ákvarðanatökur fyrir skólastjórnendur, 
leiðbeinendur, opinberar stofnanir, foreldra o.s.frv.  

Ø Að leggja fram tillögu um þjálfunaraðferð fyrir þjálfun 
kennara/leiðbeinendur. Á þann hátt hyggst skólinn taka 
frumkvæði til að búa til tvær megin afurðir sem miða að því 
að hjálpa notendum til að skilja eineltismál og takast á við 
þau. 

 
Einn helsti afrakstur þessa framtaks er handbók sem inniheldur 

greiningar á fleiri nýjum og þroskandi starfsháttum sem sporna gegn 
áreitni og einelti. Handbókinni er ætlað til að draga saman og staðla þær 
fyrirmyndir á þeim tilfellum sem náð hafa árangri til að hjálpa kennurum 
að kynnast reynslu annarra með áherslu á að berjast gegn einelti og 
framkvæma í öðrum Evrópulöndum. Handbókin inniheldur safn af 
árangursríkustu leiðunum til að takast á við einelti og geta gripið inn í 
(Maristak-Bullying, e.d.). 

Helsta framlag þessa verkefnis er að þróa þjálfunarfræði sem beinist 
sérstaklega að leiðbeinendum/kennurum í að greina einelti og fá 
áþreifanlegar niðurstöður til þess að kenna þeim að leysa 
eineltisvandamál þegar þau koma upp og ekki síst til að koma í veg fyrir 
einelti. Niðurstöður verkefnisins eru aðgengilegar á netinu og ná þannig 
til mjög breiðs og alþjóðlegs markhóps. Vonast er til að búa til gott 
námsumhverfi og gott andrúmsloft þar sem virk þátttaka er í fyrirrúmi. Sú 
þátttaka er byggð á reynslu og þekkingu frá öðrum löndum sem geta 
hjálpað hvert öðru við að auka þekkingu sína á einelti (Maristak-
Bullying, e.d.).  

Áhugavert verður að fylgja þessu verkefni eftir í framtíðinni og gaman 
væri að sjá Ísland bætast við í þennan fjölþjóðlega hóp af fagfólki sem 
hefur það markmið að sporna við einelti í grunnskólum. 

 

2.2.6 Zero 
Zero er aðgerðaráætlun gegn einelti í skólum (Universitetet i Stavanger, 
e.d.) og er þróuð af rannsóknarmiðstöðinni Senter for adferdsforskning 
(SAF) í Stavanger í Noregi. Heiti áætlunarinnar, Zero, vísar til þess að 
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ekkert einelti sé liðið í skólum. Norska menntamálaráðuneytið hefur veitt 
áætluninni viðurkenningu og stutt hana með ýmsum hætti. Um 370 
norskir skólar hafa tekið þátt í verkefninu frá því það var sett á laggirnar 
árið 2003. Gert er ráð fyrir að skólar geti nálgast allt efni sem tilheyrir 
Zero-aðgerðaráætluninni á netinu.  

Meginmarkmið Zero er að ekkert umburðarlyndi sé gagnvart einelti í 
skólum, að allt starfsfólk taki virkan þátt í áætlunini og að nemendur og 
foreldrar taki einnig þátt á þann hátt að þeir geri sér fyrir því hvernig 
aðgerðaráætlunin virkar sem eineltisforvörn og að þetta eigi að vera jafn 
mikilvægt fyrir alla hópa innan skólans. Þrátt fyrir að það þyki óraunhæft 
að útrýma einelti þá er það samt sem áður markmiðið og er sá kjarni sem 
miða skal að í Zero-áætluninni. Starfsfólk, foreldrar og nemendur verða 
að vera öruggir með að einelti sé ekki liðið í skólanum og að allir hópar 
finni fyrir því að viðbrögð skólans byggist á því að einelti sé ekki liðið og 
stefnt sé að því að útrýma því endanlega.  
Þær venjur og þeir staðlar sem skólarnir byggja á, varðandi það 

hvernig einelti er skilgreint, hvernig unnið er með eineltismál og hvernig 
komið er í veg fyrir einelti mun vera samfelld vinna hjá skólanum. Fjögur 
markmið eru sett upp sem skólinn á að fylgja eftir eftir að áætlunin hefur 
verið sett fram: 

1. Skólinn skal hafa hefðbundið vinnuferli á því hvernig greina 
skuli einelti sem upp kemur í skólanum. 

2. Skólinn skal fara eftir hefðbundnu vinnuferli varðandi 
gagnlegar lausnir á eineltismálum. 

3. Í skólanum skal koma í veg fyrir einelti á skólatíma. 

4. Viðvarandi eða sífelld vinna gegn einelti skal vera hluti af 
meginhlutverkum skólans (Universitetet i Stavanger, e.d.).  

Til þess að skólinn nái þessum markmiðum verður hann að skuldbinda 
sig til að sinna ákveðnum mikilvægum aðgerðum. Hann þarf að koma á 
stofn stýrihóp sem ber ábyrgð á framvindu verkefnisins í skólanum og sjá 
um innihald áætlunarinnar sem samanstendur af faglegum stuðningi og 
vilja til að vinna í skólanum (Universitetet i Stavanger, e.d.). 
 
 
Þátttakendur í Zero og hlutverk þeirra 
Þátttakendur Zero-verkefnisins koma úr öllum áttum. Fyrst skal nefna 
skólastjórnendur sem eru í hlutverki leiðbeinenda hvað varðar 
skipulagningu og framkvæmd verkefnisins í þeirra skóla. Einnig eiga þeir 
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að leiða stýrihópinn en hann samanstendur af foreldrafulltrúa, fulltrúa 
leikskólabarna, fulltrúa frá nemendaráði og kennara sem ber ábyrgð á 
þeim nemendum. Hjúkrunarfræðingur getur einnig tekið þátt. 
Stýrihópurinn er ábyrgur fyrir starfsemi innan skólans og gegnir einnig 
mikilvægu hlutverki í að vinna að áætlunum um aðgerðir gegn einelti. 
Kennarar  skipa stórt hlutverk í áætluninni. Hæfni til að koma auga á og 
greina einelti, vinna með foreldrum og koma í veg fyrir einelti í gegnum 
daglega vinnuskyldu er haft að leiðarljósi. Í hverri viku skulu kennarar 
vinna að því að koma í veg fyrir einelti í bekknum. Einnig taka  þeir 
virkan þátt með þeim skólum sem vinna í aðgerðaráætlunum gegn einelti. 
SFO starfsmenn (starfsmenn frístundaheimila) ber að taka þátt í 
verkefninu þannig að þeir læri líka að koma auga á einelti, koma í veg 
fyrir það og leysa úr þeim vandamálum sem tengjast því á einn eða annan 
hátt.  Allir starfsmenn skólans verða að þekkja merki um einelti þegar 
þeir koma auga á slíkt atferli og bregðast við á viðeigandi hátt. Þess 
vegna þurfa allir starfsmenn að sækja námskeið um einelti.  

Mikilvægt er að foreldrar séu vel upplýstir um þá vinnu sem fram fer í 
skólanum varðandi einelti, að upplifanir þeirra séu teknar alvarlega og að 
þeir taki virkan þátt í starfi skólans varðandi eineltismál. Foreldrar eiga 
fulltrúa í stýrihópnum og eru því í þeim hópi sem tekur ákvarðanir 
varðandi ýmis mál sem snúa að einelti. Einn mikilvægasti hlekkurinn í 
vinnu gegn einelti eru nemendurnir sjálfir. Vinna skal með 
eineltisbækling inni í bekkjum og nemendaráðið á að vinna með hugtakið 
einelti allt árið og koma með hugmyndir um hvað þeir sjálfir og skólinn 
geti gert til að draga úr einelti. Einnig skulu nemendurnir vera vel 
upplýstir um það starf sem unnuð er í umhverfi hinna fullorðnu. Auk 
fulltrúa nemendaráðs er nauðsynlegt að starfsfólks skólans setji sig inn í 
þá vinnu sem nemendur annast og framkvæma (Universitetet i Stavanger, 
e.d.). 

Erling Roland, sem var náinn samstarfsmaður Dan Olweusar um hríð, 
var spurður á ráðstefnu OECD í Stavanger í Noregi árið 2004 hver 
munurinn væri á Zero-áætluninni og Olweusaráætluninni. Hann taldi 
erfitt að útskýra það því þessar áætlanir ættu fleira sameiginlegt en það 
sem bæri á milli. Dan Olweus sjálfur var sammála þessu. Nokkrir 
sérfræðingar á ráðstefnunni báru saman þessar áætlanir og kom þeim 
saman um að Zero-áætlunin væri mun sveigjanlegri en áætlun Olweusar. 
Þeir töldu Zero-áætlunina hafa það fram yfir Olweusaráætlunina að þar er 
gert ráð fyrir meiri þátttöku kennaranna varðandi hugmyndir vegna 
framkvæmdarinnar en hún liggur fyrir á netinu þar sem allir geta nálgast 
hana. Í Zero-áætluninni er skólafólk hvatt til þess að nota eigin 
hugmyndir við framkvæmdina. Það getur tekið þá hluti úr áætluninni sem 
það telur geta nýst sínum skóla og bætt svo við það sem þeim finnst henta 
betur (Elín Einarsdóttir, 2004). Nokkrir íslenskir skólar starfa eftir Zero-
áætluninni, þ.á.m. Álfhólsskóli. Áætlunin var innleidd í þann skóla árið 
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2004 og fengu skólastjórnendur aðstoð við að laga hana að íslenskum 
skólum. Íslenska nafnið á áætluninni er Saman í sátt.  

Fleiri aðgerðaráætlanir eru til sem vinna gegn einelti, t.d. ,,Together 
we light the way“ frá Kanada, ,,Save áætlunin“ frá Spáni og ,,Take a 
hand: Stop bullying now“ frá Bandaríkjunum svo einhverjar séu nefndar. 
Ekki verður þó farið nánar í þær í þessari ritgerð. 

 

2.3 Foreldrasamskipti 
Samskipti foreldra og kennara skiptir miklu máli þegar upp kemst um 
einelti og einnig í forvarnarvinnu gegn því. Olweusaráætlunin gegn 
einelti leggur mikla áherslu á þátttöku foreldra. Í henni kemur fram að á 
foreldrafundum er foreldrum sagt frá auknum viðbrögðum skólans gegn 
einelti og boðið til samstarfs. Lögð er áhersla á að auka virkni og hæfni 
foreldra á þessu sviði svo hægt sé að nýta þennan mikilvæga hóp eins og 
frekast er unnt (Gegn einelti, e.d.a). Nauðsynlegt er að ná fram 
sameiginlegum viðhorfum gagnvart einelti, bæði hjá starfsfólki skólans 
og á meðal foreldra (Olweus, 1997). Þegar tekið er á eineltismálum vinna 
skóli og heimili saman að lausn mála og er það stór þáttur í baráttunni 
gegn einelti og getur skipt sköpum. (Gegn einelti, e.d.a). Upplýsingum frá 
skólanum er komið á framfæri við bæði foreldra gerenda og þolenda. Þeir 
þurfa að hittast á fundi þar sem farið er yfir stöðu mála og þeim gerð 
grein fyrir hvernig þeir geti stuðlað að betri líðan og hegðun barnanna 
(Gegn einelti, e.d.b; Guðjón Ólafsson, 1996). 
Þau skilaboð þurfa að berast skýrt og greinilega frá foreldum og 

kennurum til barna að einelti sé ekki liðið. Börnin þurfa að finna að 
foreldrarnir fylgist með og spyrji spurninga. Þess vegna ættu foreldrar 
aldrei að vera hræddir við að ræða við barnið sitt ef grunur leikur á 
einelti, hvort sem barnið er þolandi eða gerandi (Guðjón Ólafsson, 1996; 
Pfitzinger, 2010). Ef kennarar og foreldrar samhæfa viðbrögð sín gegn 
einelti aukast líkurnar á æskilegum niðurstöðum töluvert. Til að ná þessu 
takmarki þurfa foreldrar að auka þekkingu sína á vandamálinu og  
hvernig best sé að taka á því. Hægt er að setja fundi, t.d. foreldraráð, þar 
sem eineltisvandamál eru kynnt og tekin til umfjöllunar. Kennarar og 
annað starfsfólk skólans geta einnig setið þessa fundi til þess að kynna 
hlutverk skólans (Olweus, 1997).  

Svo samband kennara og foreldra sé gott þurfa kennarar að vera vel 
undir það búnir að eiga í samskiptum við foreldra, fyrir foreldraviðtöl og 
sérstaklega þegar einelti á sér stað því það er mjög viðkvæmt og erfitt 
málefni sem erfitt er að takast á við. Engar íslenskar opinberar rannsóknir 
hafa sýnt fram á það hvort íslenskir grunnskólakennarar séu öruggir í 
samskiptum sínum við foreldra. Í kjölfarið væri áhugavert að skoða 
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hvernig undirbúning kennarar fá varðandi foreldrasamskipti í 
kennaranáminu og hversu mikill hann er. 

 

2.4 Hlutverk kennara og annarra fagstétta í 
eineltismálum   

Einelti lagast ekki af sjálfu sér. Þegar börn eiga í hlut hafa þau ekki 
forsendur til að leysa sjálf úr málunum og þurfa á stuðningi fullorðinna 
að halda. Oft á tíðum er valdaójafnvægi orsök eineltis meðal barna. Þeir 
sem eru stærri og sterkari níðast á þeim sem eru minni og veikari 
(Crawford, 2002). Þolendur eineltis eru oft hlédrægir, varkárir, 
viðkvæmir og stutt er í tárin. Þeir eru óöruggir, með takmarkað 
sjálfstraust eða neikvæða sjálfsmynd. Sé um stráka að ræða eru þeir alla 
jafna ekki líkamlegir jafnokar bekkjarfélaganna og finnst ekki gaman að 
slást. Þessir einstaklingar eiga oft fáa eða enga vini, eru hræddir við að 
detta og meiða sig og eiga oft meiri samleið með fullorðnum 
einstaklingum en jafnöldrum sínum (Þorlákur H. Helgason, e.d.). Hér er 
því um að ræða valdníðslu því gerendur og þolendur mætast ekki á 
jafnréttisgrundvelli (Crawford, 2002). Samkvæmt þessu er augljóst að 
það er á ábyrgð fullorðinna þ.e. kennara, starfsfólk skólanna, í samvinnu 
við nemendur og foreldra þeirra, að vinna gegn einelti í grunnskólum. 
Kennarar skipa stórt hlutverk í þeirri vinnu vegna mikilla samskipta sinna 
við nemendur ásamt því að hafa lagalegar og siðferðilegar skyldur til þess 
(Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004).  

Í lögum um grunnskóla kemur fram að hver nemandi skal hafa 
umsjónarkennara sem fylgist náið með námi hans og þroska, líðan og 
almennri velferð, leiðbeini honum í námi og starfi, aðstoði og ráðleggi 
honum um persónuleg mál og stuðli að því að efla samstarf skóla og 
heimila (Lög um grunnskóla, 2008). Í Aðalnámskrá grunnskóla (2008) er 
lögð áhersla á að grunnskólar vinni að því að efla sjálfstraust nemenda, 
náungakærleik, umburðarlyndi og heilbrigða dómgreind. Samhliða því 
eiga nemendur að finna sig knúna til að bera ábyrgð á gjörðum sínum og 
efla á siðferðisvitund þeirra og samábyrgð. Nemendur eiga að geta leitað 
til hvaða starfsmanns skóla sem er með persónuleg mál og eiga rétt á að 
strax sé brugðist við á faglegan og viðeigandi hátt. Í Aðalnámskrá (2008) 
kemur einnig fram að eineltisáætlun verður að vera til í öllum skólum á 
Íslandi svo skólarnir geti tekið á og spornað við einelti ef slíkt kemur upp. 
Enn frekar skal tekið fram að kennarar hafa það hlutverk í skólanum að 
efla almennan þroska nemenda og búa þá undir að taka virkan þátt í 
lýðræðislegu þjóðfélagi því öll samvinna byggist á gagnkvæmri virðingu 
(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Íþróttakennarar bera einnig mikla ábyrgð á því að börnum líði vel í 
skólanum. Þeir skulu þekkja gildi og mikilvægi hreyfingar, þjálfunar, 
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næringar og heilsu fyrir börn í nútímasamfélagi. Í Aðalnámskrá 
grunnskóla (2008) kemur fram að samvinna við foreldra er mikilvægur 
þáttur í starfi íþróttakennarans. Hann þarf að sjá til þess að foreldrar fái 
vitneskju um líðan barnsins, hreysti þess og félagslega aðlögunarhæfni í 
kennslustundum. Þá er einnig mikilvægt fyrir íþróttakennara að fá 
upplýsingar um barnið frá foreldrum svo koma megi til móts við þarfir 
þess eins og kostur er. 

Eldri erlendar rannsóknir (Lumsden, 2002; Skiba og Fontanini, 2000) 
sýna fram á að kennarar eiga í erfiðleikum með að koma auga á einelti 
meðal nemenda sinna og grípa of sjaldan inn í. Einnig virðast þeir 
vanmeta tíðni eineltis, leyfa því fram að ganga eða láta sem þeir sjái það 
ekki. Guðjón Ólafsson gerir grein fyrir því að um miðjan níunda áratug 
síðustu aldar voru fáar bjargir í skólum á Íslandi til að takast á við og 
leysa eineltismál. Kennarar höfðu lítið sem ekkert fengist við þessi 
málefni í undirbúningi starfsmenntunar sinnar og fengu litlar eða engar 
leiðbeiningar þegar á starfsvettvang var komið. Einnig var oft erfitt fyrir 
kennara að fá aðstoð til að vinna í málefnum nemenda sinna, til þess 
þurfti afleysingu og aðra aðstoð sem ekki var auðvelt að grípa til. Vegna 
þessa fór oft svo að kennarar ýttu þessu börnum og vandamálum þeirra til 
hliðar þar sem þeir treystu sér illa eða ekki til að vinna með þau (Guðjón 
Ólafsson, 1996).  

Nú hafa æ fleiri grunnskólar innleitt Olweusaráætlunina en allir 
grunnskólar á höfuðborgarsvæðinu eru skyldugir til að hafa vinna 
samkvæmt eineltisáætlun, Olweusáætluninni eða annarri viðurkenndi 
áætlun. Um 85 grunnskólar koma að innleiðingu Olweusaráætlunarinnar 
(Ragnar F. Ólafsson, 2008) og einn þeirra er Öldutúnsskóli í Hafnarfirði 
en hann varð Olweusarskóli haustið 2004. Í rannsókn sem gerð var í þeim 
skóla árið 2010 kom meðal annars í ljós að nemendur í 4-10. bekk telja 
umsjónakennara sína bregðast betur við einelti árið 2010 en árið 2007. 
Þegar þeir voru spurðir árið 2007 spurningarinnar: ,,Hve mikið finnst þér 
að umsjónarkennari þinn hafi gert til að koma í veg fyrir einelti í 
bekknum undanfarna mánuði?“ töldu 57,5% nemenda umsjónarkennara 
gera lítið sem ekkert í því, árið 2008 var hlutfallið 56%, 33% árið 2009 
og árið 2010 töldu 31,5% nemenda umsjónarkennara sinn ekki standa sig 
í því að koma í veg fyrir sjáanlegt einelti í bekknum (Öldutúnsskóli, 
2010). Þetta sýnir að Olweusarverkefnið hefur haft mikil áhrif á viðhorf 
kennara til eineltis í Öldutúnsskóla þó enn sé langt í land.  

Ef kennarar koma ekki auga á einelti eða líta framhjá því eflir það 
vantraust nemenda í þeirra garð. Þeir telja sig ekki geta leitað til kennara 
og finna ekki fyrir þeirri öryggiskennd sem þeir eiga rétt á að njóta hvað 
aðstoð frá þeim varðar. Þetta veldur því að nemendur sem lagðir eru í 
einelti bíða of lengi með að segja fullorðnum frá eða gera það alls ekki. 
Einnig hefur skilnings- og þekkingarleysi kennara á einelti áhrif á þær 
aðgerðir, sem þeir beita við að koma auga á og sporna gegn einelti, eða 
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aðgerðarleysi. Þeir kennarar sem ekki telja einelti vera alvarlegt 
vandamál og það sé ekki á þeirra ábyrgð að taka á því eru ekki líklegir til 
að grípa til aðgerða. Þess vegna er mikilvægt að hlusta á hvað þeir 
kennarar sem kenna í grunnskólum landsins hafa að segja um einelti og 
hver viðhorf þeirra eru til þessa vandamáls (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif 
Einarsdóttir, 2004). Nánar er fjallað um þetta í 4. kafla þessarar ritgerðar.  

Hafa ber í huga að ekki er langt síðan einelti var viðurkennt sem 
vandamál í grunnskólum, bæði hér á landi og erlendis (Vanda 
Sigurgeirsdóttir, 2003; Nicoladies, Toda og Smith, 2002). Samfara 
aukinni fræðslu og vitneskju um eineltismál hafa sífellt fleiri skólar farið 
að vinna gegn einelti á árangursríkan hátt (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2003) 
og eru margir þeirra búnir að innleiða Olweusaráætlunina 
(Menntamálaráðuneytið, 2010). Þrátt fyrir vitundarvakningu erlendra 
kennara á einelti hefur álag á kennara margfaldast á síðustu áratugum 
(Thompson, o.fl., 2002). Þetta á einnig við um íslenska kennara. Þeim 
finnst þeir vera undir miklu álagi í starfi, finna fyrir minni metnaði en 
áður hvað kennarastarfið varðar og árið 2002 áformuðu um 65% kennara 
á Íslandi að hætta kennslu og töldu aga- og hegðunarvandamál nemenda 
vera aðalálagsþáttinn í kennarastarfinu (Anna Þóra Baldursdóttir, 2002). 
Önnur rannsókn sem framkvæmd var af Önnu Þóru Baldursdóttur og 
Valgerði Magnúsdóttur árið 2007 leiddi í ljós að vinnugleði hafði aukist 
frá rannsókn Önnu Þóru frá árinu 2002 og mat kennara á þeim þáttum 
sem olli mesta álaginu í kennarastarfinu hafði breyst til batnaðar milli ára. 
Þetta þykir jákvætt og hægt er að velta fyrir sér hvort forvarnavinna gegn 
einelti eigi einhvern þátt í því? Einnig væri gaman að vita hvort hægt sé 
að tengja þessar breytingar við aukin stuðning til þeirra barna sem eiga 
erfitt með að einbeita sér í skólanum. Í sömu rannsókn kom þó fram að 
stærstum hluta þátttakenda fannst skilgreindur vinnutími ekki duga fyrir 
þá vinnu sem þeir þurftu að leggja fram (Anna Þóra Baldursdóttir og 
Valgerður Magnúsdóttir, 2007). Þetta sýnir að kennarar eru störfum 
hlaðnir og margt er á þeirra herðum annað en að kenna formlega kennslu. 
En þrátt fyrir þessar niðurstöður hafa erlendar rannsóknir sýnt fram á að 
kennarar eru tæplega þrefalt líklegri en aðrir starfshópar til að finna fyrir 
þunglyndi að teknu tilliti til félags- og lýðfræðilegra breyta (Guðrún 
Ragnarsdóttir, Ásrún Matthíasdóttir og Jón Friðrik Sigurðsson, 2010).  

 

2.5 Menntun kennara í eineltismálum 
Eins og fram hefur komið gegna kennarar miklu ábyrgðarstarfi og er þess 
vegna mikilvægt að sjá til þess að þeir séu reiðubúnir til að takast á við 
alvarleg og erfið mál á borð við einelti. Þeir þurfa að fá aðstoð, stuðning 
og meiri fræðslu hvað einelti varðar en þeir hafa hingað til fengið. Vanda 
Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir (2004) skoðuðu formlega menntun 
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kennara og könnuðu frá hvaða aðilum þeir vilja fá stuðning í 
eineltismálum, hvað það sé sem helst kemur í veg fyrir að þeir taki á 
einelti á árangursríkan hátt og hvernig kennurum finnst menntun þeirra 
búa þá undir að fást við einelti. Í ljós kom að kennarar vilja fá meiri 
fræðslu og þjálfun um einelti og viðbrögð við því. Aðeins lítill hluti 
þeirra, sem tóku þátt í rannsókninni, var ánægður með þá fræðslu sem 
þeir höfðu fengið í náminu sínu og margir telja hana ekki hafa nýst sér 
nógu vel. Einnig kom fram að kennarar vilja fá góða fræðslu og þjálfun 
um viðbrögð gegn einelti, góða agastjórnun í bekk, viðtalstækni, 
samskipti við foreldra og eineltisáætlanir. Þeir gera sér samt sem áður 
grein fyrir því að einelti er alvarlegt vandamál sem börn og unglingar 
ráða ekki við að leysa úr sjálfir og eru tilbúnir að axla ábyrgð á þessum 
vanda. Þrátt fyrir það vanmeta kennarar tíðni eineltis og koma einungis 
auga á hluta þess einelti sem viðgengst. Einnig kom í ljós að meirihluti 
kennaranna, sem tóku þátt í rannsókninni, finna fyrir kvíða og óöryggi 
þegar þeir þurfa að taka á einelti. Athyglisvert er að samkvæmt þessari 
rannsókn telja kennarar að skortur á þjálfun og fræðslu um einelti komi 
helst í veg fyrir að þeir taki á því með árangursríkum hætti. Niðurstöður 
rannsóknar Vöndu og Sifjar styðja við eldri rannsóknir, hérlendis og 
erlendis, hvað menntun kennara varðar.  

Ragnar F. Ólafsson og Ólöf Helga Þór (2000) hafa sýnt fram á að 
kennurum finnst menntun þeirra ekki búa þá nægilega vel undir að taka á 
eineltismálum og að þeir hafi ekki nógu mikið sjálfstraust gagnvart 
slíkum málum. Samkvæmt niðurstöður rannsóknar Ragnars og Ólafar er 
tímaskortur kennara ein helsta meinsemdin varðandi úrlausn eineltismála. 
Tímaskorturinn veldur því að þeir hafa ekki samband við foreldra 
nemenda sinna, afla ekki upplýsinga frá börnunum, ná ekki að setja aðra 
starfsmenn inn í eineltismál einstakra nemenda og fresta því að takast á 
við málefni sem aftur geri þau erfiðari viðureignar. Í ljós kom að 
tímaskorturinn er síst minni í þeim skólum sem komið hafa á fót ákveðnu 
úrlausnarferli því ekki virðist gert ráð fyrir nægjanlegum tíma til að vinna 
eftir þessum kerfum. Afleiðing þessa tímaskorts er alvarleg því eins og 
áður hefur komið fram þá greina börn sjaldan frá einelti að fyrra bragði 
og því er mikilvægt að kennari sé í góðu sambandi við börnin, sem og 
foreldrana, til þess að hann átti sig á líðan þeirra. 

Í rannsókn þeirra Ragnars og Ólafar kom líka í ljós að kennarar hafa 
mismikil afskipti af eineltismálum, sérstaklega ungir kennarar. Ástæðan 
er sú að mikill tími og mikil orka fer í að ná tökum á kennslunni ásamt 
því að hafa litla sem enga reynslu í slíkum málum. Þeir eiga erfitt með að 
koma auga á vandamálin og hafa ekki sama skynbragð á samskipti 
barnanna í bekknum og þeir kennarar sem meiri reynslu hafa. Í 
rannsókninni kemur fram að kennurum finnst þeir sinna of mörgum 
hlutverkum sem ekki felast í þeirra starfi og eiga þá m.a. við 
uppeldishlutverk og í kjölfarið verður fagleg kennsla lakari en ella. 
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Einnig kom hugtakið vanmáttarkennd sterkt fram í rannsókninni og finna 
kennarar fyrir vanmætti þegar eineltismál banka upp á. Tengslin við 
foreldra geta verið erfið og óttast þeir mikið að gera illt verra með því að 
hafa afskipti af börnunum eða hafa samband við foreldrana. Persónuleiki 
kennara kom einnig við sögu og eru sumir þeirra engan veginn í stakk 
búnir til að takast á við einelti og treysta sér ekki til þess (Ragnar F. 
Ólafsson og Ólöf Helga Þór, 2000).  
Þegar erlendar rannsóknir eru skoðaðar (Olweus, 1993; Rigby, 1997; 

Byrne, 1994; Boulton, 1997) kemur í ljós að bæta þarf kennaramenntun 
til að gera kennara hæfari til að taka á einelti. Kennarar þurfa aukna 
fræðslu og þjálfun í hagnýtum aðferðum við að taka á einelti sem og 
öðrum hegðunarvandamálum (Nicolaides o.fl., 2002; Byrne, 1994). Þess 
má þó geta að í Bandaríkjunum er kennurum boðið upp á námskeið í 
þróun faglegrar kennslu (Teacher Professional Development Courses). 
Slík námskeið gefa kennurum tækifæri til að þróa með sér færni til að 
koma í veg fyrir einelti. Þá fá þeir upp í hendurnar verkfæri til að nota við 
slíkar aðstæður og koma þeim áfram til nemenda sinna. Rannsóknir þar í 
landi hafa sýnt fram á að ekki þarf nema einn hlutlausan áhorfanda til að 
standa upp á móti einelti til að stöðva það, ekki einungis til skamms tíma 
heldur yfir höfuð. Því er mikilvægt fyrir kennara að læra hvernig þeir geta 
kennt nemendum sínum að styðja hver annan (Welsh, e.d.). 
Það er mikilvægt að hlustað sé á þá sem vilja bæta þann þátt 

kennaramenntunar sem tengist einelti og ekki síður að farið sé eftir 
óskum kennara sem telja að sérhæfð þjálfun og fræðsla um einelti eigi að 
vera hluti af kennaranámi. Áhugavert er að velta því upp hvort kennsla í 
eineltismálum hafi tekið á sig nýja mynd í dag og hvort lögð sé meiri 
áhersla á það í kennaranáminu eins og það er í dag.  

 

2.6 Kennsluáætlanir og kennsluskrá Háskóla Íslands 
Eins og fram kemur í köflunum hér á undan skiptir miklu máli að 
kennarar fái rétta fræðslu og þá þjálfun sem nauðsynleg er til að takast á 
við einelti og koma auga á það. Hér skiptir menntun kennara miklu máli. 
Síðustu ár hafa nemendur getað sótt um leyfisbréf til 
menntamálaráðuneytisins til að kenna í grunnskóla, eftir 180 eininga 
B.Ed.-nám eða BS-nám í grunnskólakennara- og íþrótta- og 
heilsufræðum. Nú er þetta þó breytt og þarf hver nemandi að taka M.Ed-
gráðu til að fá grunnskólakennararéttindi.  

Hér eru nokkrar kennsluáætlanir skoðaðar ásamt kennsluskrá Háskóla 
Íslands sem snýr bæði að grunnskólakennaranemum og íþrótta- og 
heilsufræðinemum. Þær eru skoðaðar með því í huga að kanna hvort 
markviss eineltiskennsla sé tekin fyrir í námi þeirra og, ef svo er, hversu 
mikil hún er. Þrátt fyrir að þátttakendur rannsóknarinnar, sem kynntir 
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verða í kafla 3.2, hafi útskrifast frá eldri námsleiðinni frá Kennaraháskóla 
Íslands/Menntavísindasviði er við hæfi að greina og skoða nýju leiðina til 
samanburðar við álit þeirra á eineltiskennslu sem þeir fengu í náminu. 

 

2.6.1 Grunnskólakennsla, 180 eininga B.Ed.-nám  
Störf umsjónarkennara eru margbrotin og flókin. Þeir gegna mikilvægu 
hlutvekri í flóknu skólasamfélagi og halda oft mörgum boltum á lofti 
samtímis. Þeirra störf fela m.a. í sér margvísleg samskipti innan skólanna 
sem þeir starfa við, sem og við hina ýmsu aðila, fyrirtæki og stofnanir 
utan þeirra. Ef kennara verður á í starfi er mikið í húfi og mikilvægt er að 
hann sinni starfi sínu af alúð og vandvirkni og hafi þær bjargir sem 
nauðsynlegar eru. Þetta ber að hafa í huga þegar skoðuð er kennsluskrá 
Háskóla Íslands með tilliti til náms verðandi grunnskólakennara sem og 
þær kennsluáætlanir sem fengust sendar snemma á þessu ári frá 
Kennaradeild Háskóla Íslands. 

Grunnskólakennsla, B.Ed., (tvö kjörsvið), er fullt þriggja ára 
grunnnám (180e). Námsleiðin er ætluð þeim sem hyggja á kennslu í 
grunnskólum og önnur tengd störf. B.Ed.-gráða veitir rétt til að sækja um 
meistaranám, en meistaragráða er skilyrði fyrir leyfisbréfi til að nota 
starfsheitið grunnskólakennari (Lög um menntun leik-, grunn- og 
framhaldsskólakennara nr. 872/2008; Reglugerð um menntun leik-, 
grunn- og framhaldsskólakennara nr. 872/2009). Aðgangskröfur í 
grunnnámið eru stúdentspróf eða sambærileg menntun 
(Menntavísindasvið, e.d.). 

 Kennaranemar á þessari námsleið velja að sérhæfa sig á tveimur 
kjörsviðum (40 einingar + 40 einingar),, þ.e. tveimur kennslugreinum eða 
einni kennslugrein og námssviðinu kennsla yngri barna í grunnskóla. Alls 
eru 10-12 kjörsvið í boði. Sérhæfing í kennslugreinum grunnskóla felur í 
sér nám þar sem saman tvinnast nám í fræðigreinum og viðeigandi 
kennslufræði. Í meistaranámi halda þeir áfram með annað kjörsviðanna 
(40 einingar). Þeir sem ljúka meistaragráðu á þessari námsleið (með tvö 
kjörsvið) geta kennt á öllum aldursstigum grunnskólans. 
(Menntavísindasvið, e.d.). 

Nám í grunnskólakennslu til B.Ed.-gráðu er fræðilegt og starfstengt. Í 
námskeiðum er fjallað um vinnulag í háskóla, undirstöður uppeldis og 
menntunar og kennslufræði grunnskóla.  

 Námið er í nánum tengslum við vettvang og vettvangsnám er samþætt 
fræðilegum undirbúningi. Allir kennaranemar fá einn grunnskóla sem 
sinn heimaskóla þar sem þeir stunda vettvangsnám á námstímanum.  

 Í byrjun árs 2011 setti ég mig í samband við átta kennara og 
deildarforseta Kennaradeildar og bað um að fá að skoða allar þær 
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kennsluáætlanir sem taka til kennslu í eineltismálum. Ég fékk nokkuð 
skjót svör og barst í kjölfarið þrjár kennsluáætlanir sem kennararnir töldu 
innihalda kennslu í einelti. Þessar áætlanir eru úr námskeiðunum Námi og 
kennsla á yngsta stigi, Þroska- og námssálfræði og Bekkjarkennarinn-
umsjónarkennarinn. Hér verður greint nánar frá uppbyggingu þeirra 
samkvæmt kennsluáætlununum: 

 
1. Nám og kennsla á yngsta stigi (10 ETCS) – Þetta námskeið er 
bundið val. Með því er átt við að nemandi er bundinn við ákveðin 
valnámskeið en getur þó valið á milli nokkurra námskeiða. Nám og 
kennsla á yngsta stigi er kennt á vormisseri samkvæmt kennsluskrá 
Háskóla Íslands og er enginn hámarksfjöldi nemenda í þetta 
námskeið.  Í markmiðslýsingunni kemur m.a. fram að kennaranemar 
styrki þekkingu sína á námi og kennslu á yngsta stigi grunnskólans. 
Tekið er fram að þeim beri að skilja mikilvægi samvinnu heimilis og 
skóla og þekki leiðir til samstarfs við fjölskyldu og hvernig á að 
bregðast við þegar eitthvað amar að. Nemendur fara í tveggja vikna 
vettvangsnám þar sem þeir kenna 10 kennslustundir fyrri vikuna en 
15 kennslustundir þá seinni en viðvera í skólanum er 30 klst. á viku. 
Ekki kemur fram hvort nemendur sitji fundi með kennurum, þeim sé 
kynntur nemendahópurinn, hvort frávikshegðun eigi sér stað hjá 
ákveðnum nemendum eða hvort um eineltismál sé að ræða í hópnum. 
Einnig væri áhugavert að vita hvort kennaranemar séu settir inn í 
viðbragðsáætlanir skólana varðandi einelti. Samkvæmt tímaáætlun 
kennsluáætlunarinnar kemur fram að einn dagur fer í að ræða aga og 
samskipti. Fleira kemur ekki fram í þessari kennsluáætlun. 
2. Þroska- og námssálfræði (10 ETCS) – Þetta skyldunámskeið og 
kennt á haustmisseri. Markmiðslýsingin segir ekki til hvort um 
kennslu í málefnum tengdum einelti sé að ræða en þau viðfangsefni 
námskeiðsins sem tengjast eineltiskennslu einna helst innihalda 
kennslu og umræðu um vitsmunaþroska, tilfinningaþroska og þróun 
tilfinningalegra tengsla, félagsþroska, þróun sjálfsmyndar og 
siðferðisvitundar. Kennslan fer fram í fyrirlestrum og 
bekkjartímum/umræðutímum. Á yfirlitsblaði yfir skipulag fyrirlestra 
og bekkjartíma kemur fram að í fjórðu viku fer einn dagur í að læra 
um félagsþroska barna á fyrstu árunum. Í fimmtu viku er farið í kafla 
úr bók sem nefnist Aðstæður og þroski. Ekki er farið nánar í það 
hvert innihald kaflans er. Meira efni sem hugsanlega gæti tengst 
einelti á einn eða annan hátt kemur ekki fram á þessu yfirlitsblaði.  
3. Bekkjarkennarinn-umsjónarkennarinn (5 ETCS) – Þetta 
námskeið flokkast undir frjálst val og er hámarksfjöldi nemenda 30 
svo ekki komast allir að sem vilja ef aðsóknin er mikil. Í 
markmiðslýsingu námskeiðsins kemur fram að í lok námskeiðsins 
eigi nemendur að hafa kynnst aðferðum sem nýta má til að skapa 
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góðan bekkjaranda, ásamt aðferðum í bekkjarstjórnun og 
fjölbreyttum leiðum í samstarfi heimilis og skóla. Þeir eiga að þekkja 
dæmi um mismunandi aðferðir sem hafa það að markmiði að 
bregðast við einelti og áföllum í nemendahópi. Einnig eiga þeir að 
vera undir það búnir að geta undirbúið fyrsta mánuðinn í eigin 
kennslu og fyrsta foreldrafundinn ásamt því að hafa fengið þjálfun í 
viðtalstækni. Meðal viðfangsefna þessa námskeiðs er hvernig megi 
bregðast við einelti og áföllum í nemendahópnum og hversu  
fjölbreyttir möguleikarnir eru í foreldrasamstarfi. Þetta námskeið er 
kennt í mislöngum lotum og er mætingaskylda í staðbundnar lotur.  
 

Af eim 180 einingar sem nemendur þurfa að taka til að fá B.Ed-próf 
tilheyra 25 einingar (þrjú námskeið) eineltiskennslu en þó aðeins að hluta. 
Fleiri námskeið voru skoðuð til að athuga hvort einelti sé tekið fyrir þar 
eða efni því tengt. Í námskeiðslýsingu námskeiðsins Nám og kennsla á 
miðstigi er m.a. fjallað um starf umsjónarkennara á miðstigi 
grunnskólans, teymiskennslu, bekkjarstjórnun og samskipti nemenda á 
þessu skólastigi. Í námslýsingu námskeiðsins Nám og kennsla unglinga 
kemur m.a. fram að fjallað verði um unglingsárin, samskipti unglinga, 
nokkra áhættuþætti á unglingsárum og lífsleikni (Menntavísindasvið, 
e.d.). Í þessum námskeiðum er lögð áhersla á bekkjarstjórnun og 
samskipti nemenda sem, að mínu mati, tengist einelti á þann hátt að ef 
kennarar hafa góða stjórn á bekknum sínum og sinna samskiptum 
nemenda sinna með opnum huga er komin grunnur að vissri færni í að 
lesa í samskipti barna og unglinga.  

 

2.6.2 Íþrótta- og heilsufræði, 180 eininga BS-nám 
Íþrótta- og heilsufræði til BS-gráðu er 180 eininga fræðilegt og 
starfstengt nám. Áður en náminu var breytt og nemendur þurftu ekki að 
taka meistaranám til þess að fá leyfisbréf til kennararéttinda var nóg fyrir 
þá að taka BS-gráðuna. Þeir sem útskrifast með slíka gráðu í dag starfa á 
sviði líkams- og heilsuræktar og þjálfunar, meðal annars við þjálfun 
íþróttafólks, þjálfun í heilsuræktarstöðvum, þjálfun aldraðra og við 
æskulýðs- og félagsmálastörf hjá sveitarfélögum. 

Íþrótta- og heilsufræðin eru fyrir þá sem hafa áhuga á íþróttum og 
heilsu og vilja starfa á þeim vettvangi. Í náminu er lögð áhersla á að auka 
þekkingu nemenda á íþróttaiðkun, heilsueflingu, vexti, þroska, hreyfingu 
og lífsstíl barna og unglinga, fullorðinna og aldraðra. Meðal 
kennslugreina eru líffæra- og lífeðlisfræði, þjálfunarlífeðlisfræði, líkams- 
heilsuræktar- og íþróttaþjálfun, hreyfingarfræði, næringarfræði, 
heilsufræði, félagsfræði, kennslufræði, sálfræði, íþróttasálfræði, útivist og 
ýmsar íþróttagreinar (Menntavísindasvið, e.d.). Nemendur  í íþrótta- og 
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heilsufræði velja milli tveggja kjörsviða: 
 
1. Kennari:  Kjörsviðið er fyrir þá sem ætla að kenna íþróttir í 

grunn- og framhaldsskólum. Lögð er áhersla á að nemendur fái 
víðtæka og góða þekkingu á sviði kennslufræði, hreyfingar og 
heilsu og verði m.a. færir um að efla heilsuuppeldi í skólum. Til 
þess að öðlast réttindi til að kenna íþróttir í skólum þarf að ljúka 
meistaragráðu á því sviði. 

2. Þjálfari: Kjörsviðið er fyrir þá sem ætla að starfa við þjálfun, 
hvort sem er innan íþróttahreyfingarinnar eða líkams- og 
heilsuræktar. Lögð er áhersla á að nemendur fái víðtæka og góða 
þekkingu á sviði hreyfingar, heilsu og þjálfunar og geti tekið að 
sér störf á því sviði innan íþróttahreyfingarinnar eða á almennum 
markaði. 

 
Ég hafði samband við deildina í byrjun árs 2011, á sama tíma og ég 

hafði samband við kennarana sem kenna verðandi grunnskólakennurum 
og bað um að fá að sjá þær kennsluáætlanir sem innihalda kennslu 
varðandi einelti. Ég fékk skjót og góð svör frá einum kennara þar sem 
hann spurðist fyrir um þessi mál og sendi mér að lokum tvær áætlanir. 
Þetta voru námskeiðin Starfsvettvangur í skóla og Almenn kennslufræði. 
Hér er þessum tveimur námskeiðum lýst nánar: 

 
1. Starfsvettvangur í skóla (10 ECTS) – Þetta námskeið fannst 

ekki á kennsluskránni Háskóla Íslands. Í markmiðslýsingu 
námskeiðsins kemur meðal annars fram að nemendur skuli vera 
færir um að þekkja og beita aðferðum til að stuðla að góðum 
anda, virðingu og góðum samskiptum í bekk. Þegar námsefni til 
prófs er skoðað kemur í ljós að lögð er áhersla á einelti og 
Olweusaráætlunina og vísað er í nokkrar netslóðir tengdar einelti. 
Fyrsta lotan á misserinu nefnist frávik og sérkenni nemenda, 
kennarastarfið. Í annarri viku eru samskipti og virðing tekin fyrir, 
frávik og sérkenni nemenda og leshömlun og dyslexíu. Í þriðju 
viku er athyglisbrestur, ofvirkni og misþroski til umfjöllunar 
ásamt einhverfu og Asperger-heilkenni. Í fjórðu viku fer fram 
kennsla um einelti og Olweusar áætlunina. Í sjöttu viku fara 
nemendur í vettvangsheimsókn og í 10-12 viku er tveggja vikna 
vettvangsnám. Samkvæmt kennsluáætlun fer kennsla þannig fram 
að nemendur fá senda hljóðsetta fyrirlestra með heimaverkefnum, 
í 2.-5. viku, sem þeir senda kennaranum til baka samdægurs. 
Reiknað er með að nemendur hafi lesið viðkomandi lesefni 
ÁÐUR en þeir hlusta á fyrirlesturinn og að sjálfsögðu áður en 
þeir gera verkefnin. Þessi verkefni gilda 3% hvert, alls 15%. Í 5. 
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viku sendir kennarinn nemendum heimapróf sem gildir 10% og 
þeir fá 2 daga til að leysa. 

 
2. Almenn kennslufræði (10 ECTS) – Þetta er nýtt námskeið og 

hefur enn ekki verið kennt. Hugmyndir um uppbyggingu 
námskeiðsins hafa verið settar á blað og mun námskeiðið falla 
undir helstu kjarnafögin bæði í kennaraleiðininni og 
þjálfaraleiðinni. Í námskeiðinu munu nemendur fá tækifæri á að 
kynna sér og aðstoða við kennslu í íþróttum, heilsu og 
útivist/útiskóla bæði í grunn- og framhaldsskólum. Í 
Hæfnisviðmiðum kemur fram að í lok námskeiðs skulu nemendur 
kunna skil á ýmsum frávikum og sérkennum nemenda og geta 
tekist á við einelti í skólum. Tekið skal fram að skipuleggjandi 
námsleiðanna afhenti mér þetta skjal sem enn er í vinnslu og ekki 
búið að birta í kennsluskrá Háskóla Íslands.  

 
Fleiri námskeiðslýsingar voru skoðaðar með það í huga að athuga 

kennslu í eineltismálum. Í einu þeirra, Vöxtur og þroski barna og 
unglinga, er fjallað um samskipti meðal barna. Þar kemur m.a. fram að 
farið er yfir helstu áhrifaþætti í vitrænni þróun, þ.á.m. samskipti jafnaldra 
og uppalendur. Ekki er hægt að sjá í kennsluskrá íþróttanámsins hvort 
fleiri námskeið komi inn á slíka kennslu. Einnig voru 
námskeiðslýsingarnar skoðaðar með vettvangsnám í huga. Í kennsluskrá 
kemur fram að rík áhersla er lögð á tengsl við starfsvettvang og fara 
nemendur í vettvangsnám meðan á náminu stendur, ýmist í skóla, 
heilsuræktarstöðvar, íþróttafélög og starfs- og endurhæfingarstöðvar, allt 
eftir því hvert áherslusvið þeirra er í náminu Námskeiðið Vettvangsnám í 
grunnskóla gefur nemendum kost á að vera á vettvangi og skipuleggja 
eigin kennslu undir leiðsögn æfingakennara. Nemendur fá ákveðinn 
aðlögunartíma til að kynnast starfsaðstöðu í þeim skóla sem þeir eru, 
reglum og starfi æfingakennara á vettvangi. Síðan vinna  þeir sjálfstætt að 
undirbúningi á kennslu og kenna nemendum grunnskóla íþróttir og sund 
undir handleiðslu æfingakennara. Nemendur taka þátt í umræðutímum 
um mat á kennslu og starfi skólans með vettvangskennara og jafnframt 
taka allir nemendur þátt í málstofu að vettvangsnámi loknu 
(Menntavísindasvið, e.d.). 

Af þeim 180 einingum sem kenndar eru í grunnnámi íþrótta- og 
heilsufræði tengjast 20 einingar eineltismálum eða tvö námskeið. Annað 
námskeiðið er ekki á kennsluskrá og ekki er tekið fram hvort það sé 
skyldunámskeið eða valnámskeið. Hitt námskeiðið er í vinnslu og er ekki 
komið inn í kennsluskrá Háskóla Íslands. Meistaranámið við 
Kennaradeild Háskóla Íslands var ekki til athugungar hér þar sem þeim 
kennurum sem tóku þátt í rannsókni minni var ekki skylt að taka slíkt 
nám til að öðlast réttindi til að fá leyfisbréf til kennslu. Þetta skarast á við 
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þá nýju leið sem Háskóli Íslands hefur tekið upp hvað 
kennaramenntunina varðar vegna þess að enginn kennari hefur verið 
útskrifaður af þeirri leið enn sem komið er. Því væri þarft að rannsaka 
þessi mál á nýjan leik árið 2015 þegar fyrstu kennararnir útskrifast 
samkvæmt hinu nýja skipulagi og fræðast um upplifunr þeirra af fyrsta 
árinun í kennslu.  

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir heimildum um einelti, 
birtingarmyndum þess, afleiðingum og tíðni. Einnig var gerð grein fyrir 
nokkrum fyrirbyggjandi aðferðum sem hafa það að markmiði að vinna 
bug á einelti. Gerð var grein fyrir mikilvægi foreldrasamskipta út frá 
fræðilegum bakgrunni. Einnig var hlutverk kennara og annarra fagstétta í 
eineltismálum voru skoðað, rýnt var í menntun kennara í fræðilegu ljósi 
og að lokum var kennsluskrá Menntavísindasviðs Háskóla Íslands skoðuð 
ásamt kennsluáætlunum nokkurra námskeiða þar sem fjallað er um 
einelti. 
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3 Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir aðferðum eigindlegu 
viðtalsrannsóknarinnar. Þá er átt við rannsóknaraðferð, þátttakendur, 
gagnaöflun, skráningu og úrvinnslu gagnanna, siðferðileg atriði og þau 
áhrif sem rannsakandi getur sjálfur haft á rannsóknina.  

 

3.1 Rannsóknaraðferð 
Við rannsóknina er stuðst við eigindlegar rannsóknaraðferðir sem eru vel 
til þess fallnar að dýpka þekkingu á þeirri merkingu og þeim skilningi 
sem einstaklingar gæða lífi sínu og reynslu. Þannig reynir rannsakandi að 
setja sig í spor viðmælenda með það að markmiði að sjá hlutina út frá 
sjónarhorni þeirra (Lichtman, 2010; Rannveig Traustadóttir, 1993). 
Eigindlegar aðferðir geta því komið að sérstaklega góðum notum þegar 
skoða á upplifanir fólks, tilfinningar, hugmyndir, markmið eða reynslu 
sem er erfitt að kanna á annan hátt (Taylor og Bogdam, 1998). Einnig 
henta þær vel þegar rannsaka á hluti í eðlilegu umhverfi (Sigurlína 
Davíðsdóttir, 2003).  

Eigindlegum rannsóknum er oft stillt upp á móti megindlegum 
rannsóknum sem byggjast frekar á að prófa tilgátur, skoða orsakir og 
afleiðingar og tölfræðilegar greiningar á viðfangsefninu (Lichtman, 
2010). Segja má að megindleg nálgun byggist fyrst og fremst á því að 
finna meðaltöl og dreifingu úr hverjum hópi fyrir sig og hvernig hóparnir 
tengjast sín á milli. Eigindleg aðferðafræði byggir hins vegar ekki á 
slíkum mælingum heldur er í rannsóknum af þessu tagi einblínt á það 
hvernig einstaklingar upplifa það sem er athugað hverju sinni. Sýn 
megindlegra rannsókna er mjög breið og nær yfir víðara svið en sýn 
eigindlegra rannsókna þar sem farið er mun dýpra í hlutina en í þeirri 
fyrrnefndu (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Helstu aðferðir sem notaðar eru við gagnasöfnun þar sem eigindlegri 
aðferðafræði er beitt eru hálfstöðluð og óstöðluð opin einstaklingsviðtöl, 
þátttökuathuganir, rýnihópaviðtöl og orðræðugreining á fyrirliggjandi 
gögnum (Esterberg, 2002). Við eigindlegar rannsóknir þarf að hafa í huga 
að rannsakandinn sjálfur er rannsóknartækið. Reynsla hans, skoðanir og 
bakgrunnur hefur áhrif á hvaða efni verður fyrir valinu, hvaða sjónarhorni 
er beitt á það og hvaða atriði verða tekin nánar fyrir í rannsókninni 
(Taylor og Bogdan, 1998).  
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3.1.1 Einstaklingsviðtöl 
Eins og fram kom í kaflanum hér á undan eru viðtöl eru ein leið 
gagnaöflunar í eigindlegum rannsóknum. Þau fela í sér að 
rannsóknargagna er aflað með beinum orðaskiptum rannsakanda og 
viðmælenda. Viðtöl eru félagsleg athöfn sem endurspegla bæði 
rannsakanda og viðmælenda, skynjanir, hugsanir og orð og móta þannig 
upplýsingar sem oft nýtast vel sem gögn í rannsóknum (Helga Jónsdóttir, 
2003).  

Viðtöl eiga vel við t.d. þegar  skoðuð er reynsla reynsla fólks af 
samskiptum, sjúkdómum og meðferð auk afmarkaðra fyrirbæra í 
reynsluheimi (eins og t.d. þunglyndi og einmanaleika). Þau eru ýmist 
notuð ein og sér eða samhliða öðrum aðferðum, svo sem athugunum, 
skýrslum og dagbókum (Helga Jónsdóttir, 2003). Í þessari rannsókn eru 
þau notuð samhliða fyrirliggjandi gögnum, samanber kafla 2.6 og annarri 
heimildavinnu sem gerð er grein fyrir í kafla 2.  

Mikill fjölbreytileiki einkennir viðtöl og misjafnt er hvernig 
fræðimenn flokka þau. Þau form sem oft eru notuð eru stöðluð, 
hálfstöðluð og óstöðluð viðtöl. Í stöðluðum viðtölum aflar rannsakandi 
gagna samkvæmt fyrirfram ákveðnu kerfi athafna og spurninga. Slík 
viðtöl tilheyra að mestu megindlegri aðferðafræði. Óstöðluð viðtöl hafa 
þann tilgang að lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks. Slík 
viðtöl felast í samræðum þar sem umræðuefnið er ákveðið af rannsakanda 
en innihald samræðnanna ekki (Helga Jónsdóttir, 2003). Hálfstöðluð 
viðtöl eru fremur óformleg og líkjast meira samtali þar sem 
viðmælandanum gefst tækifæri á að tjá sig á opinn hátt (Esterberg, 2002). 
Þrátt fyrir að rannsakandinn hafi ákveðinn ramma utan um það sem 
fjallað er um í viðtalinu hlustar hann af athygli og reynir að fylgja 
viðmælandanum vel eftir með því að spyrja nánar út í hlutina (Esterberg, 
2002). Í hálfstöðluðum viðtölum hefur rannsakandinn ákveðinn 
sveigjanleika í viðtalsrammanum og þarf ekki að einskorða sig við fastar 
og mótaðar spurningar í gegnum öll viðtölin. Rannsakandi tekur mið af 
viðmælanda og leitar eftir þeim upplýsingum sem hann telur að hann nái 
fram í þekkingu hans. Ákveðinn viðtalsrammi er notaður en 
spurningarnar eru ekki alltaf þær sömu líkt og í stöðluðum viðtölum 
(Helga Jónsdóttir, 2003). 

Ávinningurinn af því að velja viðtalsrannsókn með hálfopnum 
spurningum var sá að bæði viðmælandi og rannsakandi gátu velt fyrir sér 
áleitnum spurningum um hugtakið einelti, þá kennslu og fræðslu sem 
kennararnir fengu í námi sínu varðandi einelti og hversu vel þeir eru 
undirbúnir til að takast á við það þegar út í kennslu er komið. 
Viðmælendur gáfu sér góðan tíma til umhugsunar og íhugunar og veltu 
fyrir sér mörgum svarmöguleikum. Þeir leyfðu huga sínum að reika og 
lifðu sig inn í viðtalið. Oft er sagt að við lærum af reynslunni en jafnframt 
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er gott að tala um reynsluna og öðlast þannig meiri innsýn í hana. Einnig 
hefur viðtalsrannsókn þann eiginleika að rannsakandi fær tækifæri til að 
leita eftir nákvæmum og skýrum svörum og útskýringum þegar þess þarf 
(Lichtman, 2010). 

Viðtalsrannsóknir hafa einnig sína ókosti. Þeir helstu eru að bæði 
viðtölin sjálf og úrvinnsla þeirra er tímafrek. Þess vegna eru þátttakendur 
rannsókna þar sem þessari aðferð er beitt oft færri en þegar öðrum 
aðferðum er beitt, t.d. spurningalistum. Viðtöl hafa einnig þann ókost eða 
þær takmarkanir að rannsakandinn fylgist ekki með því sem gert er, líkt 
og við vettvangsathuganir, heldur fær upplýsingar um hvað viðmælendur 
segjast gera beint frá þeim sjálfum. Þess er krafist að rannsakandi beiti 
öguðum vinnubrögðum við þemagreiningu og úrvinnslu á gögnunum og 
hefur þær skyldur gagnvart viðmælanda að koma skoðunum hans og 
viðhorfum óbrengluðum til skila  (Silverman, 2010).  

 

3.2 Lýsing á þátttakendum 
Þátttakendur eru 12 kennarar, tíu þeirra starfa á höfuðborgarsvæðinu og 
en tveir rétt utan þess. Kennararnir eru ýmist íþróttakennarar eða 
umsjónakennarar en allir eiga þeir það sameiginlegt að starfa í 
grunnskóla. Konur eru í miklum meirihluta í þessari rannsókn en ellefu 
konur og einn karlmaður tóku þátt. Tveir karlmenn til viðbótar ætluðu að 
taka þátt í rannsókninni en ekki tókst að finna viðtalstíma með þeim þrátt 
fyrir nokkrar tilraunir. Kennararnir voru valdir markvisst að því leyti að 
þeir þurftu að falla undir skilgreininguna nýlega útskrifaðir og starfandi 
kennarar, útskrifaðir frá Háskóla Íslands. Með nýútskrifuðum kennurum 
er átt við að viðmælendur höfðu útskrifast á árunum 2005-2010. Þrátt 
fyrir markvisst úrtak var einnig stuðst við veltiúrtak, sem byggist á því að 
maður þekki mann. Það þýðir að sumir þátttakendur voru fundnir í 
gegnum aðra þátttakendur (Esterberg, 2002). Það tók ekki langan tíma að 
finna viðmælendur og voru þátttakendur jákvæðir í garð rannsóknarinnar. 
Til þess að kennararnir þekkist ekki er bæði nöfnum þeirra og aldri breytt. 
Þátttakendur eru eftirfarandi: 
 
Birta er 27 ára gömul. Hún er íþróttakennari í grunnskóla í Reykjavík og 
hefur kennt íþróttir síðan haustið 2010. Hún útskrifaðist frá Háskóla 
Íslands árið 2009 með BS-gráðu í íþróttafræðum. Skólinn sem hún kennir 
í starfar samkvæmt Olweusaráætluninni. 
 
Svava er 26 ára gömul. Hún er íþróttakennari í grunnskóla í Hafnarfirði 
og hefur kennt íþróttir síðan haustið 2010. Hún útskrifaðist frá Háskóla 
Íslands árið 2009 með BS-gráðu í þeim fræðum. Skólinn sem hún kennir 
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í starfar samkvæmt Olweusaráætluninni ásamt því að vinna eftir SMT-
skólafærni. 
 
Björg er 28 ára gömul. Hún er íþróttakennari í grunnskóla í Reykjavík og 
hefur kennt íþróttir síðan haustið 2006. Hún útskrifaðist árið 2006 frá 
Kennaraháskóla Íslands með B.Ed.-gráðu. Skólinn sem hún kennir í 
vinnur eftir PBS uppbyggingastefnunni. 
 
Sóley er 27 ára gömul. Hún er menntuð sem íþróttafræðingur og 
útskrifaðist árið 2007 frá Kennaraháskóla Íslands með BS-próf í því fagi. 
Hún kenndi íþróttir fyrsta árið eftir útskrift en tók svo við 
umsjónarkennarastöðu árið 2008 og hefur gegnt þeirri stöðu síðan þá. 
Hún kennir 2. bekk í grunnskóla í Kópavogi. Skólinn sem hún kennir í 
starfar samkvæmt Olweusaráætluninni. 
 
Gunnar er 32 ára gamall. Hann er umsjónarkennari yfir 8. bekk í 
grunnskóla í Kópavogi og hefur kennt síðan 2005. Hann útskrifaðist frá 
Kennaraháskóla Íslands árið 2005 með B.Ed.-gráðu. Skólinn sem hann 
kennir í starfar samkvæmt Olweusaráætluninni. 
 
Anna er 26 ára gömul. Hún er umsjónarkennari yfir 3. bekk í grunnskóla 
í Kópavogi. Hún útskrifaðist með B.Ed.-gráðu frá Háskóla Íslands árið 
2009 og hefur kennt síðan haustið 2009. Skólinn sem hún kennir í starfar 
samkvæmt Olweusaráætluninni. 
 
Rakel er þrítug. Hún er umsjónarkennari yfir 1. bekk í grunnskóla í 
Reykjanesbæ. Hún útskrifaðist með B.Ed.-gráðu frá Háskóla Íslands árið 
2010 og hefur kennt síðan þá. Skólinn sem hún kennir í starfar samkvæmt 
Olweusaráætluninni. 
 
Berglind er 32 ára gömul. Hún er umsjónarkennari yfir 5. bekk í 
grunnskóla í Reykjanesbæ. Hún útskrifaðist með B.Ed.-gráðu frá 
Kennaraháskóla Íslands árið 2008 og hefur kennt síðan þá. Skólinn sem 
hún kennir í starfar samkvæmt Olweusaráætluninni. 
 
Sigrún er 35 ára gömul. Hún er umsjónarkennari yfir 7. bekk í 
grunnskóla í Kópavogi. Hún útskrifaðist með B.Ed.-gráðu frá Háskóla 
Íslands árið 2009 og hefur kennt síðan þá. Skólinn sem hún kennir í 
starfar samkvæmt Olweusaráætluninni. 
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Erla er 38 ára gömul. Hún kennir samkennslu og er umsjónarkennari yfir 
4. og 5. bekk,  ásamt öðrum umsjónarkennara, í grunnskóla í Reykjavík. 
Hún útskrifaðist með B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands árið 2008, 
og hefur kennt síðan þá. Skólinn sem hún kennir í vinnur eftir PBS 
uppbyggingastefnunni. 
 
Hulda er 26 ára gömul. Hún útskrifaðist með B.Ed.-gráðu frá 
Kennaraháskóla Íslands árið 2008 og hefur verið umsjónarkennari yfir 4. 
og 5. bekk síðan þá. Hún kennir samkennslu með öðrum 
umsjónarkennara. Skólinn sem hún kennir í vinnur eftir PBS 
uppbyggingastefnunni. 
 
Sara er 32 ára gömul. Hún kennir 6. og 7. bekk í skóla í Reykjavík með 
öðrum umsjónarkennara. Hún útskrifaðist með B.Ed.-gráðu frá 
Kennaraháskóla Íslands árið 2008 og hefur kennt síðan þá. Skólinn sem 
hún kennir í vinnur eftir PBS uppbyggingastefnunni. 

 
Viðmælendur tóku allir þátt í rannsókninni með opnum huga og af 

miklum áhuga. Þeir virtust allir hafa mikinn áhuga á rannsóknarefninu, 
þ.e. einelti, og metnað í að efla nýútskrifaða kennara til að takast á við 
eineltismál þegar út í kennslu er komið. Það gekk misvel að fá 
þátttakendur til að tala opinskátt í viðtölunum. Sumir svöruðu mjög 
hnitmiðað á meðan aðrir gáfu meira af sér sem varð til þess að dýptin í 
þeim viðtölum varð meiri.  

 

3.3 Gagnaöflun 
Gagnaöflun fór þannig fram að eitt viðtal var tekið við hvern þátttakanda 
og fóru þau ýmist fram á vinnustöðum viðmælenda eða á heimilum 
þeirra. Eitt viðtal fór fram í gegnum samskiptaforritið Skype vegna þess 
að sá viðmælandi býr úti á landi. Reynt var að hafa umhverfið sem 
þægilegast fyrir viðmælendur en það er talið veita þátttakendum 
rannsókna af þessu tagi meira öryggi ef þeir eru í sínu eigin umhverfi auk 
þess sem andrúmsloftið verður afslappaðra (Esterberg, 2002; Silverman, 
2010). Viðtölin voru byggð á opnum viðtalsspurningum sem voru þó 
breytilegar og fengu nýtt form og nýjan búning eftir því sem við átti 
þegar leið á viðtölin. Kjarninn var samt sem áður alltaf sá sami. Jafnframt 
var viðmælendum gefinn kostur á að tjá sig um málefni sem þeir töldu 
mikilvæg.  

Meginmarkmið viðtalanna var því að afla upplýsinga um reynslu og 
skoðanir viðmælenda á einelti. Reynt var að laða fram skoðanir og 
vangaveltur hvers viðmælanda varðandi ýmis mál sem tengjast 
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rannsóknarefninu, þar á meðal um kennaramenntun, færni viðmælanda til 
að takast á við eineltismál, þekkingu þeirra á hugtakinu einelti og fleira. 
Sérstök áhersla var lögð á að fá viðmælendur til að útskýra skoðanir sínar 
og tilfinningar og hugsa um hvers vegna þeim þættu ákveðin atriði 
mikilvæg, erfið, nauðsynleg og svo framvegis. Þess má geta að í 
viðtölunum var lögð áhersla á að þau færu fram eins og samtal en ekki 
eins og formlegt viðtal líkt og Esterberg (2002) leggur áherslu á.  

Viðtölin fóru fram á tímabilinu 7. febrúar til 1. mars 2011. Á þessu 
tímabili voru tekin tólf viðtöl við ellefu konur og einn karl. Þátttakendur 
voru upplýstir um markmið og tilhögun viðtalsins sem og um gang 
rannsóknarinnar ásamt því að útskýrð var fyrir þeim nauðsyn þess að 
viðtalið yrði tekið upp. Hvert viðtal var 25-45 mínútur að lengd. 
Viðmælendur veittu bæði munnleg og skrifleg samþykki fyrir þátttöku 
sína í rannsókninni eftir að hafa lesið um hvað rannsóknin snérist. Tekið 
skal fram að öllum viðmælendum var tjáð að forsenda þátttöku væri að 
fyllsta trúnaðar yrði gætt varðandi persónulegrar upplýsingar um þá. 

 

3.4 Skráning og úrvinnsla gagna  
Viðtölin voru öll tekin upp á diktafón og síðar afrituð orðrétt ásamt því að 
athugasemdum rannsakanda var bætt við. Eftir að allra gagna hafði verið 
aflað og skráningu þeirra var lokið hófst úrvinnsla og greining. Við 
greiningu voru viðtölin marglesin yfir og dregin fram meginþemu með 
opinni og markvissri kóðun. Opin kóðun var notuð í upphafi greiningar 
þar sem farið var yfir gögnin og merkt við allt sem gæti skipt máli 
(Esterberg, 2002). Því næst var markvissri kóðun beitt með því að greina 
ákveðin þemu á kerfisbundinn hátt (Esterberg, 2002; Silverman, 2010).  
Þá komu fram fimm yfirþemu og fimm undirþemu. Yfirþemun eru: 
Ø Hugtakið einelti,  
Ø að koma auga á einelti,  
Ø viðbrögð við einelti,  
Ø kennsla varðandi einelti.  

 
Undirþemun eru:  

Ø Skilgreining á hugtakinu einelti, 
Ø hugmyndir þátttakenda varðandi einelti í grunnskólum,  
Ø óttinn við að takast á við eineltismál,  
Ø foreldrasamskipti,  
Ø hvernig kennsla varðandi einelti nýtist þegar kennarar byrja að 

kenna, 
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Ø úrbætur í kennaranáminu.  
 

Þetta eru þau þemu rannsóknarinnar sem fjallað er um. Fleiri þemu 
fundust við gagnagreiningu en þau verða ekki notuð við þessa rannsókn. 
Við nálgun á viðfangsefninu var notuð aðleiðsla. Við mótun 
rannsóknarspurninga var gengið út frá grundaðri kenningu sem felst í því 
að rannsóknin mótast af greiningu þeirra vettvangsgagna sem aflað hefur 
verið (Esterberg, 2002) en þó aðeins að hluta til. Í 5. kafla er gerð grein 
fyrir þessum meginþemum og greiningin studd með beinum tilvitnunum 
frá viðtölum til að rödd viðmælendanna skili sér sem best til lesenda.  

 

3.5 Siðferðileg atriði 
Þrjár meginreglur eru þekktar í umhverfi rannsókna og fræða og eru þetta 
reglur sem rannsakendur reyna að halda í heiðri og virða eins langt og 
kunnátta þeirra nær til. Sú fyrsta er sjálfræðisreglan (e. the principle of 
respect for autonomy) sem felst í því að rannsakandi segi frá rannsókn 
sinni og hvernig niðurstöður hennar verði birtar (Sigurður Kristinsson, 
2003). Einnig þurfa viðmælendur að vita til hvers er ætlast til af þeim. 
Þátttakendur þessarar rannsóknar skrifuðu undir upplýst samþykki áður 
en viðtöl fóru fram og send var tilkynning um rannsóknina til 
Persónuverndar. Gagnaleynd er mikilvægur þáttur í því að halda trúnaði 
við þátttakendur og aðeins rannsakandi hefur aðgang að þeim upptökum 
sem teknar voru í viðtölunum. Einnig er mikilvægt að nöfnum þeirra sé 
breytt (Kvale, 1996). 

Önnur reglan er velgjörðareglan (e. the priciple of beneficence). Hún 
hvetur rannsakandann til að láta gott af sér leiða í þeim skilningi að 
niðurstöður rannsóknar hans verði til hagsbóta fyrir mannkynið. Einnig 
þarf að huga að skyldum gagnvart einstökum þátttakendum og þeirra 
hagsmunum af þátttöku (Sigurður Kristinsson, 2003). Í þessari rannsókn 
hljóta þátttakendur engan áþreifanlegan ávinning af þátttöku sinni heldur 
taka þeir þátt í þeirri von um að raddir þeirra munu koma til með að eiga 
þátt í úrbótum í kennaranámi Háskóla Íslands í framtíðinni.  
Þriðja reglan nefnist skaðleysisreglan (e. the priciple of non-

malificence). Hún felur í sér þá skyldu hvers rannsakanda að skoða hvort 
þátttaka í rannsókn samrýmist hagsmunum þátttakenda (Sigurður 
Kristinsson, 2003). Vonandi mun þessi rannsókn vekja 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands til umhugsunar um nauðsyn kennslu í 
eineltismálum í kennaranámi og að bragarbót verði gerð á þeim málum. 
Þá er vonast til að kennarar framtíðarinnar verði betur í stakk búnir til að 
takast á við einelti þegar þeir koma úr námi sínu við Háskóla Íslands en 
þeir sem þegar hafa lokið námi.  
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3.6 Áhrif rannsakanda 
Rannsakandinn sjálfur er miðlægur í rannsóknarferlinu því það er hann 
sem skipuleggur rannsóknina, ákveður hvaða upplýsingum er safnað og 
hefur áhrif á túlkun þeirra. Þess vegna getur sú túlkun litast af eigin 
reynslu, þekkingu eða bakgrunni rannsakanda (Lichtman, 2010; 
Silverman, 2010).  

Undirrituð telur stöðu sína ekki ógna niðurstöðum rannsóknarinnar þar 
sem hún er ekki tengd kennslu á neinn hátt og hefur ekki starfað sem 
kennari. Það skal þó viðurkennt að í kjölfar þessarar rannsóknar jókst álit 
mitt á kennarastéttinni til muna og á rannsóknarferlinu myndaði ég mér 
ýmsar skoðanir varðandi fræðslu og kennslu í eineltismálum í 
kennaranámi. Undirrituð reynir að vera meðvituð um þessi mál og láta 
þetta ekki hafa áhrif á túlkanir sínar varðandi niðurstöður rannsóknar. Ég 
vona þó að rökstuðningur minn, eftir þessa reynslu sem rannsakandi, gefi 
skýra samantekt og hafi áhrif á eineltiskennslu fyrir kennara 
framtíðarinnar.  

Hér hefur verið gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar, þeirri 
aðferð sem notuð var, gagnaöflun, lýsingu á þátttakendum, skráningu og 
úrvinnslu á gögnunum, siðferðilegum atriðum og þeim áhrifum sem 
rannsakandi getur haft á rannsóknina. Það sem hér fer á eftir byggir á 
greiningu viðtala við þá tólf kennara sem tóku þátt í rannsókninni.  
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4 Niðurstöður  

Í þessum kafla er fjallað um frásagnir og upplifun þeirra tólf kennara, sem 
tóku þátt í rannsókninni, á námi sínu við Háskóla Íslands. Af 
þátttakendunum tólf eru fjórir íþróttakennarar, þrír starfa sem slíkir en 
einn er umsjónarkennari. Hinir átta eru grunnskólakennarar. Skólarnir 
sem þátttakendur starfa við eru allir með einhvers konar áætlanir gegn 
einelti, Olweus, PBS uppbyggingastefnuna eða SMT-skólafærni. Einn 
skóli starfar hins vegar eftir bæði Olweus og SMT-skólafærninni. Fjallað 
er um hversu mikla kennslu kennararnir fengu um eineltismál, hvernig 
þeir eru undir það búnir að takast á við einelti eftir námið, hversu mikla 
þekkingu þeir hafa á hugtakinu einelti og hvaða hugmyndir þeir hafa um 
það, hvernig viðbrögð þeirra eru þegar upp koma eineltismál þar sem þeir 
kenna og hvað það er sem þeir telja að mætti bæta varðandi kennslu í 
eineltismálum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

 
4.1 Hugtakið einelti 
Hér er hugtakið einelti skoðað út frá hugmyndum þátttakenda um það en 
þeir voru beðnir um að skilgreina einelti út frá þeirra eigin sjónarhorni. 
Einnig voru þátttakendur spurðir að því hvort þeir telji einelti vera stórt 
vandamál í grunnskólum á Íslandi. 

 
4.1.1 Skilgreining á hugtakinu einelti 
Þátttakendur eru nokkuð samstíga í skilgreiningum sínum á hugtakinu 
einelti. Flestir telja það vera þegar einstaklingur eða hópur ræðst 
endurtekið að einum einstaklingi, félagslega og/eða líkamlega. Stór hluti 
þátttakenda var með nákvæmar skilgreiningar og virtust þeir hafa 
hugtakið nokkurn veginn á hreinu. Þeir höfðu ítarlegar útskýringar á 
reiðum höndum á meðan svör annarra voru stutt og hnitmiðuð.  Ekki 
virðist vera munur á bakgrunni kennaranna, þ.e.a.s. hvort þeir hafi 
íþrótta- eða grunnskólakennaramenntun. Starfsaldur þeirra sem kennarar 
eða þær eineltisáætlanir sem þeir vinna með virðist ekki heldur hafa áhrif 
þegar skilgreiningar voru skoðaðar. 
Þó svo að kennararnir væru sammála um skilgreininguna á 

eineltishugtakinu þá voru útskýringarnar af margvíslegum toga. Einn 
kennari lýsir einelti svona: 
 

Einelti fyrir mér er þegar einstaklingur verður fyrir einhverju, 
hvort sem það sé að hann er sniðgenginn eða verður fyrir 
einhverju áreiti oft ... ef það er yfir einhvern ákveðinn ... tíma og 
það sé  svolítið stöðugt. Hvort sem það er ofbeldi eða í orðum eða 
bara að hunsa eða eitthvað svoleiðis. 
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Þá kom fram að eitt atvik flokkist ekki sem einelti heldur verði atvikin að 
vera fleiri og viðvarandi til að hægt sé að flokka þau sem markvisst 
einelti. Að sögn kennaranna gerist einelti ekki af sjálfu sér eða óvart. 
Einn kennari kemur sinni skýringu á framfæri svona: 
 

[...] eitthvað svona skipulagt. Eitthvað  sem er gert með vilja í 
rauninni. Ekki óvart eða í hugsanaleysi heldur eitthvað sem er 
skipulagt. 

 
Þegar einelti á sér stað er vegið að þolandanum, hvort sem það er 
andlega eða líkamlega. Þetta á bæði við um hópa og einstaklinga. Þá 
fylgir eineltinu ekki einungis andlegar og líkamlegar meiðingar heldur 
einnig félagslegar athafnir. Einn kennari segir: 
 
Þetta er meira kannski einstaklingur sem er útskúfaður úr hóp eða 
útskúfaður frá vinum sínum og líður ekki vel. 

 
Annar kennari einblínir á félagslega eineltið og segir: 

 
[...] skilja hann (þolandann) útundan eða eru með leiðinlegar 
athugasemdir eða eru bara leiðinlegir við hann, stöðugt. 

 
Einstaklingar eru misjafnir og sumir virðast þola meira áreiti en aðrir. 

Einn kennaranna leggur áherslu á að einelti hafi áhrif á líf þess sem fyrir 
því verður og það þurfi ekki að vera gróft svo það hafi slæm áhrif á 
þolandann. Hann segir: 

 
Það þarf ekkert að vera það slæmt svo það hafi áhrif á einhvern 
einn eins og ... þú veist, það er svo misjafnt hvað þarf mikið til að 
geta brotið einstakling niður. 

 
Þá tala kennararnir um að stríðni og aðkast gegn einum einstaklingi sé 
orðið alvarlegt og flokkist undir eineltismál þegar atburðurinn er farinn 
að spilla sálarró barnsins. Þeir leggja einnig áherslu á að þegar um 
endurtekið áreiti sé að ræða þá flokkist það mjög fljótt sem einelti.  

Upplifun einstaklings á stríðni telja kennararnir vera 
einstaklingsbundna. Einn gæti upplifað eitthvað sem einelti og finnur 
fyrir vanlíðan á meðan annar myndi ekki kippa sér upp við sama áreiti. 
Einn kennarinn tekur svo til orða: 
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Þetta er líka persónulegt vegna þess að við erum misjafnlega 
móttækileg og bara misjafnlega viðkvæm fyrir. 

 
Að hans mati er ekki hægt að hólfa eineltið niður varðandi fjölda 
einstaklinga sem tekur þátt í athöfninni. Þ.e.a.s. það skiptir ekki máli 
hvort einn einstaklingur ráðist að öðrum eða jafnvel tveir, þrír eða 
fleiri. Allt flokkast þetta sem einelti, að hans mati, óháð fjölda 
gerenda.  

Margar aðferðir hafa verið notaðar til að sporna við og fyrirbyggja 
einelti. Ein af þeim aðferðum er barnaleikrit, Ávaxtakarfan, sem sett var 
upp sem forvörn gegn einelti fyrir yngstu kynslóðina. Einn 
þátttakendanna minnist á það leikrit þegar hann útskýrir sitt álit á einelti 
og segir:  

 
[...] ég hugsa alltaf bara um Ávaxtakörfuna, það má engin elta mig 
eina.  
 
Einn þátttakendanna greinir frá því að mikið hefur verið talað um að 

orðið einelti sé í eðli sínu neikvætt þar sem einn er tekinn alfarið fyrir, í 
orði eða verki. Hluti kennaranna nálgast hugtakið á þann hátt að þeir 
miða við gerandann í skilgreiningum sínum. Einn þeirra segir: 

 
Þegar margir eða einn einstaklingur, hvort sem hann er vondur 
eða ekki, ber ekki virðingu fyrir, er að skilja útundan og leyfir 
honum (þolandanum) ekki að ,,fitta” inn í hópinn. Er/u með aðkast 
af því að hann er öðruvísi eða spyr ekki eins eða hagar sér ekki 
eins og þá er hann bara útskúfaður [...] 

 
Skoðanir þátttakenda ganga nokkurn veginn í takt hvað varðar 
skilgreiningu þeirra á hugtakinu einelti. Þeir eru sammála um að það sé 
þegar einstaklingur eða hópur ræðst endurtekið að einum einstaklingi, 
félagslega og/eða líkamlega. Þegar þeir fóru nánar út í að útskýra 
hugtakið komu margvíslegar skilgreiningar í ljós. Sumir einblíndu á 
þolanda eineltismála á meðan aðrir gengu út frá geranda þess. Þá kom í 
ljós að sumir þeirra telja einelti vera eitthvað sem gert er viljandi eða af 
ásettu ráði. Einnig kom í ljós að, samkvæmt kennurunum, er einelti 
einstaklingsbundið. Með því er átt við að einn einstaklingur getur tekið 
stríðninni alvarlega á meðan annar kippir sér ekki upp við hana. 
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4.2 Hugmyndir þátttakenda varðandi einelti í 
grunnskólum 

Eins og þegar hefur komið fram í kafla 2 er einelti stórt vandamál í 
grunnskólum landsins. Erfitt er við það að eiga og hugmyndin um að 
útrýma því virðist vera óframkvæmanleg þrátt fyrir jákvætt hugarfar 
fræðimanna. Þátttakendur voru spurðir að því að hvaða leiti þeir telji 
einelti vera stórt vandamál í grunnskólum á Íslandi. Af þeim tólf 
kennurum sem tóku þátt í rannsókninni voru tíu sem svöruðu játandi. 
Einn svaraði bæði já og nei og í einu viðtalinu kom þetta ekki fram. 
Enginn munur er á því hvort nemendur kenni í Olweusarskóla eða í skóla 
þar sem PBS uppbyggingarstefnan eða SMT-skólafærnin er notuð eða 
hversu lengi kennarar hafa starfað eftir kennaranámið. Þó eru svör 
íþróttakennara aðeins frábrugðin svörum umsjónarkennara að því leitinu 
til að  umsjónarkennarar virðast hafa meiri tilfinningu og fleiri hugmyndir 
um einelti heldur en þeir fyrrnefndu. Íþróttakennarar virðast t.d. vera með 
aðra sýn á tíðni eineltis í grunnskólum heldur en umsjónarkennarar. Þeir 
telja auk þess að einelti sé minna vandamál frá sjónarhorni íþróttakennara 
en frá sjónarhorni umsjónarkennara. Einn þeirra segir: 
 
það er oft þessir stóru þættir eins og frímínútur og það er 
náttúrulega alltaf verið að vinna að þeim. En svona eins og hjá 
okkur, þá hefur það til dæmis alveg rosalega mikið minnkað. 
Maður hefði haldið kannski svona í klefum og kannski meira í 
sundi, ég gæti trúað því.   

 
Annar íþróttakennari talar um að lítið sé um einelti í skólanum þar sem 
hann kennir en þó svo að tíðni þess hafi minnkað þá segir hún það enn 
vera stórt vandamál í grunnskólum landsins. Þá kemur fram hjá einum 
íþróttakennaranum að hann geri sér ekki grein fyrir eineltistíðni í 
skólanum þar sem hann starfar. Þessi tiltekni þátttakandi er íþróttakennari 
að mennt en starfar sem umsjónakennari.  
Þeir umsjónarkennarar sem tóku þátt í rannsókninni eru flestir 

sammála um að einelti sé stórt vandamál meðal grunnskólabarna en hafa 
þó misjafnar skoðanir á orsökum þess. Nokkrir þeirra telja einelti vera 
mjög falið og þá sé enn erfiðara að meta hversu stór vandamálið er. Einn 
þeirra notar orðið ,,lúmskt” þegar hann lýsir hugtakinu einelti og tekur 
mið af kynjunum í því samhengi og segir: 
 
Þetta er svo falið, sérstaklega hjá stelpum. Strákar eru meira í 
,,action„- hasar pakkanum, berja, slá. Mun ofbeldismeira en hitt, 
frekar líkamlegt ofbeldi. En mér finnst stelpurnar oft meira í þessu 
andlega og þessu félagslega. Leyfa öðrum ekki að komast inn í 
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hópinn, skilja útundan og segja ,,neee við viljum ekki leika við 
þig!“ og svo eru þær komnar með aðra strax.  

 
Hann bætir við að einelti meðal stelpna er oft ljótara heldur en milli 
drengja. Það er oft líkamlegt sem hægt er að taka á meira en það sem 
gerist milli stelpna. Það er meira falið og þar af leiðandi er erfiðara að 
koma auga á það. Þá kemur fram að kennarar telja tíðni eineltis mun 
hærri en fólk gerir sér grein fyrir. Einn kennarinn segir: 
 

Fyrstu einkenni hjá krökkum er ekkert að segja frá því og fyrr en 
þeim líður mjög illa eða einhver annar sér það og þeir kannski 
loka sig meira af eða byrgja það meira inni. Ef  skólinn er ekki 
opinn og með ákveðna stefnu, semsagt sem allir vita um, þá held ég 
að það sé dálítið mikið um það. Svona leynilegt.  

 
Annar kennari talar um að erfitt sé að gera sér grein fyrir hversu stórt 
vandamálið er sökum þess hve dulið einelti er. Hann segir: 
 

Ég held að það sé miklu meira heldur en fólk gerir sér almennt 
grein fyrir sko. Því krakkar eru rosalega duglegir að fela þetta. 

 
Einelti er ekki einungis ólíkt hvað kynin varðar heldur einnig þegar tekið 
er mið af aldri. Fram kemur í viðtölunum að kennarar telja erfiðara að 
koma auga á einelti hjá nemendum eldri bekkja heldur en yngri bekkja. 
Einn kennari segir: 
 

Í yngri bekkjunum er auðveldara að koma auga þetta (eineltið) því 
þau eru svo miklir kjánar ennþá. En þegar þau eru komin í eldri 
bekki þá held ég að þetta sé mjög, mjög mikið, miklu meira heldur 
en fólk gerir sér grein fyrir. 

 
Miðað við íslenskar rannsóknir hefur tíðni eineltis ekki farið minnkandi 
síðustu ár, heldur staðið í stað. Bæði íþrótta- og grunnskólakennararnir 
tala um að þrátt fyrir það hversu alvarlegt einelti er og hversu algengt það 
er í grunnskólum landsins hefur orðið mikil vitundarvakning á þessu 
málefni. Þeir telja grunnskólakennara vera opnari fyrir einelti sem er 
mikilvægur hlekkur í því að sporna gegn því. Einn kennari segir: 
 

[…] fólk er farið að ganga hreinna til verks heldur en það hefur 
gert. Svona það sem maður þekkir bara sjálfur frá sinni 
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skólagöngu. En núna finnst mér þetta vera … fólk veit út á hvað 
þetta gengur og hvað þetta … hugtakið og hvað er verið að gera, 
gerendur og þolendur. Ég held að þetta hafi lagast mikið.  

 
Þá kemur fram að í kjölfar vitundarvakningarinnar hafi úrræði við einelti 
aukist. Annar kennari segir: 
 

[...] ég held samt að þetta sé bara vandamál sem er öðruvísi heldur 
en fyrir 10-15 árum. Þetta er orðin miklu meiri meðvitund og meiri 
úrræði, fleiri úrræði, fyrir skóla og kennara. Það er svona 
auðveldara að vita hvað maður á að gera í rauninni.  

 
Þá tekur annar kennari undir það að breytingar hafa átt sér stað síðustu ár 
hvað einelti varðar en sjónarhorn hans er öðruvísi að því leitinu til að 
hann segir krakka ekki þekkja rétt sinn né skyldur í samfélaginu. Hann 
telur börn í dag hafa brenglaða hugmynd af því hvað er rétt og hvað er 
rangt og það komi mjög sterkt fram í samskiptum þeirra á milli. Hann 
segir:  
 
það er svo augljóslega hægt að misskilja ef fólk segir eitthvað við 
mig, sem ég skil ekki þá náttúrulega er auðveldast að bregðast 
bara illa við. 

 
Vandamál milli barna og unglinga eru oft á tíðum búin til, vinda upp á sig 
og geta orðið að stórum misskilningi sem á það til að ganga út í öfgar. 
Þetta telja þátttakendur geta skapast af skorti á samskiptafærni sem hægt 
er að koma í veg fyrir og breyta með réttum aðferðum og meiri fræðslu í 
garð nemenda því markviss fræðsla fyrir nemendur virðist, samkvæmt 
þátttakendum, skipta miklu máli þegar kemur að einelti. Einn kennari 
segir: 
 

Við ræðum þetta mjög mikið við krakkana og það vill enginn 
stunda einelti. Og um leið og við tökum eftir einhverju svona sem 
mætti kalla einelti, um leið og það er kallað einelti þá taka 
krakkarnir því mjög alvarlega og þau bakka úr þessum aðstæðum. 
Þá meina ég gerendurna. 

 
Þá telja kennararnir að skólarnir séu orðnir meðvitaðri hvað eineltismálin 
varða en taka þó fram að bæta megi samskipti heimili og skóla. Einn 
kennari segir: 
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[...] svo má alltaf bæta líka hérna samstarf heimili og skóla, það 
mætti vera mun meira. Og að foreldrar kæmu þá meira að 
skólastarfinu, daglega, bara hvað við erum að gera dags daglega. 

 
Hluti þeirra kennara, sem tók þátt í rannsókninni, minnist á þær áætlanir 
sem notaðar eru til að sporna gegn einelti. Eins og fram hefur komið er 
misjafnt við hvaða aðferðir er stuðst þegar upp koma eineltismál. Um 
helmingur þátttakenda starfar í skóla þar sem unnið er eftir 
Olweusaráætluninni. Í þeim skólum eru gerðar Olweusarkannanir og í 
sumum skólunum er mjög virkt Olweusarteymi sem vinnur með þau 
eineltismál sem upp koma. Þá er stór hluti þátttakenda sem starfar í 
skólum þar sem unnið er eftir PBS uppbyggingarstefnunni og eru 
upplifanir kennaranna misjafnar varðandi þá stefnu. PBS 
uppbyggingarstefnan snýst um jákvæða styrkingu og eru eineltisáætlanir 
þeirra skóla, sem starfa eftir þeirri stefnu, unnar út frá því kerfi. Einn 
kennari er mjög ánægður með þá PBS og telur þetta skila góðum árangri í 
sínum skóla. Hann segir: 
 

Mér finnst þetta fara minnkandi, þessir þriðja stigs fundir. Ég hef 
heyrt það þó svo ég sé bara búin að vera hérna í stuttan tíma þá 
heyri ég samt á skólastýrunum og þeim sem eru hérna yfir að þeim 
finnst þetta … þetta fer alltaf minnkandi, alltaf færri og færri 
tilfelli sem koma upp. Þannig að krakkarnir bara alast upp í þessu. 

 
Annar þátttakandi vinnur einnig í skóla þar sem unnið er eftir PBS 
uppbyggingarstefnunni. Honum finnst sú stefna ekki vera með nógu skýrt 
vinnuferli þegar upp koma eineltismál og myndi vilja sjá betra úrræði 
hvað það varðar.  

Að lokum þá minnast kennararnir á tímaleysi sem veldur því að þeir 
ná ekki að fylgjast vel með eineltismálum og geta þar af leiðandi ekki 
gripið nógu snemma inn í þegar slíkt kemur upp. Einn kennari segir: 

 
Ég held að stærsta vandamálið sé það að við höfum ekki … 
kennarar hafa ekki tíma til að takast á við þetta. Það er ekki hægt 
að taka einn nemanda út úr tíma til þess að reyna að kljást við 
einhver mál sem og láta allan bekkinn bíða á meðan. Ég hugsa að 
það sé bara … það er tímaleysi og það er svo mikið á okkar könnu 
að maður nær ekki … maður kemst ekki lengra. 

 
Flestir þátttakendanna líta á einelti sem stórt vandamál meðal 
grunnskólabarna. Margir líta svo á að það hafi farið minnkandi með 
árunum og að mikil vitundavakning hafi átt sér stað síðustu ár. Þeir telja 
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að fólk sé farið að gera sér meira grein fyrir alvarleika málsins og að 
úrræðin séu orðin fleiri en þau voru fyrir 10-15 árum síðan. Þá telja 
kennarar að einelti sé kynbundið, þ.e. að birtingamyndir þess séu ólíkar 
eftir kyni og einelti meðal eldri barna, að þeirra mati, er meira falið 
heldur en einelti meðal yngri barna. Íþróttakennarar vilja meina að einelti 
sé minna í þeirra umhverfi  heldur en í umhverfi umsjónarkennara. Þá 
spilar tímaleysi kennara stóran þátt í því hversu algengt einelti er enn 
þann dag í dag. Að mati kennara er eineltisfræðsla fyrir börn mjög 
nauðsynleg, því meira sem talað er um þetta því meira gera börn sér grein 
fyrir alvarleika málsins. Að lokum telja kennarar að styrkja þurfi 
samband milli heimili og skóla því mikilvægt er að samband foreldra og 
kennara sé gott því það ýtir undir betra upplýsingaflæði og skerpir tengsl 
milli kennara og nemenda sem og kennara og foreldra.  
 

4.3 Að koma auga á einelti 
Oft og tíðum er erfitt að koma auga á einelti vegna þess hversu falið það 
getur verið, eins og t.d. félagslegt, andlegt og rafrænt einelti. Einnig velja 
gerendur gjarnan staði þar sem fullorðnir sjá ekki til. Börn eru auk þess 
treg við að segja frá því áreiti sem þau verða fyrir af skólafélögum. Allir 
þessir þættir valda því að  erfitt getur reynst að koma auga á einelti áður 
það er gengið mjög langt. Börn á yngsta stigi grunnskólans eru duglegri 
að segja frá en börn á miðstigi og efsta stigi grunnskólans. Þetta gefur til 
kynna að auðveldara sé að grípa fyrr inn í hjá yngri bekkjum ef um einelti 
er að ræða. Þá er einelti oft kynbundið, strákar stunda frekar líkamlegt 
einelti sem er oft sjáanlegra en einelti sem verður í stúlknahópi. 

Í viðtölunum tólf var fjallað um ýmsar aðferðir sem þátttakendur 
styðjast við til að koma auga á einelti. Helmingur þátttakenda telja sig 
vera vel í stakk búna við að koma auga á það. Ekki virðist vera munur á 
hvort um er að ræða íþrótta- eða umsjónarkennara þegar skoða á hæfni 
þeirra við að koma auga á einelti en vissulega hafa þeir ólíka reynslu og 
ólík sjónarhorn á því hvernig þeir bera sig að varðandi þau mál. 
Umsjónarkennararnir töluðu m.a. um að einelti eigi sér nánast aldrei stað 
inni í bekk heldur á stöðum þar sem hvorki kennarar né aðrir starfmenn 
skólans sjái til. Kennarar vilja einnig meina að einelti eigi sér stað í 
dimmum skotum, þar sem ekkert sést til og getur þar af leiðandi verið 
mjög falið. Niðurskurður í menntakerfinu fléttaðist inn í umræðurnar. 
Einn kennaranna segir: 
 

[...] ég er mjög lítið í gæslu. Þar sem það er búið að skera mikið 
niður að undanförnu. Og maður er mjög lítið á göngunum og 
voðalega lítið eitthvað úti. Og ég bara, ég er ekki í gæslu úti. Ég er 
bara í kringum unglingana sem fara yfirleitt ekki út í frímínútur. 
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Þeir kennarar, sem lögðu áherslu á þætti eins og agamál, atferlismótun og 
einelti í námi sínu virðast vera betur undir það búnir að koma auga á 
einelti. Einnig kemur bersýnilega í ljós að bakland kennaranna í þeim 
skólum sem þeir vinna í skiptir þá miklu máli. Einn kennari segir: 

 
[…] ég fékk sem sagt meiri reynslu og meiri kynningu eftir að ég 
byrjaði hér. Bara strax í rauninni. Það er það sem hjálpar mér 
líka. 

 
Annar kennari er á sama máli og segir: 
 

Mér finnst ég hafa í rauninni lært mest á því að vera á staðnum, 
upplifa það sjálf og vinna með það, takast á við þetta.  

 
Þá tala kennarar um að færnin í að koma auga á einelti sé mjög 
persónubundin og undir hverjum og einum kennara komið hversu vel 
hann sé að sér í því.  

Helsti steinninn í götu íþróttakennaranna varðandi það að koma auga á 
einelti er að þeir hitta nemendur sjaldan, eða einu sinni til tvisvar í viku 
og stuttan tíma í senn. Þeir segja að ef stríðni eða áreiti eigi sér stað oftar 
en einu sinni milli barnanna, er auðveldara fyrir þá að sjá það og geta þá 
brugðist við en þeir eru aftur á móti ekkert inni í þeim málum sem gerast 
utan veggja íþróttahússins. Þá eru málin orðin þannig að 
íþróttakennararnir geta ekki fylgt þeim eftir en tilkynna slík athæfi að 
sjálfsögðu til umsjónarkennara þeirra einstaklinga sem eiga hlut að máli. 
Eins fylgjast þeir með einstaka nemendum ef þess er óskað. Einn 
íþróttakennarinn segir:  

 
Ef að einhver lætur mig vita að ég þurfi að fylgjast með einhverjum 
þá get ég fylgt því eftir ... Ég er auðvitað alltaf með það í huga ef 
einhver kvartar undan einhverjum eitthvað. Ef manni finnst einhver 
vera að pota í einhvern. 
 

Boltaíþróttirnar skipa stóran sess í íþróttatímum í grunnskólum og það 
getur gefið íþróttakennurunum tækifæri á að koma auga á börn sem eru 
útundan. Að mati íþróttakennaranna er oft auðvelt að sjá hvort einhver 
börn dragi sig til hlés og vilji alls ekki vera með. Í kjölfarið er farið að 
fylgjast betur með. Einn kennari segir: 
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[…] kannski bara einn úr bekknum ...  Það er eitt dæmi sem ég veit 
um, einn sem fer bara alltaf til hliðar. Þá ræddi ég það við 
kennarann og þá er það svona smá í skólanum. 

 
Mikilvægt er að kennarar gefi sér tíma til að fylgjast með því hvað er að 
gerast í kennslustundum, bæði í umsjónartímum sem og í íþróttatímum. 
Einn íþróttakennarinn tekur svo til orða: 
 

[…] ef maður er t.d. bara með handbolta í gangi eða eitthvað því 
um líkt og það er einhver sem vill ekki vera með og maður sér 
svona að honum líður ekki alveg nógu vel að þá að maður geti 
bara aðeins: Komdu aðeins og talaðu við mig og hérna en málið er 
að maður gefi sig aðeins á tal við þá nemendur sem að hérna 
grunar eitthvað, að eitthvað gæti verið í gangi. 

 
Hluti þátttakendanna telja sig ekki vel undir það búnir að koma auga á 
einelti. Þeir vilja meina að einelti þurfi að vera mjög sjáanlegt til að 
þeirgeri sér grein fyrir að eitthvað sé í gangi. Einn þeirra segir: 
 

Ég held að það verði að vera svolítið augljóst einelti til þess að  
maður svona fatti það ... Ekki nema þá helst að sjá það á líðan 
barnanna. Sem væri þá meira kannski eftir eineltið heldur en … 
þegar það gerist akkúrat.  

 
Þessi hluti þátttakenda hefðu viljað fá mun meiri undirbúning í 
kennaranáminu hvað þetta varðar og leggja einnig áherslu á 
sjálfsmenntun, að lesa sér til og kynna sér þetta efni upp á eigin spýtur 
því það er mikilvægt að halda áfram að vinna í þessu eftir að 
kennaranáminu líkur. Að vera virkur í að lesa fræðibækur, fylgjast með 
fréttum og vera vitni af umræðum í samfélaginu um einelti gefur 
kennurum aukna þekkingu á því út á hvað þetta gengur.  

Nokkrir kennarar segjast með tímanum læra inn á nemendur sína og 
fara að sjá hvar veikustu hlekkirnir eru og hvar skórinn kreppir að. Þeir 
segja að mikilvægt sé að vera vel vakandi gagnvart einelti og óæskilegri 
hegðun milli nemenda. Nokkrir kennarar tala um að nemendurnir sjálfir 
hjálpi oft til við að koma auga á einelti. Einn þeirra segir: 
 

[…] og svo erum við svo heppin líka að krakkar eru duglegir að 
segja frá.  … mér finnst líka að þau séu rosalega vakandi fyrir 
hlutunum, láta mann vita og … það finnst mér alveg frábært. 
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Bekkjafundir eru algengir hjá þeim kennurum sem tóku þátt í 
rannsókninni. Nokkrir þátttakendur töluðu um að bekkjarfundir væru 
haldnir reglulega þar sem nemendum gæfist kostur á að tala um hin ýmsu 
mál og tjá sig varðandi hluti sem kennarinn kæmist annars ekki í tæri við. 
Slíkir bekkjarfundir fara fram ýmist viku- eða mánaðarlega, misjafnt eftir 
skólum og kennurum. Í sumum grunnskólum ber umsjónarkennurum 
skylda til að hafa bekkjarfundi inni í töflu og gildir það um þá skóla sem 
eru með Olweusaráætlunina. Flestir kennaranna eru sammála um að 
bekkjarfundirnir hjálpi til við að koma auga á mál sem gætu þróast út í að 
verða eineltismál. Einn kennari segir: 

 
það er ýmislegt sem kemur upp á þessum fundum, margt sem 
maður hefur geta gripið inn í þar. Þannig að þetta er alveg 
ótrúlegt … það er svo margt sem kemur líka frá þeim. 

 
Annar kennari segir: 
 

[...] og þar fáum við góða svona umræðu hjá þeim og fáum líka að 
heyra ef það er eitthvað í gangi. Vegna þess að þau eru svo miklir 
kjánar að það kemur oft eitthvað svona loðið upp sem maður getur 
svo skoðað betur í einstaklingsviðtölum. 

 
Ekki kom fram hvort þetta væru alvarleg eineltismál sem upp koma á 
bekkjarfundunum en stundum virðist vera hægt að ræða málin og finna 
lausn á vandanum, vanda sem hefði jafnvel getað orðið stærri og 
alvarlegri. Þess í stað hafa slík mál verið stöðvuð og leyst á farsælan hátt. 
Þá kemur fram að gott sé að virða fyrir sér hegðun nemendanna á 
bekkjarfundum og horfa í samskiptin þeirra á milli. Einn kennari segir: 

 
Síðan sér maður líka oft … hvernig þau láta við hvort annað. Þá 
sér maður oft hvernig einn svarar á ákveðin hátt, þá sér maður oft 
viðbrögðin hjá hinum. Þá sér maður oft ef það er eitthvað neikvætt 
út í einn þá er hann púaður niður svolítið. Þannig að það er fínt að 
sjá samskipti þeirra á milli, það gefur manni oft vísbendingu um 
hvað er í gangi.  
 

Á bekkjarfundum eru nemendur oft á tíðum þjálfaðir í umræðum ásamt 
því að taka fyrir hugtökin vinátta, sanngirni og jafnrétti.  

Út frá viðtölunum virðist misjafn hversu vel þátttakendur telja sig  
undir það búna að koma auga á einelti. Sumir eiga auðvelt með það á 
meðan aðrir eru óöruggir og telja að eineltið þurfi að vera augljóst til að 
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þeir sjái hvað sé að gerast. Íþróttakennarar koma að mestu leyti auga á 
einelti inni í íþróttasalnum og virðast meta það út frá því hvaða nemendur 
draga sig til hlés t.d. í boltaíþróttum. Ekki kom fram hvort einelti eigi sér 
stað í búningsklefum en ástæðan gæti verið sú að íþróttakennararnir koma 
ekki mikið við sögu á slíkum vettvangi. Bekkjarfundir eru algengir hjá 
umsjónarkennurum og voru þeir kennarar, sem halda slíka fundi, 
sammála um að þeir séu góður vettvangur til að koma auga á mál sem 
auðveldlega gætu þróast út í stærri og alvarlegri eineltismál. Þá telja 
kennarar að bakland þeirra á vinnustaðnum hjálpi mikið til við að koma 
auga á einelti. 

 

4.4 Viðbrögð við einelti 
Mikilvægt er að kennarar bregðist rétt við þegar upp koma eineltismál. 
Því fyrr sem gripið er inn í einelti  því auðveldara er að eiga við það og 
meiri líkur eru á að hægt sé að stöðva það áður en það verður enn 
alvarlegra. Margir kennaranna leggja mikla áherslu á að ræða við 
nemendur sína sem eina heild og allir  eru sammála um að ræða þurfi við 
þá nemendur sem eiga hlut að máli. Það er þó misjafnt hvar áherslur 
kennaranna liggja, sumir leggja áherslu á þolanda eineltisins á meðan 
aðrir kennarar einbeita sér fyrst að geranda málsins. Ekki virðist skipta 
máli hvort kennararnir eru íþrótta- eða umsjónarkennarar né hvenær þeir 
hófu störf sem kennarar. Þá skiptir eineltisáætlun skólanna ekki máli 
varðandi viðbrögð þeirra við einelti.  

Nokkrir kennarannalögðu áherslu á að tala þyrfti bæði við meintann 
þolanda og meintann geranda þegar upp koma eineltismál. Það er 
framkvæmt t.d. með einstaklingsviðtölum, bæði við gerenda og þolanda, 
hópviðtölum ásamt því að fá geranda og þolanda saman á fund. Í kjölfarið 
er sérstök eftirfylgni með þeim nemendum sem eiga í hlut í hverju máli 
fyrir sig. Einnig kemur fram í viðtölunum að hafa ber í huga hvernig 
einstaklingurinn er og hvernig hann bregst við því að sögn kennaranna 
getur það verið afar persónubundið. Einn kennari segir: 
 

[…] það veltur líka svolítið á því hvernig viðkomandi bregst við. 
Þú veist er hann hvatvís, hjólar hann á móti. Það er svolítið líka 
hvernig maður horfir á þolandann. Og líka gerandann. Maður þarf 
að tala við báða aðila […] 

  
Þá leggja kennararnir áherslu á að koma þolanda og geranda hvorum í 
sinn hópinn til að fyrirbyggja frekari árekstra. Einn kennari segir: 
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Það þarf náttúrulega að grípa þann sem er þolandi. Og í rauninni 
bæði að koma honum í annan hóp, ef hann er í óæskilegum hópi, 
með hérna gerendum kannski. Kannski gerir hann sér ekki grein 
fyrir því að það er verið að gera það. Ég hef líka séð það. Þú veist 
það er ekki kvartað, engin kvartar og einhvern veginn samþykkja 
hvað er í gangi. Þá þarf svolítið að splundra því upp og, og vekja 
athygli á þessu og hérna og … stundum hefur hérna … hefur þurft 
að taka þá viðtal hjá námsráðgjafa og við líka sjálfar sem 
umsjónarkennarar. 

 
Einnig telja þátttakendur mikilvægt að tala bæði við þolanda og geranda 
saman, eins og fram kom hér að ofan, ásamt því að eiga með þeim fund 
sitt í hvoru lagi. Einn kennari lýsir þessu með eftirfarandi hætti: 
 

Í fyrsta lagi tek ég þá einstaklinginn eða einstaklingana sem ég sé 
vera að leggja í einelti eða gerandann. Ræði við hann og heyri 
hans hlið. Ég tek líka þolandann og ræði við hann og stundum tek 
ég þolandann og gerandann saman og læt þá ræða saman. Hvað 
þeir geta gert til þess að … því að oft er eitthvað sem þolandinn 
hefur gert sem gerandanum mislíkar eða eitthvað. Svona reynum 
að komast að leiðum sem þeir geta gert til að lifa í sátt og samlyndi 
í bekknum. 
 
Þeir kennarar sem leggja áherslu á þolendur eineltismála taka þá út úr 

aðstæðum sem þeir eru í en hafa ber í huga að forsaga nemendanna 
skiptir máli, þ.e.a.s. hvað hefur farið þeirra á milli áður og hversu lengi 
það hefur staðið yfir. Hjá einum kennara er unnið eftir PBS og 
uppbyggingarstefnunni, sem fjallað er í kafla 2.2.3, og hann styðst við í 
svona aðstæðum. Hann segir: 

 
[…] þá er sem sagt gerandinn bara tekinn úr aðstæðum sko. Og 
hérna ... og eins og ég segi ef þetta er bara einelti sko, ef það er 
verið að leggja í einelti, þá er hann tekinn úr aðstæðum og bara 
haft samband við foreldra og það er fundur. Þú veist, þetta er bara 
… þetta fer bara strax í ferli. Og sá nemandi fær bara ekkert að 
klára daginn með bekkjarfélögum, hann er látinn vera semsagt í 
þarna í stjórnunarrýminu … þá ertu bara tekin úr aðstæðum og 
látin klára daginn uppi, semsagt uppi í stjórnunarrýminu og situr 
bara þar og lærir. Og ert ekkert með hinum. Þannig að þú færð 
tíma til að ná þér niður og hérna svo er bara fundað með 
foreldrum strax. Annað hvort samdægurs eða daginn eftir. Oftast 
daginn eftir.  
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Annar kennari leggur einnig áherslu á þolandann og segir: 
 

[…] ég myndi ræða við nemandann sem væri að lenda í eineltinu, 
fyrst, til að bara sjá hvar hann væri staddur. Þú veist hversu mikil 
áhrif þetta er að hafa. Er þetta að valda kvíða, ertu kvíðinn fyrir að 
koma í skólann? Út af því að hérna okkar markmið bara við í 
bekknum, það sem við erum að reyna, það sem við viljum er að 
líða vel og vera glöð í skólanum. Númer eitt tvö og þrjú. 

 
Nokkrir kennarar töluðu einróma um hversu mikilvægt er að ræða við 

umsjónarbekk sinn sem eina heild þegar upp koma ágreining- og/eða 
eineltismál milli nemenda. Þeir telja einnig mikilvægt að upplýsa börnin 
um það hversu alvarleg eineltismál eru. Einn kennari segir: 
 

[…] vinna með það í hópnum eða hjá þessum einstaklingum eða 
þess háttar og reyna að taka á því bara strax, taka á því þegar 
maður getur. Nota klípusögur og svoleiðis. Þannig að þau upplifi 
það. Leyfa þeim það, þó það sé vont eða erfitt en bara setja þau í 
þannig spor. 

 
Annar kennari segir: 
 

[…] það fyrsta sem ég myndi gera væri að ræða við allan bekkinn 
um þá hegðun sem er í gangi, eitthvað svona sé þá verið að stríða 
eða meiða eða skilja útundan eða hvernig sem það er og hvaða 
áhrif það hefur. Svo myndi ég taka einhvers konar lífsleikni, vera 
með einhvers konar klípusögur og láta þau setja sig í spor annarra 
sem allur bekkurinn í heild. 

 
Þá boða sumir kennarar nemendur á bekkjarfundi ef grunur leikur á 
einelti. Með slíku móti er líklegra að kennarinn fái meiri upplýsingar um 
málið. Þeir leggja áherslu á að fá upp úr nemendum sínum hverjir eiga 
hlut að máli, hver er gerandinn, hver er  þolandinn og hverjir tóku eftir 
þessu. Nánar verður fjallað um bekkjarfundi í kafla 5.1.1. 
Þegar ekki næst að fá nemendur til að tala saman og leysa málin sín á 

milli þurfa kennararnir oft að grípa til annarra aðgerða. Einn kennarinn 
hefur þurft að svipta nemendur frímínútnarétti sínum vegna óæskilegrar 
hegðunar. Þeim kosti er þó ekki beitt nema aðrar aðferðir virki ekki. 
Hann segir: 
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þá þurfum við því miður oft að beita því að hleypa krökkum ekki út 
í frímínútur. Það er kannski … auðvitað metur maður hvert tilfelli 
fyrir sig sko einhver sem er búinn að vera með einhverja svona 
óæskilega hegðun úti í frímínútunum sko síendurtekið. Þá þarf 
kannski að taka hann úr frímínútum í einhvern ákveðinn tíma. 
Kannski heila viku engar frímínútur fyrir þig. Þú veist það er … En 
þá er maður búin að reyna rosalega margt áður. Það er svona 
alveg bara svolítið síðasta úrræði. 

 
Foreldrar koma mikið við sögu þegar talað er um viðbrögð við einelti 

hjá þátttakendum. Í flestum tilfellum tala þeir um að foreldrar séu látnir 
vita en það fer þó eftir því hversu stór og alvarleg málin eru. Sum þeirra 
er hægt að leysa innan nemendahópsins en önnur eru stærri og alvarlegri 
og þess vegna þarf að hafa samband við foreldra. Því er gott samstarf 
milli heimila og skóla mikilvægt til að leysa eineltismál á sem  
árangursríkastan hátt. Í einu viðtalinu kemur t.d. fram að mikilvægt er að 
vita hvernig bæði þolandi og gerandi hagi sér heima fyrir: 

 
[…] svo er það hérna að ég þarf fyrst að komast að því hvernig 
það er, hvernig hann er að haga sér heima, nemandinn. hvort það 
sé eitthvað að koma fram þar. Tala við foreldrið, og svo færi ég í 
aðferð varðandi heimavinnuna. en ekki fyrr en ég væri búin að 
komast að því hversu mikil áhrif þetta væri að hafa.   
 

Sumir þátttakendanna tala við foreldra nokkuð snemma í ferlinu en aðrir 
ganga ekki í það verk fyrr en allt hefur verið reynt innan veggja skólans. 
Einn þátttakandi segir að eineltisferlið í sínum skóla nái hámarki þegar 
talað er við foreldra bæði gerenda og þolenda. Þeir kennarar sem starfa 
eftir PBS hafa þann háttinn á að eineltismál eru orðin formleg athugun 
þegar foreldrar eru komnir inn í málin. Einn kennarinn segir: 

 
Ef foreldrar hafa áhyggjur af einelti þá er það náttúrulega tilkynnt 
okkur foreldrar sem segja þá … þá er það orðið formleg athugun. 
Þá er fylgst með barni í tvær til fjórar vikur og athugað hvort það 
sé eitthvað, hvort að við séum að upplifum það sama og barnið 
upplifir. 

 
Nánar verður talað um foreldrasamskipti í kafla 4.4. 
Þátttakendur rannsóknarinnar virðast vera með ákveðnar verkreglur til 

að vinna eftir þegar upp koma eineltismál í nemendahópi þeirra. Áherslur 
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þeirra varðandi hvað skuli gera fyrst, þegar slík mál koma upp, eru þó 
ólíkar en miða allar að því sama, þ.e.a.s. að fá botn í málið og leysa það á 
farsælan hátt. Flestir þeirra leggja áherslu á að tala við bæði geranda og 
þolanda sem eiga hlut að máli, sumir leggja meiri áherslu á þolanda 
eineltisins og aðrir á gerandann. Þá er hluti kennaranna sem leggja ríka 
áherslu á að byrja á því að ræða við hópinn eða bekkinn sem eina heild.  
Með því móti tekst þeim oftast nær að fá upplýsingar um það hver er 
þolandi, hver er gerandi og hverjir urðu vitni af atburðinum. Foreldrar 
komu þó nokkuð mikið við sögu þegar kennararnir voru spurðir út í 
viðbrögð við einelti. Flestir þeirra láta foreldra vita við slíkar aðstæður en 
það fer þó eftir eðli og umfangi málsins. Einnig kom fram að viðtöl við 
foreldra er oft síðasta úrræðið sem beitt er í eineltismálum og þegar sú 
staða er komin upp er málið orðið mun alvarlegra en það var í fyrstu. 

 

4.4.1 Óttinn við að takast á við eineltismál 
Ýmislegt bíður nýútskrifaðra kennara sem koma ferskir úr námi og beint 
á vettvang. Þeir taka við sínum bekk og þurfa að kljást við ýmiss konar 
mál, þar á meðal eineltismál. Því betri grunn sem kennararnir hafa 
varðandi einelti, bæði fræðilegan og verklegan,  því öruggari eru þeir 
þegar upp koma slík mál.  
Þátttakendur voru spurðir að því hvernig þeim leið fyrsta veturinn í 

kennarastarfinu og sérstaklega var spurt að því hvernig þeir hefðu verið 
undir það búnir að takast á við eineltismál þann vetur. Helmingur 
þátttakenda svaraði játandi og telursig vera vel undir það búinn að eiga 
við slík mál. Hinn helmingurinn telur sig ekki hafa verið vel undir það 
búinn að eiga við slík mál. Þrír af fjórum þátttakendum sem eru 
menntaðir íþróttakennarar telja sig óörugga og óttaslegna fyrsta árið í úti 
á starfsvettvangi. Aftur á móti telja meirihluti umsjónarkennara sig hafa 
verið vel í stakk búna til að takast á við einelti þó svo að ýmislegt hafi 
reynst þeim erfitt. Ekki reyndist vera munur á hvort kennararnir starfi í 
Olweusarskóla eða í skóla þar sem unnið er eftir PBS 
uppbyggingastefnunni eða SMT-skólafærni. Þá er engin munur á svörum 
kennara eftir starfsaldri þeirra.  
Það virtist misjafnt hvað kennarar óttuðust mest þegar þeir stigu sín 

fyrstu skref sem kennarar. Sumir höfðu áhyggjur af því að grípa ekki 
nógu snemma inn í þegar eineltismál koma upp. Einn kennari segir:  

 
Sko, svona helst þá að maður hefði ekki, að maður gerði þetta ekki 
nógu snemma. Að maður ... ef það væri eitthvað svona vá ég hefði 
getað spornað við þessu miklu fyrr. Helst svona … um leið og það 
er komið í einhvern farveg þá er það ekkert erfitt. Það erfiðasta er 
að vera vör við það, átta sig á því og þá nógu tímanlega. 



 

71 

 
Annar talar um erfiðleikann við að treysta öðrum til að taka við málum 
sem hann hefur fylgt eftir hvað einelti varðar. Hann segir: 
 

[…] ég þarf sérstaklega að passa mig á því að treysta sko ... ég er 
svona ég sjálf kona þannig að ég þarf að treysta, ef ég þarf að láta 
málið frá mér, til námsráðgjafa t.d. þá á ég ekki alltaf auðvelt með 
að treysta viðkomandi að taka við málinu. Af því að stundum finnst 
mér ég geti frekar leyst það sjálf. En ég er þá kannski of nærri því. 
þannig að ég þarf svolítið að passa mig þar og öööö ég hræðist 
ekki beinlínis neitt nema ... nema nei ég hræðist ekki neitt beinlínis.  

 
Þá tala nokkrir kennarar um óttann við að bregðast ekki rétt við því 
mikilvægt er að börnin geti treyst þeim fullorðnu sem starfa innan veggja 
skólans og þá sérstaklega umsjónarkennara sínum. Einn þeirra segir:  
 

[…] er maður að gera rétt? Hvernig endar þetta? Eða þú veist … 
náum við að hjálpa þeim? Gerum við það verra? Það er 
náttúrulega ekki gott að vita fyrirfram. 

 
Einnig var hluti þátttakenda sammála um að hafa verið algjörlega 
óundirbúnir til að taka á eineltismálum þegar þeir stigu sín fyrstu skref 
sem kennarar. Einn kennari segir frá því þegar hann tók við 
umsjónarbekk sínum í upphafi starfsferils síns. Hann kenndi þá tveimur 
árgöngum saman ásamt samstarfskennara sínum. Sá kennari fór í 
veikindaleyfi í upphafi árs svo hann stóð einn eftir með tvo bekki. Þetta 
var virkilega erfið upplifun að hans sögn því hann var alls ekki undir 
þetta búinn og segir: 
 
Þá þurfti ég að takast á við alls konar mál. Þetta var þannig… ég 
man ekki þrjár eða fjórar vikur. Og hérna … og maður fékk engan 
tíma til að hugsa […] 

 
Þá tala kennararnir um að fyrsta árið sé mikill lærdómur og að þeir hafi 
þurft að leita eftir mikilli aðstoð við hin ýmsu mál er tengjast samskiptum 
nemenda og ágreiningi þeirra á milli.  

Íþróttakennararnir eru sammála um að þeir þurfi ekki að taka á 
eineltismálum líkt og umsjónarkennarar. Ef eitthvað kemur upp í 
íþróttatíma er þeim málum vísað til þeirra kennara sem hafa umsjón með 
þeim sem eiga í hlut.  
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Persónuleiki kennara skiptir máli að mati þátttakenda og þá helst hvort 
þeir eru í stakk búnir til að takast á við eineltismál eða ýta þeir þeim frá 
sér vegna ótta. Þátttakendur meta reynslu af fyrri störfum til góðs og 
segja hana góðan stuðning þegar þeir hófu sinn kennsluferil eftir námið 
en þrátt fyrir það er fyrsta árið sem kennari afar reynslumikið og hafa þeir 
allir lært mikið eftir einn vetur sem kennarar.  

Nokkrir þátttakendanna lýsa yfir vanmátti sínum fyrsta árið þeirra sem 
kennarar og tala um að þeim hafi verið ,,hent út í djúpu laugina”. Einn 
kennaranna, sem er með íþróttafræðimenntun en starfar sem 
umsjónarkennari, segir það hafa verið erfitt því hún hafði ekkert í 
höndunum til að moða úr þegar eineltismál voru annars vegar. Annar 
kennari lýsir ástandi sínu fyrsta veturinn svona: 
 

[…] það var engin til að leiðbeina mér þannig. Mér var bara hent 
svolítið í djúpu laugina. 

 
Þriðji kennarinn talar um sinn fyrsta vetur á þann veg að 
nemendahópurinn sem hann tók við var tættur og hann fékk lítinn sem 
engan undirbúning, hvorki varðandi námið né annað, þegar hann byrjaði 
að kenna. Honum var kastað inn í aðstæður, óundirbúinn, og þurfti að 
læra á kennarastarfið eins og það lagði sig einn og óstuddur.  

Stuðningur frá samstarfsfólki og samkennurum er, að mati 
þátttakenda, gott bakland fyrir nýútskrifaða kennara. Öflugt tengslanet 
innan skólans skiptir miklu máli þar sem kennarar, sem eru að stíga sín 
fyrstu spor úti á starfsvettfangi, geta leitað til ef upp koma vandamál. 
Einn kennari segir: 
 

[…] þegar það kom upp vandamál og ég var ekkert viss að þá 
ræddi ég það bara strax við næsta aðila og þannig að þetta svona, 
þetta var ekkert áhyggjuefni. 

 
Þá eru nokkrir þeirra kennara, sem tóku þátt í rannsókninni, sem kenna 
bekk með öðrum kennara og telja þeir hann sinn helsta stuðning, 
sérstaklega fyrst um sinn. Einn kennari lýsir reynslu sinni fyrsta veturinn: 
 

Við vorum báðar nýútskrifaðar og saman í skólanum reyndar 
þannig að það var ágætt að hafa hvor aðra þannig ... en svo voru 
þetta náttúrlega nýjar aðstæður og við vissum hvorugar ekkert 
hvað við vorum að fara að gera. Þannig að þetta var náttúrulega 
ofboðslega stressandi til að byrja með en … þetta var náttúrulega 
bara ofsalega erfitt og fyrsti veturinn, fyrsta önnin alveg ofsalega 
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erfið. Ég kannski fann ekkert, ég var ekkert stressuð að takast á við 
þetta eða þannig séð, maður notaði bara skynsemina eða 
samskiptafærnina.  

 
Annar kennari segir: 
 

[...] ég er bara svo heppin að vera með samkennara og að við 
séum tvær. Mér finnst það mikill styrkur, stuðningur og leita 
ráðgjafar og hjálpast að í ákveðnum málum sem við myndum taka 
fyrir. Þannig að kennsla fyrsta árið, þetta var mjög erfitt og mjög 
lærdómsríkt. Það er eins og bara fjórða háskólaárið. 

 
Fleiri kennarar hafa reynslu af því að kenna með öðrum. Einn 
íþróttakennari talar um stuðning frá samkennara sínum fyrsta veturinn á 
starfsvettvangi: 
 

[...] þegar ég fór í íþróttakennsluna þá var ég með þessa rosalegu 
reynslubolta með mér. Þannig að ég … hún hjálpaði mér rosa 
mikið. Ef það kom eitthvað upp á þá hjálpuðumst við rosa mikið 
að. 
 

Meiri hluti þátttakenda talar um að samskipti við foreldra hafi vakið upp 
mesta óttann hjá þeim þegar þeir byrjuðu að kenna. Nánar verður fjallað 
um það í kafla 4.4. 

Allir þátttakendur voru sammála um að óttast eitthvað í upphafi 
starfsferils og komu með ýmis dæmi um það. Þeir segja að fyrsta árið hafi 
verið einn lærdómur út í gegn. Að taka á málum í fyrsta skipti vekur 
oftast upp kvíðatilfinningu en því oftar sem hlutirnir eru gerðir því 
öruggari og afslappaðri verða kennararnir. Mál eins og að veita foreldrum 
ekki réttar upplýsingar, vantraust í garð annarra fyrir eigin málum vegna 
nemenda sinna, áhyggjur yfir því að bregðast ekki rétt við þegar upp 
koma eineltismál og að lesa ekki rétt í aðstæður olli kennurunum miklum 
áhyggjum á fyrsta kennsluárinu. Þá tala nokkrir þátttakendur um að hafa 
verið hent út í djúpu laugina og samkvæmt þeim urðu þeir að læra það 
sjálfir og með aðstoð skólans hvernig best væri að taka á einelti þegar það 
kom upp. Einnig kom í ljós að samskipti við foreldra olli hluta 
kennaranna miklum ótta á fyrsta árinu þeirra í kennslu sem þeir rekja til 
fræðsluleysis í kennaranáminu.  

Stór hluti kennaranna hafa samkennara sér við hlið og hjálpast þeir að 
við að stýra bekkjum sínum eða íþróttatímum. Slíkt fyrirkomulag virðist 
hafa eflt þá verulega á fyrsta árinu, bæði með að stjórna bekknum og 
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skipuleggja kennslu sem og stuðningurinn í garð hvors annars þegar upp 
koma erfið mál, t.d. eineltismál.  

 

4.5 Foreldrasamskipti 
Hæfni kennara til að eiga góð og farsæl samskipti við foreldra er 
nauðsynlegt verkfæri til þess að mynda traust og virðingu milli heimila 
og skóla. Þessu virðast kennararnir átta sig á því foreldrasamskipti 
voru/eru einn af þeim þáttum sem voru ríkjandi í mörgum viðtalanna. 
Flestir kennaranna, sem fjölluðu um þessi samskipti, eru sammála um að 
samskipti við foreldra sé mjög stór hluti af kennarastarfinu og þegar upp 
koma eineltismál óttast margir hvað mest að tala við foreldra þeirra barna 
sem eiga hlut að máli. Ekki er sjáanlegur munur á svörum íþrótta- og 
umsjónarkennara eða hversu lengi þeir hafa starfað við kennslu. Einnig 
kemur ekki fram munur á því við hvaða eineltisáætlun er stuðst við í þeim 
skólum sem þeir starfa í.  

Einn kennari segist í upphafi hafa verið stressaður yfir 
foreldrasamskiptum. Þau eru erfiðasti parturinn að eiga við þegar upp 
koma eineltismál í bekknum hjá honum. Hann tekur þó fram að það verði 
auðveldara með tímanum að eiga samskipti við foreldra: 

 
[…] þetta er bara eitthvað sem maður þarf að gera. 
 

Hann segir þetta vera stress sem kennarar búa til í höfðinu á sér og líkir 
þessu við þegar maður rífur plástur af sér, ,,vont fyrst en svo lagast það!”. 
Fleiri kennarar tala um að foreldrasamskiptin séu erfið. Þeir sem hafa 
samkennara finna fyrir meira öryggi líkt og kom fram í kafla 4.3. Þá 
greina nokkrir kennarar frá því að á fyrsta kennsluárinu upplifðu þeir sig 
máttvana gagnvart foreldrum. Þeim fannst eins og foreldrarnir hefðu enga 
trú á þeim sem gerði samskiptin við þá enn erfiðari. Þeir telja góð 
samskipti umsjónarkennara og foreldra vera mikilvæg og að jákvæð 
umfjöllun um barnið, í heild sinni, ýti undir betri samskipti við foreldra. 

Fram kemur í nokkrum viðtalanna að foreldrasamskipti séu mjög stór 
hluti af kennarastarfinu og að kennurum þyki erfitt að tala við foreldra 
þegar upp koma eineltismál í bekknum hjá þeim. Ástæðan er sú að þetta 
er viðkvæmt mál og ekki er sama hvernig farið er að þessu. Þá kemur 
fram að vöntun er á meiri kennslu í kennaranáminu varðandi 
foreldrasamskipti því þetta er mjög mikilvægur þáttur kennarastarfsins. 
Einn kennari greinir frá því að í byrjun fannst honum samskiptin við 
foreldrana mjög erfið en segir þetta hafa orðið auðveldara með tímanum:  
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Það var rosalegur skóli að fara í gegnum það, ,,presintera” sig og 
hvað við ætluðum að fara að gera. Þannig að það var svona … 
mér fannst það svona fyrst alveg ofboðslega erfitt. En núna er ég 
að klára níunda foreldraviðtalið og þá fann ég þú veist hvað 
maður var … eflist alltaf í hvert skipti. 
 

Annar kennari talar einnig um óttann við að tala við foreldra og segir að 
þetta sé viðkvæmt ferli því foreldrar eigi það til að fara í vörn: 

 
[…] maður þarf að passa sig rosalega hvað maður segir, hvernig 
maður orðar hlutina og, svo margt þannig.  
 
Foreldrar eru mikilvægur hlekkur í eineltismálum, þeir vinna með 

börnum sínum heima fyrir og aðstoða við ferlið. Einn kennari talar um að 
erfiðast þykir honum þegar engin samvinna er á milli foreldra og kennara. 
Oft vilji þeir ekki sjá eineltið, hvort sem barnið þeirra er gerandi eða 
þolandi og að það gerir ferlið enn erfiðara.  Þá kemur fram að foreldrar 
verða oft argir út í skólann þegar upp koma t.d. eineltismál eins og einn 
kennari greinir frá: 

 
Eins og að skólinn sé ekki að gera neitt eða … að foreldrar séu líka 
ráðalausir og hérna … og svona, finnist kannski skólinn ekki fara 
þeirra leiðir eða eitthvað.  
 

Þegar slík staða kemur upp þá reynir hann að sýna þeim hvernig skólinn 
vinnur og hvernig hann, sem umsjónarkennari, vinnur á þessum málum. 
Stundum hefur það farið þannig að foreldrar hafa tekið börnin sín úr 
skólanum vegna ósættis yfir því hvernig unnið er úr eineltismálum. Þau 
samskipti geta verið mjög erfið og því er nauðsynlegt að vera vel undir 
það búinn að eiga samskipti við foreldra þeirra barna sem eiga hlut að 
máli þegar upp koma eineltismál. Einn kennari segir: 
 
Það getur verið rosalega erfitt að hringja í foreldra og tilkynna 
þeim það að barnið þeirra sé að stunda einelti. Það eru ekkert allir 
foreldrar sem taka vel í það. 
 

Að vera góður mannþekkjari og flinkur í að lesa fólk telur einn kennarinn 
vera mikinn kost þegar kemur að samskiptum við foreldra. Hann segir 
það skipta máli hvernig fólk er upplagt þegar samskiptin eiga sér stað, 
þegar hann er illa fyrirkallaður á fundi með foreldrum ganga samskiptin 
verr en ella:  
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Það er alveg gríðarlega mikilvægt að vera vel fyrirkallaður þegar 
maður talar við foreldra og sérstaklega ef að foreldrar eru eitthvað 
tættir. 

 
Einnig segir hann að mikilvægt sé að vera vel undirbúinn þegar slíkt ferli 
fer í gang og hafa í huga þau atriði sem hann þarf að passa upp á í sínum 
samskiptum við þá. 

Tveir þátttakendanna kenna í litlum bæ utan höfuðborgarsvæðisins. 
Annar þeirra lítur ekki á foreldrasamskipti sem vandamál en telur 
ástæðuna vera sú að hann þekkir til allra foreldra barnanna í 
umsjónarbekk sínum. Hann segir þó að það geti komið upp erfiðleikar 
þegar foreldrar trúa honum ekki, til dæmis í sambandi við eineltismál, en 
þrátt fyrir það þá finnur hann ekki fyrir óöryggi: 
 

 […] auðvitað koma upp mál þar sem að foreldrum sárnar eða 
trúir ekki upp á sitt barn og þú veist, ,,nei mitt barn gerir aldrei 
neitt“. Það er náttúrulega alltaf til í dæminu. Þá vonar maður bara 
að maður nái inn sko. Ef ekki þá náttúrlega, eins og ég segi, fer 
maður bara aðrar leiðir. Þannig að engin hræðsla við það, ekkert 
þannig. 

 
Frásögn kennara varðandi foreldrasamskipti gefur skýra mynd af því að 
nauðsynlegt er að undirbúa nýja kennara sérstaklega vel áður en þeir fara 
út á starfsvettvang. Miklu máli skiptir að hafa verkfæri til að beita þegar 
sú staða kemur upp að tala þurfi við foreldra vegna t.d. eineltis. Flestir 
þeirra segja að óttinn við að eiga slík samskipti sé mestur fyrst um sinn en 
verður svo minni með tímanum. Einnig fara foreldrar oft í vörn og vilja 
ekki sjá eineltið og það er eitthvað sem kennararnir eiga erfitt með að 
glíma við. Að lokum telja kennarar stuðning frá samkennara ómetanlegan 
þegar samskipti við foreldra eiga sér stað. Það er erfitt að standa einn og 
óreyndur fyrir framan t.d. grátandi foreldra og því er eflaust mun betra að 
hafa manneskju við hlið sér sem stuðning og aðstoð þegar erfiðar 
aðstæður skjótast upp á yfirborðið. 
  

4.6 Kennsla varðandi einelti 
Miklu máli skiptir að kennaramenntunin undirbúi kennara undir að taka á 
einelti. Því voru þátttakendur spurðir hversu mikla kennslu þeir fengu um 
einelti þann tíma sem þeir stunduðu nám við Háskóla Ísland og hvernig 
þeirri kennslu hafði verið háttað. Flestir telja sig ekki hafa fengið næga 
kennslu varðandi eineltismál en þó voru svör þeirra misjöfn varðandi það 
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hversu mikil kennslan var. Nokkrir þátttakendur muna ekki svo glöggt 
eftir því hvort þeir fengu fræðslu um einelti og þeir sem muna eftir 
fræðslunni telja hana hafi verið af skornum skammti. Ekki virðist vera 
munur á hvort kennarar hafi íþrótta- eða grunnskólakennaramenntun eða 
hvenær þeir útskrifuðust úr kennaranáminu.  

Einelti er vandamál sem kemur upp í öllum grunnskólum á öllum 
stigum; grunnstigi, miðstigi og efsta stigi. Mikilvægt er að vinna gegn 
þessu alvarlega vandamáli og eru kennarar fremstir í flokki í þeirri 
baráttu. Þar af leiðandi þurfa kennarar að vera vel undir það búnir að 
takast á við slík mál þegar þeir hefja feril sinn sem grunnskólakennarar. 
Slíkt virðist þó ekki vera raunin og vilja nokkrir þátttakendur meina að 
kennslan í eineltismálum hafi verið brandari, að minnsta kosti sú kennsla 
sem tekin var fyrir í grunnfögum eða í skyldunáminu. Einn þeirra segir: 
 
Það var nákvæmlega ekki neitt. Eitt það fyrsta sem ég þurfti að 
gera þegar ég byrjaði að kenna var að taka á eineltismáli í 
grunnskólanum og ég fékk bara mína fræðslu í gegnum 
námsráðgjafann sem var að vinna þar. 

 
Annar kennari tekur undir þetta og segir að ekki sé hægt að kalla þetta 
kennslu og er þá að tala um þá fræðslu sem hann hlaut í kennaranáminu. 
Hann man þó eftir einu námskeiði þar sem unnið var verkefni út frá 
Olweusaráætluninni. Samkvæmt þátttakendum kemur í ljós að mikil 
vöntun er á því hvernig taka eigi á eineltismálum og kennararnir hefðu 
viljað fá kynningar á fleiri forvarnarstefnum, ekki bara á 
Olweusaráætluninni. Svo virðist sem  að sá tími sem fór í kennslu 
varðandi einelti sitji ekki eftir hjá kennurunum. Einn kennarinn segir: 
 
Það er svo langt síðan. Mér finnst eins og það hafi ekkert verið 
farið í einelti, hjá okkur. 

 
Fleiri kennarar eru sammála um að eineltiskennslan hafi verið af skornum 
skammti í náminu. Einn kennari kemur sinni skoðun á framfæri og segir: 

 
Emm, ég held að það sé eina sem kemur upp í hugann, það var 
fyrirlesturinn sem kom frá þeim. En ekki beint í kennslu finnst mér. 
Maður fór í svona lífsleiknikúrsa í Kennó en það var ekkert svona 
… það var bara út frá líðan og svona en ekki tekið fyrir í sambandi 
við einelti, sem slíkt. 
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Íþróttakennararnir leggja mikla áherslu á að bæta þurfi eineltiskennslu í 
þeirra námi þar sem einelti á sér oft stað í búningsklefum ásamt því að 
eiga sér stað á leiðinni í íþróttahúsið og til baka í skólann aftur. Einn 
þeirra segir: 
 

[…] ég get alveg trúað að þetta (einelti) sé stundum í íþróttahúsum 
og í … aðallega eins og í sundinu í búningsklefum eða ... og jafnvel 
niður í íþróttahúsi líka. Eins og í sundi, þá þurfa þær alveg að 
afklæðast. 
 

Flest allir þátttakendurnir telja sig hafa fengið litla fræðslu og þó nokkrir 
sögðu hana of litla og ekki gera sig reiðubúna til að takast á við 
eineltismál í upphafi kennarastarfsins. Margir þeirra tala um að kennsla í 
einelti hafi verið tekin fyrir í valáföngum, þ.e. að nemendur gátu ráðið því 
hvort þeir tækju námskeiðið eða ekki. Þeir leggja áherslu á að einelti taki 
mjög mikla orku frá kennurum og þess vegna sé nauðsynlegt að þeir viti 
hvað þeir eru að gera. Út frá þeirri staðhæfingu finnst þeim að 
eineltiskennsla eigi að vera kennd í skyldunámskeiði en ekki í 
valnámskeiði. Íþróttakennararnir tala um að í þeirra námi hafi 
skyldunámskeið um einelti aðeins verið kennt á B.ed. námsleiðinni en 
þeir nemendur sem voru á BS leiðinni máttu taka það sem valnámskeið. 
Einn íþróttakennarinn segir: 
 

 […] þetta var sko skylda hjá þeim sem voru í B.Ed. og ég í 
rauninni tók þetta sem heitir Tómstundir og frítíminn í staðinn fyrir 
að taka annað sem heitir Heilsurækt og frítíminn. Sem að BS-
brautin tók. Í þessu námskeiði mátti maður skipta, þá réð maður 
hvorn áfangann maður tók.  

 
Það virðist vera misjafnt hvernig kennararnir muna eftir þeirri 
eineltiskennslu sem þeir fengu í náminu. Sumir segja hana hafa verið 
skyldunámskeið á meðan aðrir tala um að einelti hafi verið tekið fyrir í 
valnámskeiði. Hluti kennarana voru duglegir að sækja valnámskeið sem 
innihéldu þætti sem tengjast aga- og atferlismálum. Einn þátttakandinn 
tók námskeið sem snérust um atferlisfræði og lífsleikni og aga og 
bekkjarstjórnun sem hann telur sig hafa lært mikið af. Hann segir: 
 

[…] svo að ég er kannski aðeins betur undirbúin heldur en margir 
aðrir sem koma en hérna … þetta er eiginlega alfarið bara val. 
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Þrátt fyrir að hafa sótt þessi námskeið þá skorti hann undirbúning 
varðandi það hvernig taka eigi á eineltismálum, hvernig ferlið er sem 
farið er í gegnum þegar einelti kemur upp o.s.frv. Þar af leiðandi lærði 
hann ekki það markvissa ferli sem nauðsynlegt er fyrir kennara til að búa 
að þegar þeir lenda í þeirri aðstöðu að glíma við eineltismál.  

Kennararnir tala allir um að sú kennsla sem snérist um einelti hafi 
snúist um Olweusaráætlunina. Ekki eru allir grunnskólar sem starfa eftir 
þeirri áætlun og þar af leiðandi hafi sú fræðsla ekki nýst þeim nemendum 
mikið. Einnig kemur fram í viðtölunum að samfélagið leggi meiri áherslu 
á að undirbúa skólana til að takast á við einelti en að undirbúa kennarana 
sjálfa. Allir eru þeir þó sammála um að kennslan hafi mátt vera mun 
meiri og ítarlegri og eru flestir þeirra sammála um að hafa mætti eitt 
skyldunámskeið í náminu þar sem einelti er tekið markvisst fyrir ásamt 
því að tengja það við verklegt nám, líkt og vettvangsnám. Einn kennari 
segir: 
 

Eins og kannski með eitthvað annað í kennslu þá lærirðu langmest 
að því að koma út í skólanna að vinna sko. Maður sér það best þar. 
 

Það kemur sterkt í ljós að bakgrunnur kennaranna skiptir máli þegar þeir 
hugsa til baka varðandi eineltiskennsluna sem þeir fengu. Sumir þeirra 
höfðu sterkan bakgrunn áður en þeir hófu kennaranám og sóttust þar af 
leiðandi ekki mikið eftir kennslu á því sviði á meðan aðrir höfðu engan 
bakgrunn hvað varðar einelti og samskipti og hefðu viljað fá meiri 
fræðslu í þeim málum. Einn kennari segir: ,,[...] niðrí Kennó þá fannst 
mér þetta atriði ekki það sem ég þyrfti að styrkja mig í”. Að hans mati er 
ekki auðvelt að taka einelti fyrir sem grunnfag og leggur áherslu á að 
einblína frekar á það jákvæða en það neikvæða og segir: 
 
Þú veist það er svolítið erfitt held ég að kenna ... kenna þetta sem 
grunnfag vegna þess að það er líka hættulegt að setja fókusinn 
alltaf á þetta neikvæða, á fráviksnemendur, á sérkennslu, á einelti, 
skilurðu? Það er svo margt flott þarna úti. Það eru svo margir 
ótrúlega flottir krakkar þarna úti. Þetta snýst bara um að finna 
þeirra styrkleika. Þannig að þau geti blómstrað á sinn hátt. 

 
Út frá rödd þeirra þátttakenda, sem tóku þátt í rannsókninni, kemur 
bersýnilega í ljós að kennsla í eineltismálum var ekki nógu mikil. Flestir 
tala um að hún hafi verið af skornum skammti og hefðu viljað fá meiri 
fræðslu og þjálfun í því hvernig taka eigi á einelti. Nokkrir kennarar 
muna ekki eftir því hvort einelti hafi verið tekið fyrir í kennaranáminu 
sem lýsir því vel hversu ómarkviss hún var, þ.e.a.s. ef hún var til staðar á 



 

80 

annað borð. Þá voru kennarar sem sóttust lítið eftir eineltiskennslu í 
náminu sökum sterks bakgrunns og frá fyrri reynslu í eineltismálum. Allir 
voru þeir þó sammála um að styrkja þurfi kennslu varðandi einelti í 
kennaranáminu og nauðsynlegt er, að þeirra mati, að hafa hana markvissa 
og inni í skyldunámskeiði til þess að hún skili sér sem best til allra 
kennaranema.  
 

4.6.1 Hvernig nýtist kennsla varðandi einelti þegar kennarar 
byrja að kenna? 

Þátttakendur voru spurðir hvernig kennslan varðandi eineltismál í 
Háskóla Íslands hefði nýst þeim þegar þeir byrjuðu að kenna og hvort 
hún komi enn að góðum notum. Níu af tólf þátttakendum svöruðu því til 
að kennslan sem þau höfðu fengið nýttist ekkert, tveir telja hana að 
einhverju leyti koma að notum og einn segir hana nýtast sér vel. Þeir þrír 
þátttakendur sem telja sig geta nýtt sér námið inn í starfið vinna allir í 
Olweusarskóla. Ekki er hægt að segja til um hvort munur sé á 
grunnskóla- eða íþróttakennurum hvað þetta varðar né út frá því hversu 
lengi þátttakendurnir hafa starfað sem kennarar. Einn kennari talar  um að 
vettvangsnámið hafi byggt hann upp fyrir kennarastarfið og segir:  

 
[…] í vettvangsnáminu, þá skoðaði maður náttúrlega með 
kennurum viðbrögð við alls konar svona hlutum. En náttúrlega 
krakkar í móttökuskólunum þeir hérna … þeir sýndu allar hliðar á 
sér og þá bara spurði maður og leitaði sér leiðbeininga. Það 
náttúrlega hjálpaði manni.  

 
Þessi tiltekni kennari telur sig hafa fengið góða fræðslu í eineltismálum í 
kennaranámi sínu og segir: 
 

Og svo náttúrlega voru alls konar áfangar … þetta var alltaf rætt 
eitthvað aðeins sko … en þetta var aldrei tekið svona ,,concret“, 
alveg bara frá svona þar sem var farið alveg í gegnum svona 
viðbragðáætlun. Svo maður hafi einhvern verkfærabanka til að 
leita í. 

 
Annar kennari talar einnig um að margt úr náminu hafi nýst sér vel hvað 
varðar fræðslu um einelti og segir: 
 

[…] það helsta sem situr eftir í náminu er að ekki gera ekki neitt. 
Það er frekar að bregðast við, hversu lítið sem það er, heldur en 
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að láta það bíða af sér eða svoleiðis sko. Það er svona ... já því að 
einhvern veginn þegar maður er að horfa á þá er maður að gefa 
grænt ljós á að þetta sé leyfilegt. 
 

Einnig kom í ljós í viðtölunum einstaka kennarar lögðu áherslu á mál eins 
og einelti sem augljóslega hjálpar þeim þegar út á vettvang er komið. 
Einn þeirra segir: 
 

[…] ég lagði áherslu á þetta. Mér finnst ég geta nýtt mér það 
ótrúlega vel. Ég fer ennþá yfir gamla fyrirlestra. Ég er ennþá með 
einn svona ... skoða þetta svolítið nánar. 

 
Annar kennari segir: 
 

[...] og líka það sem maður sérhæfir sig í. Ég valdi til dæmis 
þroskaraskanir barna og eitthvað svona sem ég valdi mér í mínum 
valáföngum sko. Eitthvað sem að hjálpar manni að geta tekist á og 
komið til móts við einstaklinginn. Innan kennslustofunnar. 

 
Flestir þátttakendanna telja þá fræðslu sem þeir fengu varðandi einelti í 
kennaranáminu ekki hafa nýst sér vel. Sumir vilja meina að hæfni til að 
takast á við einelti eflist ekki með því að lesa það í bókum heldur snúist 
þetta meira um samskipti. Þessir kennarar tala um að ekki hafi verið 
unnið mikið með hugtakið einelti í kennaranáminu heldur hafi þetta verið 
einn fyrirlestur  þar sem eineltismál voru tekin fyrir. Einn kennarinn talar 
um lakan undirbúning í kennaranáminu varðandi þessi mál og segir: 
 

Ég get eiginlega ekki sagt það. Mér finnst þetta ekki hafa undirbúið 
mig rosalega mikið áður en ég fór að kenna. Það er að segja: ,,ég 
er reiðubúin að takast á við eineltismál“. Nei ég get ekki sagt það. 
Mér finnst ég ekki hafa fengið þann stuðning sem ég þurfti. Ég 
varð bara að læra það ,,hands on“. 

 
Þeir kennarar, sem telja sig ekki hafa fengið þann undirbúning sem þeir 
þyrftu í eineltismálum, tala um aðra þætti sem studdu við bakið á þeim 
þegar þeir hófu kennaraferill sinn. Einn þeirra segir:  
 

[…] það er náttúrlega bara þetta það sem við höfum lært í 
skólanum, á kennarafundum og annað. Ég held að það nýtist 
manni miklu meira en námið, þannig. 



 

82 

 
Þá kemur fram að upplifun þátttakenda á kennarastarfinu fékk ekki á sig 
raunhæfa mynd fyrr en þeir byrjuðu að kenna sjálfir. Þeir telja sig vera í 
lausu lofti og geta lítið tengt fræðin við það sem er raunverulega að gerast 
innan veggja skólans. Einn kennarinn lýsir þessu svona: 
 

[…] maður sér kannski ekki alveg fyrir sér hvað er verið að tala 
um þannig. Í skólanum. Þegar maður prófar að lenda í því þá 
getur maður hugsað já þetta og svona … og þannig. 

 
Sumir kennarar höfðu starfað í fleiri en einum skóla og telja reynsluna 
hafa leitt sig áfram í eineltismálum og styrkt sig til að takast á við þau 
fremur en þann grunn sem þeir fengu í kennaranáminu sjálfu. Einn 
kennarinn segir: 
 

Ég náttúrlega var í Olweusarteymi í hinum skólanum (þar sem hún 
kenndi áður) og ég fór á verkefnastjóra námskeið. Og ég hugsa að 
það hafi bara hjálpað mér. Að hafa unnið í svona teymi, farið á 
hérna … verkefnastjóra námskeið og þar lærði maður réttu tökin. 
En ekki í háskólanum sjálfum. Ekki neitt svoleiðis.  

 
Fleiri þátttakendur tala um stuðninginn frá skólanum þar sem þeir kenna, 
þar sem fram kemur að öflugur námsráðgjafi er nauðsynlegur hvað varðar 
stuðning í baráttunni gegn einelti. Einnig kemur fram að kennarar byggja 
frekar grunn sinn á þeim kennurum og því starfsfólki sem vinnur með 
þeim ásamt því að styðja sig við eineltisáætlanir líkt og 
Olweusaráætlunina.  
Þá voru kennarar spurðir hvort þeir telji kennaramenntunina gera þá 

betur undir það búna að takast á við eineltismál. Flestir þeir telja svo vera. 
Einn svarar því til að leiki ekki vafi á því – hann viti að hverju hann eigi 
að leita og hvar hann eigi að leita. Þeirri hugsun og vitneskju myndi hann 
ekki búa yfir ef hann hefði ekki kennaramenntunina í vasanum. Einnig 
kemur fram að þrátt fyrir að eineltiskennslan hafi verið af skornum 
skammti hefur kennaramenntunin í heild sinni mikið að segja, t.d. hvernig 
þeim ber að koma fram við nemendur, takast á við agamál og þess háttar. 
Einnig kom fram að kennarar væru ekki jafn öruggir við að eiga við 
eineltismál og taka á þeim ef þeir hefðu ekki kennaramenntunina. Einn 
kennari segir:  

 
Maður upplifir alls konar verkefni og útfærslur um það hvernig 
maður ætlar að takast á við ákveðna nemendur. Þannig séð … 
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Þannig að jú maður er miklu betur undir það búin að takast á við 
einstaklingana og foreldrana með sínu námi sem kennari sko. Alls 
konar … miklu frekar sko. 

 
Út frá þessum niðurstöðum virðist kennaranámið ekki hafa stutt við 

bakið á kennurum varðandi það hvernig taka eigi á eineltismálum í 
kennarastarfinu. Þeir finna fyrir vanmætti í upphafi starfsferils síns 
varðandi þau mál og nýta sér frekar þann stuðning sem er í boði í 
grunnskólanum sem þeir kenna í heldur en að nýta sér það sem þeir lærðu 
í náminu sjálfu. Þó eru einhverjir sem koma betur undir búnir inn í starfið 
en meirihlutinn af þeim lagði áherslu á hluti eins og eineltis- og agamál, 
atferlismótun og samskipti. Kennararnir tóku það fram að þrátt fyrir of 
litla fræðslu varðandi einelti og lítinn sem engan undirbúning varðandi 
hvernig taka skuli á eineltismálum hjálpar háskólanámið þeim í heild 
sinni. Flest öll vilja þau meina að án námsins í heild sinni væru þau í mun 
verri málum en ella.  
 

4.6.2 Úrbætur á kennaranáminu 
Þátttakendur voru spurðir að því hvort það væri eitthvað sem þeir vildu 
hafa öðruvísi í kennaranáminu, hvort sem það væri að bæta einhverju við 
það sem er fyrir, breyta einhverju eða koma inn með eitthvað alveg nýtt. 
Allir höfðu einhverjar skoðanir á því hvernig þeir myndu vilja hafa námið 
en höfðu þó misjafnar skoðanir á þeirri kennslu, fræðslu og þjálfun sem 
þeir fengu. Ein þeirra gat ekki orða bundist og sagði: 
 

Ég ætla bara að viðurkenna það að mér finnst þetta nám í 
Kennaraháskólanum algjört prump sko! 

 
Aðrir þátttakendur horfa á kennaranámið út frá persónugerð einstaklinga 
þar sem hver og einn sér það út frá sínu sjónarhorni. Þá kemur fram að 
eineltisþátturinn í náminu hefði mátt vera meiri og ítarlegri en hafi þó 
ekki verið skilinn útundan. 

 Ekki virðist vera munur á hvort kennarar hafi íþrótta- eða 
grunnskólakennaramenntun í grunninn. Einnig kemur ekki fram munur á 
þeim kennurum sem starfa í Olweusarskóla og þeim sem starfa í skólum 
þar sem unnið er með PBS uppbyggingastefnu eða SMT-skólafærni.  

Flest allir þátttakendurnir töluðu um að bæta þyrfti vettvangsnámið og 
auka mætti viðveru kennaranema á vettvangi hvað eineltismálin varðar. 
Kennararnir telja að með því að ganga í verkin og gera hlutina upp á eigin 
spýtur gefur nemendum meiri reynslu og þekkingu á ákveðnum 
málefnum heldur en fræðin ein og sér gera. Einn þeirra sagði: 
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þú græðir voða lítið á því að hafa einhverjar glósur á einhverju 
blaði því þú veist … þegar þú ert komin með þetta fyrir framan þig, 
grátandi barn á öxlinni, þá er maður ekkert ,,bíddu hvernig var 
þetta aftur þarna í glósunum“. Það er ekki alveg þannig … Eða 
grátandi mömmu í símann. Það er ekki alveg hægt að bera þetta 
saman sko.  

 
Annar kennari sagði: 
 

[…] það er oft best að meta þetta út frá þegar maður er komin inn 
í aðstæður. Það mætti samt alveg fara svona í … sjáanleg dæmi 
eru oft þessi sem maður grípur mest. 

 
Tíminn sem fer í æfingakennslu virðist vera af skornum skammti. Þess 
vegna virðist vera, miðað við upplifanir þátttakenda, erfitt að leggja mikla 
áherslu á eineltismálin á vettvangi þrátt fyrir að þörfin á því sé mikil. 
Fram kemur í viðtölunum að í æfingakennslu er ekki lagt upp úr því að 
kennaranemar sitji kennarafundi, að minnsta kosti ekki í miklum mæli. 
Æfingakennslan stendur yfir í tvær vikur í senn og á þeim tíma leggja 
nemarnir mesta áherslu á að einbeita sér að kennslunni sjálfri og þar af 
leiðandi er lítill tími til að huga að öðrum þáttum eins og eineltismálum. 
Einn kennari sagði: 
 

Maður er ekkert á þessum tveimur vikum að spotta út hvort það sé 
eitthvað einelti. Maður er bara svo mikið að reyna að einbeita sér 
að kennslunni að maður hefur ekkert tíma til þess að vera að hugsa 
um það. 

 
Annar kennari var á sama máli og sagði: 
 

Ég held líka bara að meiri viðvera í skólum, á meðan á námi 
stendur, sé bara alveg málið sko til þess að komast inn í hlutina … 
Ég myndi bara vilja sjá sko að kennarar væru í skóla í 
æfingakennslu í hálft til eitt ár. Ég held að það myndi bara gagnast 
þeim betur heldur en flestir af þessum áföngum sem eru kenndir 
upp í háskóla. … taka þátt í skipulagi starfsins og kennarafundum 
[…] 

 
Með meiri viðveru úti á vettvangi vilja þátttakendur meina að 
kennaranemar finni frekar eigin tækni til að beita í kennslu, t.d. varðandi 
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einelti. Einnig kemur fram, í viðtölunum, að vettvangsnámið ætti að vera 
sett meira í hendurnar á viðtökuskólunum en nú er gert og leyfa nemum 
að kynnast einstaka eineltismálum í þeim skóla þar sem vettvangsnámið 
eða æfingakennslan fer fram. Einn kennari lýsir hugmynd sinni svona: 
 

[...] þá myndi maður bara vera starfsmaður innan skólans á meðan 
maður væri … bara bundin trúnaðarskyldu eins og allir aðrir. En 
hérna þú veist, bara það að sjá hvernig svona mál eru tekin fyrir. 

 
Þá kemur fram að kennaranámið í heild sinni sé of stutt sem verður til 
þess að kennaranemar fá ekki þá reynslu sem þeir þurfa til að geta tekist á 
við kennarastarfið, þ.m.t. eineltismálin. Einn kennari kemur skoðun sinni 
áfram á eftirfarandi hátt varðandi lengd námsins: 
 
Þetta á bara að vera 5 ár og þú átt að fá tækifæri til að enda þetta 
með meistararitgerð frekar en bachelor. Hoppa bara yfir og halda 
bara beint áfram. Þannig að þú getir bara … og ... ef að námið er 
lengra, þá geta þau (kennaranemarnir) náð sér í þau verkfæri sem 
þau vilja. 

 
Þarna er átt við að með því að lengja námið um tvö ár gefst nemendum 
kostur á að bæta við sig fleiri námskeiðum ásamt því að auka þekkingu 
sína á einstaka sviðum, t.d. í eineltismálum. Með þessu móti gefst einnig 
kostur á að lengja vettvangsnámið sem og að draga inn meiri fjölbreytni í 
kennaranámið. 
Þrátt fyrir að megináhersla þátttakenda hafi verið að lengja 

vettvangsnámið þá voru flestir þeirra sammála um að fræðsla um einelti 
hafi verið í algjöru lágmarki. Skortur virðist vera á fræðslu og þjálfun um 
það hvernig sporna megi við einelti og umræður um þetta efni yrðu vel 
þegnar að þeirra sögn. Fram komu hugmyndir um að eineltiskennsla yrði 
kennd eða tekin fyrir áður en nemendur fara í æfingakennslu. Lögð var 
áhersla á að setja upp námskeið sem væri bæði bóklegt og verklegt 
þannig að hægt væri að tengja fræðin við verklega hlutann. Þá myndu 
nemendur fá meiri innsýn inn í eineltismálin, fá að lesa skráningar og 
viðtöl við nemendur sem hafa lent í einelti og fengið að heyra um 
bakgrunn þeirra og þess háttar. Á vettvangi væri kennaraneminn einhvers 
konar aðstoðarkennari, myndi fylgjast með bekkjarandanum, samskiptum 
nemenda o.s.frv. Þetta gæti, samkvæmt viðmælendum, haft mikið að 
segja fyrir kennaranema áður en þeir fara að kenna sjálfir.  

Nokkrir þátttakendur komu því á framfæri að kynning á 
umbunakerfum, eins og t.d. á PBS aðferðinni, hafi sárlega vantað í 
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kennaranámið sem og meiri fræðsla um fyrirbyggjandi aðgerðir til að 
sporna við einelti. Einn kennari segir: 
 

[...] það mætti leggja meiri áherslu á fyrirbyggjandi aðgerðir og 
lausnir og semsagt hvað á að gera í stöðunni þegar einelti kemur 
upp. Það mætti aðeins kynna okkur þetta meira. 

 
Þrátt fyrir að þátttakendur telji mikinn skort vera á fræðslu í 
eineltismálum í kennaranáminu þá finnst sumum þátttakendum of mikil 
áhersla lögð á fræðin og of lítil áhersla lögð á t.d. samskipti, bæði milli 
kennara og barna, meðal barna og á milli foreldra og kennara. Einn 
kennari lýsir þessu svona: 
 

[…] við erum með lifandi fólk og ég meina þetta er bæði þú veist 
skóli eins og t.d. stór fjörður úti á landi, með fólkinu sem tilheyrir 
heilli byggingu ... Þetta er bara stórt þorp … þannig að mér finnst 
þetta vanta svolítið, þessi samskipti. 

 
Samkvæmt þátttakendum snýst kennarastarfið meira og minna um 
samskipti og það vantar meiri þjálfun í samskiptafærni. 

Fleiri þættir komu upp í viðtölunum við þátttakendurna hvað skort á 
fræðslu varðar. Margir þeirra nefna of litla kennslu varðandi 
bekkjarstjórnun, agamál og agamótun og atferlisfræði. Þá virðist vera 
þörf á dýpri og skýrari eineltisfræðslu í kennaranáminu um t.d. 
birtingamyndir eineltis, afleiðingar þess og hvaða úrræði eru í boði fyrir 
bæði þolendur og gerendur eineltismála sem og fjölskyldur þeirra. 
Kennaranemar eru oft á tíðum ekki meðtækilegir fyrir slíkum hlutum 
þegar þeir eru í náminu vegna þess að þeir eru ekki inni í raunverulegum 
aðstæðum. Kennarar vilja hafa sérstakt skyldunámskeið um eineltismál í 
kennaranáminu sem snýst bara um einelti og hvernig á að taka á því 
vandamáli því oft á tíðum vita þeir ekki hvað þeir eiga að gera þegar upp 
koma erfið eineltismál: ,,Maður er oft ráðþrota” sagði einn kennarinn. Þá 
kemur fram í viðtölunum að kennarar bera mikla ábyrgð á börnum 
annarra sem ýtir enn fremur undir það hversu mikilvægt er að fræða 
kennara framtíðarinnar um eineltismál. Einn kennari segir: 

 
Ég meina við erum að tala um lítið barn og þú veist … unglinga, 
alveg sama hvað það er, alveg upp úr og niður úr. Þá finnst mér 
við þurfa að vita hvað við erum að ganga … við erum … við 
ósjálfrátt treystum á kennarana. Og ég held að allir geti munað 
eftir einhverjum kennara sínum alla ævi. Þú veist hann er mikill 
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áhrifavaldur. Þetta er heimili barns að heiman. Mér finnst þetta 
svolítið erfitt að vera ekki undirbúin undir þetta. 

 
Þrátt fyrir þörf á meiri fræðslu varðandi einelti í kennaranáminu telja 

þátttakendur hana ekki hafa orðið útundan og benda á að leggja megi 
áherslu á úrbótum hvað það varðar.  

Fleiri hugmyndir varðandi fræðslu á einelti komu upp í viðtölunum, 
þ.m.t. leikræn tjáning og reynslusögur þolenda og gerenda eineltismála. 
Með leikrænni tjáningu áttu þátttakendur við að eineltisnámsskeið yrði 
byggt upp eins og eineltismál þar sem einstaka atvik eru sett upp. Slík 
hugmynd gengur út á að nemendurnir í námskeiðinu taki þátt með 
leikrænni tjáningu. Einn kennari lýsir hugmynd sinni svona: 

 
[...] láta allan bekkinn í rauninni fara í gegnum það, þeim sem 
taka áfangann. Að sem sagt stimpla einum inn sem geranda og fara 
svo í gegnum það eins og eitthvað Olweusarteymi eða teymi sem 
tekur á því. Fara í gegnum í rauninni eins og maður væri að læra 
að skera upp í miðjum hjartaskurði. Læra það með því að gera það 
í rauninni.  

 
Með þessari hugmynd eiga þátttakendur við að með því að lenda í 
aðstæðum sjálfur og þurfa að vinna sig út úr þeim þá fái þeir 
tilfinninguna fyrir því út á hvað einelti gengur og ná frekar að setja sig í 
spor þeirra barna sem koma til með að lenda í einelti í bekk þeirra, ef slíkt 
gerist, þegar út í kennslu er komið.  

Reynslusögur þolenda og gerenda í eineltismálum komu einnig við 
sögu í hluta af viðtölunum. Þátttakendur telja að með því að fá slíka sögu 
beint framan í andlitið ýti það enn meira undir vitundarvakningu 
nemenda hvað einelti varðar. Einn kennarana var með ákveðna hugmynd 
varðandi þetta: 

 
Stefán Karl var hérna með svona eintal, sem var kynnt í mörgum 
skólum. Þá var t.d. upplifun sem hefði mátt koma oftar í 
kennaranáminu. Það er bara upplifun nemenda sem gekk í gegnum 
þetta. 
 

Þátttakendur tala um að svona fyrirlestur hafi áhrif því þarna er verið að 
deila nákvæmlega því sem þessi einstaklingur upplifði og eflir 
kennaranema í því hvernig sé best að bregðast við í svona aðstæðum. Þá 
voru nokkrir af þeim sem tóku þátt í rannsókninni sem leggja áherslu á að 
bæta þurfi fræðslu varðandi foreldrasamskipti í kennaranáminu. Þessi 
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þáttur er mjög erfiður og vandmeðfarinn hluti af kennarastarfinu og þess 
vegna þurfa nýútskrifaðir kennarar að vera vel þjálfaðir í slíkum málum 
áður en þeir koma út á vettvang og fara að sinna kennarastarfinu fyrir 
alvöru. 

Einelti á ekki að vera falið og því er nauðsynlegt að fjalla opinskátt 
um málefnið í náminu til þess að byggja upp kennara framtíðarinnar og 
fylla þá af fróðleik og reynslu fyrir eineltisátök komandi ára. Ljóst er að 
mikil þörf er á úrbótum varðandi eineltismál í kennaranámi 
Menntavísindasviðs við Háskóla Íslands. Nemendur eru allir sammála um 
að bæta þurfi kennsluna. Þeir vilja fá meiri og dýpri fræðslu varðandi 
einelti eins og t.d. um tíðni þess, birtingamyndir og afleiðingar. Einnig 
telja þeir þörf á meiri tíma á vettvangi, fá að sitja kennarafundi, 
eineltisfundi ásamt því að kynnast einstökum eineltismálum í þeim skóla 
þar sem æfingakennslan fer fram. Þetta er mjög mikilvægur punktur fyrir 
þessa rannsókn því með því að auka vettvangsnám kennaranema fá þeir 
meiri tilfinningu fyrir kennarastarfinu. Reynslusögur þolenda og gerenda 
eineltismála hafa án efa mikil áhrif en það var einn af þeim þáttum sem 
kennurum þóttu vanta í kennaranámið. 

Í þessum kafla hefur verið gerð grein fyrir frásögnum og upplifun 
þátttakenda rannsóknarinnar á námi þeirra við Háskóla 
Íslands/Kennaraháskóla Íslands. Fjallað var um hversu mikla kennslu þeir 
fengu um eineltismál, hvernig þeir eru undir það búnir að takast á við 
einelti eftir námið, hversu mikla þekkingu þeir hafa á hugtakinu einelti og 
hvaða hugmyndir þeir hafa um það. Þá voru viðbrögð þeirra skoðuð 
þegar upp koma eineltismál í skólanum og hvað það er sem þeir telja að 
mætti bæta varðandi kennslu í eineltismálum við Háskóla Íslands. Í 5. 
kafla verða þessar niðurstöður ræddar enn frekar. 
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5 Samantekt og umræða 

Í þessum kafla er efnið dregið saman og leitast við að svara 
rannsóknarspurningum ritgerðarinnar ásamt því að draga saman helstu 
hugmyndir þátttakenda um úrbætur í kennaranáminu.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna, líkt og fyrri rannsóknir, að 
kennarar vilja fá meiri fræðslu og þjálfun í því að bregðast við og takast á 
við einelti. Nær öllum þátttakendum finnst að sérhæfð kennsla um 
eineltismál eigi að vera hluti af kennaranáminu og flestir þeirra sögðu að 
vettvangsnámið ætti að vera lengra þar sem einelti kæmi þar inn í. Lítill 
hluti þátttakenda voru ánægðir með þá fræðslu sem þeir fengu í náminu 
hvað einelti varðar og margir telja þá litlu kennslu sem þeir fengu ekki 
hafa nýst sér vel. Einnig voru nokkrir sem mundu aðeins óljóst eftir slíkri 
kennslu í námi sínu. 

Skortur á fræðslu og þjálfun þátttakendanna í kennaranáminu ýtti 
undir óöryggi þeirra og hræðslu á fyrsta árinu þeirra sem starfandi 
kennarar. Flestir töldu sig ekki hafa ekki verkfærin sem þurfti til að grípa 
inn í eineltismál eða koma auga á einelti. Margir þátttakendanna koma 
inn á foreldrasamskipti og segja að meira hefði þurft að fjalla um þann 
þátt í kennaranáminu því samskipti við foreldra eru einn af stærstu 
þáttunum þegar upp koma eineltismál í skólanum. 

Viðhorf kennara til eineltis sýna að þeir eru tilbúnir til að axla þá 
ábyrgð að taka á einelti og gera sér fulla grein fyrir því hversu stórt 
vandamál það er í grunnskólum landsins. Samkvæmt þessari rannsókn 
eiga kennarar erfitt með að koma auga á einelti en það er margt sem 
spilar inn í, t.d. of lítil kennsla um einelti í náminu og lítil eða engin 
viðvera kennara í frímínútum.  
Þátttakendurnir telja að góð fræðsla varðandi einelti og meira 

vettvangsnám í kennaranáminu, viðeigandi fræðsla í skólanum sem þeir 
vinna í, öflugt samstarfsfólk og góður bekkjarbragur séu árangursríkustu 
leiðirnar til að taka á eineltismálum á farsælan og faglegan hátt.  

 

5.1 Hugtakið einelti 
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar gera þátttakendur sér grein fyrir 
því hvað felst í hugtakinu einelti og telja flestir það vera þegar 
einstaklingur eða hópur ræðst endurtekið að einum einstaklingi, 
félagslega og/eða líkamlega í langan tíma.  Þeir gera sér einnig grein fyrir 
því að einelti er stórt vandamál í grunnskólum landsins og hvaða áhrif 
það getur haft á þá sem fyrir því verða. Við nánari útskýringar á 
hugtakinu kom meiri breidd í skilgreiningar þeirra. Sumir lögðu áherslu á 
þolendur eineltis en aðrir á gerendur. Þessar niðurstöður eru af jákvæðum 
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toga og gefa til kynna að þátttakendur hafi vitneskju varðandi einelti, um 
orsakir þess og afleiðingar sem og birtingamyndir. Einnig eru 
niðurstöðurnar í samræmi við það sem ýmsir fræðimenn hafa lagt fram 
varðandi skilgreiningu á einelti, að einelti sé neikvætt og endurtekið 
atferli þar sem einhver er tekinn fyrir og píndur, andlega og/eða 
líkamlega af einum eða fleiri einstaklingum (Page og Page, 2003; Guðjón 
Ólafsson, 1996; Olweus, 1992; Roland og Vaaland, 1996). 

Íþróttakennarar telja einelti vera stærra vandamál fyrir 
umsjónarkennara þar sem þeir verja meiri tíma með börnunum og eru í 
samskiptum við foreldra þegar nauðsyn krefur. Íþróttakennarar hafa 
nokkuð til síns máls en engu að síður er það þeirra ábyrgð að tryggja 
nemendum sínum öryggi á meðan þeir eru undir eftirliti þeirra því hluti 
eineltis fer fram bæði í íþróttasölum og í búningsklefum.  

 

5.1.1 Að koma auga á einelti 
Einelti getur verið mjög falið og erfitt að koma auga á það. Hluti 
þátttakendanna taldi sig vera nokkuð vel í stakk búna við að koma auga á 
einelti en margir tóku fram að kennarar eru sjaldnast á þeim stöðum þar 
sem einelti á sér stað, eins og t.d. í dimmum skúmaskotum, á salernum, á 
leið í og úr skóla og á skólalóðinni. Þessar niðurstöður eru í samræmi við 
það sem fram hefur komið í rannsóknum um að einelti fari oftast fram á 
skólatíma; í leikfimi, sundi, á leið í og úr skólanum (Olweus, 1993; 
Bullock, 2002; Guðjón Ólafsson, 1995; Menntamálaráðuneytið, 2009) 
eða á afskekktum stöðum (Þorlákur H. Helgason, e.d.). Flestir töldu sig 
þó ekki nógu þjálfaða í að koma auga á einelti og voru þeirrar skoðunar 
að þeir höfðu ekki fengið nógu mikla fræðslu og þjálfun í 
kennaranáminu. Fram kom að reynsla í starfi og fræðsla innan skólans 
sem þeir kenna í styðji mikið við bakið á þeim varðandi mál sem þessi 
ásamt því að benda á að hver og einn kennari er einstakur, sumir eiga 
auðvelt með að koma auga á einelti á meðan aðrir láta það fram hjá sér 
fara.  

Margir þeirra umsjónarkennara sem tóku þátt í rannsókninni halda 
bekkjarfundi, ýmist einu sinni í viku, hálfsmánaðarlega eða einu sinni í 
mánuði. Slíkir bekkjarfundir er góð leið til að átta sig á andanum innan 
bekkjarins, skoða samskipti nemenda þeirra á milli og til að koma í veg 
fyrir ágreining sem gæti haft alvarlegar afleiðingar í för með sér, eins og 
einelti, sé ekki strax gripið í taumana. Fræðimenn leggja einnig á áherslu 
á mikilvægi bekkjarfunda til að styrkja bekkinn sem heild og efla 
samkennd meðal bekkjarfélaga ásamt því að þróa jákvæð samskipti milli 
barna (Olweus, 2005; R time, e.d.a.). Þetta eru mjög jákvæðar 
niðurstöður og sýna að þátttakendur rannsóknarinnar eru að beita 
árangursríkri aðferð til að koma auga á einelti og vinna gegn því. 
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Íþróttakennararnir, sem tóku þátt í rannsókninni, fara sínar leiðir í að 
fylgjast með nemendum varðandi það að koma auga á einelti. Þeir tala 
um að þeir fylgist vel með þeim nemendum sem ítrekað vilja ekki vera 
með í íþróttum, sérstaklega í boltaíþróttum, og fylgja því eftir. Þetta gefur 
til kynna að þessir kennarar eru með augun opin varðandi hugsanlegum 
vandamálum sem gætu endað í stærri og alvarlegri málum. Þá kemur 
fram að íþróttakennarar eru virkir í því að tilkynna til umsjónakennara ef 
eitthvað er í gangi hjá einstaka nemendum í íþróttatíma en þeir virðast 
ekki vera upplýstir um þau mál sem eru í gangi inni í skólanum. Þetta 
bera að taka til skoðunar því nauðsynlegt er að hafa gott samband milli 
íþrótta- og umsjónarkennara til að sjá málin sem eina heild, eins og t.d. 
eineltismál. 

 

5.1.2 Tíðni eineltis 
Þrátt fyrir að þátttakendurnir telji einelti vera stórt vandamál eru þeir 
flestir sammála um að tíðni þess hafi lækkað og helsta ástæðan sé sú 
vitundarvakning sem orðið hefur í samfélaginu á síðustu árum. Þegar 
nýrri rannsóknir eru bornar saman við eldri kemur í ljós að lítil breyting 
hefur orðið þar á (Ragnar F. Ólafsson o.fl., 1999; Ársæll M. Árnason og 
Þóroddur Bjarnason, 2009; Þorlákur H. Helgason, 2005) og hafa m.a. 
sýnt hækkun á tíðni eineltis milli ára (Ragnar F. Ólafsson, 2008). Þetta 
gefur til kynna að kennarar vanmeta tíðni eineltis líkt og eldri rannsóknir 
hafa leitt í ljós (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2003). Áhugavert er að skoða 
hvað veldur því að kennarar hafi ekki skýra sýn á tíðni eineltis í 
grunnskólum landsins. Upp kemur sú hugmynd að um fræðsluleysi sé að 
ræða. Starfsvettvangur kennara þarf að upplýsa þá um nýjustu rannsóknir 
á tíðni eineltis svo þeir hafi hugmynd um hvað er að gerast í þeim heimi. 
Einnig væri hægt að virkja eftirfylgni eineltisteyma skólanna, efla fræðslu 
varðandi einelti og búa til vinnuhópa þar sem kennarar geta komið saman 
og komið vangaveltum sínum á framfæri ásamt því að hlusta á hugmyndir 
annarra kennara. Önnur ástæða getur verið vandkvæði kennara við að 
koma auga á einelti og þar af leiðandi vanmeta þeir tíðni þess. Betri 
undirbúningur í kennaranámi myndi eflaust hafa áhrif á að kennarar yrðu 
betur í stakk búnir í að koma auga á einelti og meta tíðni þess betur. 
Þessar niðurstöður koma af stað frekari vangaveltum um það hvers 

vegna tíðni eineltis hefur ekki minnkað, þrátt fyrir þær fyrirbyggjandi 
aðgerðir sem leiddar hafa verið inn í grunnskóla landsins síðustu ár. Ef 
kennarinn er ekki nógu fær í að koma auga á einelti og taka á því  eru 
miklar líkur á að einelti nái langt og geti þar af leiðandi haft slæmar 
afleiðingar í för með sér. Síðustu ár hafa eineltisáætlanir verið innleiddar 
inn í flesta grunnskóla á Íslandi og í þeim skólum starfar afbragðs 
kennarar og góðir skólastjórnendur. En þrátt fyrir þessa jákvæðu hliðar þá 
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hafa eineltismálin ekki minnkað. Þess vegna er tími til komin að 
kennaranámið verði tekið föstum tökum þar sem eineltiskennsla verði 
bætt til muna sem verður til þess að kennarar ná betri tökum á 
eineltisvandamáli hjá íslenskum grunnskólabörnum. 

 

5.1.3 Aðgerðaráætlanir gegn einelti 
Mikilvægt er að skólar séu með heildstæða stefnu gegn einelti sem 
myndar ramma utan um forvarnir og íhlutun skóla í eineltismálum (Smith 
og Sharp, 2000). Auk þess kemur fram í Aðalnámsskrá grunnskóla 
(2008) að allir grunnskólar eigi að vera með eineltisáætlun. Þátttakendur 
þekktu ýmsar leiðir til að sporna við einelti, þ.á.m. Olweusaráætlunina en 
þó voru ekki allir sem unnu eftir henni í sínum skóla. Þátttakendur sem 
vinna eftir þeirri áætlun voru misvel að sér í því hvernig slíkt ferli gengur 
fyrir sig og hvar á að byrja þegar upp koma eineltismál. Aðrir sem starfa 
samkvæmt Olweusaráætluninni voru þó vel að sér hvað ferlið varðar og 
virðast vita nákvæmlega hvert þeir eiga að leita og hvað þeir eiga að gera 
þegar upp koma eineltismál. Hluti þátttakenda vinnur eftir PBS og SMT 
stefnunum sem eru báðar agamótunarstefnur þar sem unnið er með 
inngrip vegna óæskilegrar hegðunar. Í rannsókninni var almennt enginn 
munur á svörum kennaranna eftir því hvort þeir störfuðu í Olweusarskóla 
eða í skóla þar sem unnið er eftir PBS og SMT. Það gefur til kynna að 
ekki skipti máli hvernig aðgerðaráætlun skólarnir fara eftir. Þá er þeirri 
spurningu velt upp hvort það eigi að vera skylda fyrir grunnskóla að 
fylgja Olweusarstefnunni? Er ekki nóg að hafa ákveðna stefnu og fara 
markvisst eftir henni? 

Samkvæmt rannsókninni virðast skólar vera með áætlanir til að sporna 
gegn einelti en þrátt fyrir það hefur tíðni eineltis ekki lækkað síðustu ár. 
Sú spurning sem blasir við er hvort árangurinn yrði betri ef kennarar væru 
betur undir það búnir að takast á við eineltismál, með aukinni þjálfun? 
Miðað við niðurstöður rannsóknarinnar skiptir ekki máli hvernig áætlun 
skólarnir vinna eftir því enginn munur var á svörum kennara eftir því 
hvort þeir störfuðu í Olweusarskóla, í skóla sem vinnur eftir PBS eða 
SMT. Út frá þessu kemur upp sú spurning hvort skólarnir séu virkilega að 
vinna eftir þessum eineltisáætlunum? Hvað veldur því að tíðni eineltis 
hefur ekki minnkað síðustu ár þrátt fyrir mikla vitundarvakningu á sviði 
eineltismála og innleiðingu Olweusaráætlunarinnar, PBS og SMT? 

 

5.2 Viðbrögð við einelti 
Einelti hefur neikvæð áhrif á skólabrag og þess vegna getur það ekki 
samrýmst markmiðum og gildum skóla að bregðast ekki við þegar einelti 
kemur upp (Smith og Sharp, 2000). Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að 



 

93 

allir þátttakendur hafa ákveðna leið til að takast á við einelti þegar það 
kemur upp. Samkvæmt þeim er mikilvægt að kalla til bekkjarfundar og 
ræða við börnin sem eina heild, nota klípusögur, kenna þeim að setja sig í 
spor annarra, upplýsa þau um alvarleika málsins ásamt því að komast að 
því hver á hlut að máli hverju sinni. Áhersla er lögð á bæði þolanda og 
geranda í þeim eineltismálum sem upp koma. Í sumum tilfellum er 
þolanda og geranda stíað í sundur og þeir settir hvor í sinn hópinn en í 
öðrum tilfellum er farin sú leið að láta hlutaðeigandi ræða saman ásamt 
því að ræða við þá sitt í hvoru lagi.  
Þá eru samskipti við foreldra ofarlega á viðbragðslistum þátttakenda 

þegar upp koma eineltismál. Sumir tala við foreldra snemma í ferlinu á 
meðan aðrir segja að eineltisferlið nái hámarki þegar haft er samband við 
foreldra. Í þessu samhengi leggja þátttakendur mikla áherslu á gott 
samstarf heimilis og skóla og segja að það samstarf mætti vera meira, 
jafnvel daglega. Ef kennarar og foreldrar samhæfa sig í viðbrögðum gegn 
einelti aukast líkurnar á bættum árangri í eineltismálum (Gegn einelti, 
e.d.b; Guðjón Ólafsson, 1996).  

Tímaleysi kennara virðist skipa stóran sess varðandi það hversu stórt 
vandamál einelti er ef marka má niðurstöður rannsóknarinnar. Þetta 
styður eldri niðurstöður íslenskra rannsókna sem sýna að tímaskortur 
kennara sé ein megin orsök hvað varðar úrlausn eineltismála í 
grunnskólum á Íslandi (Ragnar F. Ólafsson og Ólöf Helga Þór, 2000). 
Þetta er áhugaverður punktur, að kennarar tali enn þann dag í dag undan 
tímaskorti í starfi sínu líkt og fyrir 8 árum síðan. Ef kennarar hafa ekki 
tíma til að grípa inn í eineltismál og veita börnunum fræðslu um það 
málefni verður aldrei nein framþróun varðandi útrýmingu á einelti. 
Kennarar verða að gefa sér tíma til að tala við börnin, fylgjast með, lesa í 
hegðun þeirra og athafnir og vera vel vakandi fyrir gjörðum þeirra utan 
kennslustofunnar. Nauðsynlegt er að finna lausn á þessum vanda, annað 
hvort með því að fjölga kennurum inn í grunnskólanna og efla 
samkennslu í bekkjum eða með því að lengja vinnudag kennara sem er 
óraunhæft því það eru einungis 24 tímar í sólarhringnum.  

 

5.2.1 Líðan þátttakenda fyrsta veturinn í kennslu 
Þátttakendur voru spurðir um líðan sína fyrsta veturinn sem kennari og 
hvernig þeir hefðu verið undir það búnir að takast á við eineltismál á 
þeim tíma. Helmingur þátttakenda taldi sig vera nokkuð vel undirbúinn 
og hinn helmingurinn taldi sig engan veginn í stakk búinn til að takast á 
við slík mál. Helstu áhyggjur þeirra voru að grípa ekki nógu snemma inn 
í þegar upp komu eineltismál, þeim fannst erfitt að láta málin frá sér í 
hendur annarra aðila innan skólans og voru óöruggir um hvort þeir hefðu 
brugðist rétt við. Einnig kemur í ljós að þátttakendum fannst þeim hafa 
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verið hent út í djúpu laugina þegar þeir stigu sín fyrstu skref sem kennarar 
því undirbúningurinn úr kennaranáminu hafi ekki verið nógu mikill 
varðandi eineltismál.  
Þann stuðning sem kennararnir fengu á sínu fyrsta ári fengu þeir í 

skólanum þar sem þeir kenndu og þeir sem kenna með öðrum kennara 
finna mikið öryggi í því. Svo virðist sem bakland kennaranna í þeim 
skóla sem þeir vinna í sé meiri stuðningur varðandi eineltismál heldur en 
háskólanám þeirra. Það er ekki nógu gott því þriggja ára háskólanám ætti 
að efla kennaranema í því að þekkja slík mál, vera með lausnir og 
verkfæri í höndunum til að beita ef slík mál koma upp. Ef grunnþekkingin 
er ekki til staðar getur reynst erfitt að bæta ofan á reynsluna.  

 Þrír af fjórum íþróttakennurum sem fundu fyrir miklum ótta varðandi 
eineltismálin á fyrsta starfsárinu sínu. Það gæti gefið til kynna að 
undirbúningur þeirra varðandi eineltismálin sé ekki nógu mikill, jafnvel 
enn minni en hjá umsjónarkennurunum. 

Samskipti milli foreldra og kennara er mikilvægur þáttur, bæði þegar 
upp koma eineltismál sem og í forvarnarvinnu gegn því (Gegn einelti, 
e.d.b). Þess vegna er mikilvægt að kennarar séu vel þjálfaðir í 
foreldrasamskiptum og hafi góðan grunn í þeim málum. Miðað við 
niðurstöður rannsóknarinnar eru samskipti við foreldra eitt af stærstu 
áhyggjuefnum þátttakenda þegar upp koma eineltismál. Flestir telja góð 
samskipti foreldra og kennara vera  forsenda þess að barninu líði vel í 
skólanum. Þátttakendur töluðu um að vera óöruggir í samskiptum við 
foreldra og finnst oft eins og foreldarnir hafi ekki trú á þeim.  

Ekki er sama hvernig farið er að því að tala við foreldra vegna 
eineltismála. Um þetta ræddu þátttakendur og sögðu foreldra jafn 
misjafna og þeir eru margir og bentu t.d. á að sumir fara í vörn þegar upp 
koma eineltismál á meðan aðrir taka málefninu vel og vinna í góðu 
samstarfi við kennarana til að leysa úr vandanum.  Kennarar þurfa, miðað 
við þeirra frásögn, meiri þjálfun í að læra samskipti við foreldra. 
Samskipti heimili og skóla hefur vaxið gríðarlega síðustu ár og samskipti 
kennara við foreldra aukist til muna. Þetta verður að taka til skoðunar í 
kennaranáminu til að fylgja vaxandi ábyrgð kennara gagnvart 
nemdendum þeirra og fjölskyldu. Kennararnir töluðu um að auka ætti 
þann tíma sem fer í vettvangsnám. Þar væri t.d. tilvalið fyrir 
æfingaskólanna að taka nemanna með á foreldrafundi og leyfa þeim að 
upplifa sig í slíkum aðstæðum.  

 

5.3 Kennsla í eineltismálum 
Kennarar skipa stórt hlutverk í að vinna gegn einelti, ekki síst vegna 
mikilla samskipta við nemendur ásamt því að hafa lagalegar og 
siðferðilegar skyldur til þess (Aðalnámskrá, 2008; Lög um menntun leik-, 
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grunn- og framhaldsskólakennara nr. 872/2008). Börn hafa hvorki þroska 
né þekkingu til að takast á við einelti og því er það á ábyrgð kennara að 
vinna gegn því. Í ljósi þessa þurfa kennarar að þekkja einkenni eineltis 
svo þeir geti gert sér grein fyrir hvað um er að vera og séu færir um að 
grípa inn í eins fljótt og auðið er (Heimili og skóli, e.d.). Skilnings- og 
þekkingarleysi kennara á einelti hefur áhrif á aðgerðir þeirra í að koma 
auga á og sporna við einelti (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 
2004) og er því mikilvægt að þeir séu vel undir það búnir eftir 
kennaranámið að takast á við einelti og að þeir hafi hugmyndir um 
afleiðingar þess, tíðni og birtingamyndir. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við fyrri rannsóknir sem 
sýna að fáum kennurum finnst kennaramenntun þeirra búa þá nógu vel 
undir að taka á eineltismálum. Skortur á sjálfstrausti kemur í veg fyrir að 
kennarar finni fyrir öryggi þegar kemur að því að  taka þarf á einelti 
(Ragnar F. Ólafsson og Ólöf Helga Þór, 2000; Vanda Sigurgeirsdóttir, 
2003). Tekið skal fram að við ítarlega heimildaleit var ekki um auðugan 
garð að gresja varðandi nýjar erlendar heimildir um menntun kennara í 
eineltismálum. Mikilvægt er að hafa það í huga þegar skoðaður er 
samanburður á þessari rannsókn og eldri rannsóknum, bæði íslenskum og 
erlendum.  

Ekki var mikill munur á svörum íþrótta- og umsjónarkennara en báðir 
hópar telja þá kennslu sem þeir fengu um einelti í kennaranámi sínu ekki 
hafa dugað þegar þeir byrjuðu að vinna sem kennarar og hefðu viljað fá 
meiri fræðslu og þjálfun í að takast á við slík mál. Þeir þátttakendur, sem 
starfa sem umsjónarkennarar, sögðu eitt skyldunámskeið hafa tekið 
einelti fyrir en þó af skornum skammti. Einnig sögðu þeir að nokkur 
valnámskeið hafi verið í boði, sem þar sem t.d. var fjallað um einelti, 
agamótun, bekkjarstjórnun og samskipti. Lítill hluti þátttakenda sótti í 
þessi valnámskeið. Ástæðan virðist vera sú að í náminu gera nemendur 
sér ekki grein fyrir því hvað bíður þeirra þegar í kennslu er komið né 
hvað einelti er stór hluti af kennarastarfinu. Einnig sýndu niðurstöður að 
sum valnámskeið, sem í boði voru, höfðu takmarkaðan nemendafjölda og 
þar af leiðandi komust ekki allir að sem vildu. Í íþróttakennaranáminu 
voru engin skyldunámskeið sem fjölluðu um einelti en að sögn 
þátttakenda var fjallað um einelti í einu valnámskeiði en það var ekki 
markviss kennsla heldur aðeins ein kennslustund. Nokkrir sögðu enga 
kennslu hafa verið um einelti eða mundu ekki eftir því í námi sínu. Á 
heildina litið telja þátttakendur kennaranámið ekki hafa búið þá vel undir 
að takast á við eineltismál í kennslu. Helsti stuðningur þeirra er skólinn 
sem þeir kenna við og sjálfsmenntun. 

Kennarar virðast mjög óttaslegnir á fyrsta árinu í kennslu enda í mörg 
horn að líta. Ef marka má niðurstöður rannsóknarinnar hafa allir 
þátttakendur þurft að vinna með eineltismál. Í ljósi þess ætti kennsla 
varðandi einelti ekki að vera í valnámskeiðum heldur í 
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skyldunámskeiðum sem allir kennarar sækja og kynnast einelti á 
fræðilegan hátt ásamt því að kynnast því í gegnum vettvangsnám.  

Ljóst er að bæta þarf fræðslu og þjálfun varðandi einelti í 
kennaranáminu. Íþróttakennarar eiga ekki síður að fá meiri kennslu 
varðandi einelti því stór hluti þess gerist í búningsklefum og á leið í og úr 
íþróttahúsinu (Bullock, 2002; Guðjón Ólafsson, 1995). Þar sem 
íþróttakennararnir eyða ekki miklum tíma inn í búningsklefanum ætti 
baðvörður að vera vel á verði gagnvart eineltishegðun barna. Í ljósi þess 
er velt upp þeirri spurningu hvort baðverðir hafi fræðilega þekkingu á bak 
við sig varðandi eineltismál og hvort þeir séu í stakk búnir til að koma 
auga á einelti ásamt því að gera sér grein fyrir afleiðingum þess. Þetta er 
áhugavert að skoða og kallar á frekari rannsóknir í þessum fræðum. 
Þegar þátttakendur rannsóknarinnar útskrifuðust frá Háskóla 

Íslands/Kennaraháskóla Íslands þurftu þeir að hafa lokið B.Ed.-gráðu/BS-
gráðu í grunnskólakenna-/íþróttafræði til að geta sótt um leyfisbréf hjá 
menntamálaráðuneytinu. Í dag hefur námið verið lengt og nú þarf hver 
nemandi að ljúka meistaranámi í M.Ed.-/MS-gráðu til þess að öðlast rétt á 
að sækja um leyfisbréf (Menntavísindasvið, e.d.). Áhugavert verður að 
fylgjast með þróun eineltiskennslu í Háskóla Íslands næstu ár og skoða 
síðar stöðu nýútskrifaðra kennara hvað eineltismálin varða. 

 

5.4 Úrbætur í kennaranáminu 
Þátttakendur höfðu allir skoðanir á því hvernig þeir hefðu viljað hafa 
kennslu í einelti í kennaranáminu. Margir sögðu mikla þörf vera á meiri 
kennslu á vettvangi þar sem þeir fengju að taka þátt í eineltismálum í 
þeim skóla þar sem vettvangsnámið og æfingakennslan fer fram. 
Þátttakendur telja nám á vettvangi í kennaranáminu vera of stutt og segja 
að mesti lærdómurinn sé fólginn í því að gera hlutina sjálfur en ekki 
einungis lesa um þá í fræðibókum. Með samfelldri og lengri 
æfingakennslu og góðu vettvangsnámi að baki er líklegt að kennarar hafi 
raunhæfari væntingar til kennarastarfsins vegna þess að tíminn vinnur 
með nemendunum og gefur þeim raunhæfari mynd af því hvernig lífið er 
í skólanum.  

Aðrir töluðu um að fá reynslusögur þolenda og gerenda í 
kennslustund og bentu á að slík aðferð myndi vekja meiri athygli á einelti 
miðað við þá vitundarvakningu sem hefur orðið í íslensku samfélagi hvað 
varðar eineltismál. Þá voru flestir þátttakendur sammála um að kennsla í 
einelti ætti að vera skylda en ekki val því einelti á sér stað í öllum 
grunnskólum og því þurfa allir kennarar að vera í stakk búnir til að taka á 
slíkum málum þegar þau koma upp.  

Í viðtölunum var komið inn á að of mikil áhersla sé lögð á fræðin og 
of lítil áhersla lögð á vettvangsnám og æfingakennslu. Með þessu áttu 
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þátttakendur við að samspil fræða og framkvæmda gefur betri sýn á 
eineltismálin og auðveldara er að eiga við þau ef þekkingin er bæði úr 
bókum og af vettvangi. Kennsla í agamálum og samskiptafærni er nokkuð 
sem þátttakendur vilja sjá meira af í kennaranáminu og benda á að líðan 
barna komi langt á undan náminu sjálfu. Ef börn eiga að ná árangri í námi 
verður þeim að líða vel í skólanum og finna til öryggis í umhverfi sínu 
(Bullock, 2002).  

Að lokum kom fram í niðurstöðum rannsóknarinnar að nemendur 
telja nokkurn skort á þjálfun varðandi samskipti við foreldra í 
kennaranáminu. Til þess að samband milli kennara og foreldra sé gott 
þurfa kennarar að vera vel undirbúnir til að eiga í slíkum samskiptum. Í 
kennsluáætlun í námskeiðinu Bekkjarkennarinn-umsjónarkennarinn 
kemur fram að í lok námskeiðsins eigi nemendur að geta undirbúið fyrsta 
foreldrafundinn ásamt því að hafa fengið þjálfun í viðtalstækni. Það skal 
tekið fram að þetta námskeið er valnámskeið í grunnskólakennarafræðum 
og því eru ekki allir kennaranemar sem sækja það. Samkvæmt 
niðurstöðum rannsóknarinnar ætti slíkt námskeið að vera skylda því 
kennarar virðast ekki vera undir það búnir að eiga samskipti við foreldra 
þegar þeir stíga sín fyrstu skref sem kennarar.  

Athyglisvert er að litlar sem engar breytingar hafa orðið á 
kennaranámi, með tilliti til eineltisfræðslu, í Háskóla Íslands frá rannsókn 
Vöndu Sigurgeirsdóttur sem framkvæmd var árið 2003. Eineltiskennsla er 
enn í lágmarki og þeir kennarar, sem útskrifast hafa á árunum 2005 – 
2010 telja allir að fræðsla og þjálfun varðandi einelti sé ábótavant og 
mætti vera mun meiri til þess að efla nýútskrifaða kennara í að taka á 
erfiðum málum likt og einelti. Því er nauðsynlegt að skoða þennan þátt og 
hleypa af stað framkvæmdum innan kennaranámsins til þess að styrkja 
kennara framtíðarinnar og undirbúa þá betur undir að taka á slíkum 
málum þegar þau ber að garði. Líklegt er að fræðsla varðandi samskipti 
við foreldra eigi að vera mun meira því mikilvægt er að kennarar geti 
beitt sér á faglegan og einlægan hátt varðandi foreldra þegar upp kemur 
um einelti. Í náminu ættu kennarar að fá verkfæri upp í hendurnar, sem 
nýtast við slíkar aðstæður, og taka þau með sér sem veganesti úr náminu 
því oft á tíðum bíða þeirra erfið mál á fyrsta ári í kennslu. Mikilvægt er 
fyrir þá að hafa eitthvað í höndunum sem gæti hugsanlega gert þá sterkari 
og öruggari með sig varðandi samskipti þeirra við foreldra. 

Við rannsókn á kennsluskrá Menntavísindasviðs Háskóla Ísland og á 
þeim kennsluáætlunum sem fengust frá kennaradeild sviðsins ber að taka 
fram að meistaranám var ekki skoðað í samanburði við menntun 
kennaranema á eineltismálum. Ástæðan er sú að þátttakendur 
rannsóknarinnar höfðu allir útskrifast fyrir breytingar sem orðið hafa á 
kennaranámi Háskóla Íslands svo líta þarf á bakgrunn þeirra út frá þeim 
forsendum. Hins vegar verður fróðlegt að rýna í rannsóknir 
framtíðarinnar, um menntun kennara í eineltismálum, þar sem tekið 



 

98 

verður mið af þeim breytingum sem kennaranámið hefur fengið og sjá 
mögulegar framfarir nýútskrifaðra kennara varðandi fræðslu og þjálfun í 
eineltismálum. 

Á heildina litið þarf að bæta eineltiskennslu í kennaranámi við 
Háskóla Íslands ef horft er á niðurstöður þessarar rannsóknar. Samkvæmt 
þeim fengu kennararnir litla sem enga umfjöllum um einelti og sú fræðsla 
sem þeir fengu var af skornum skammti. Auk þess fengu þeir enga 
þjálfun í að taka á eineltismálum, hvorki í fyrirlestrum né í 
vettvangsnámi. Þá meta þátttakendur þann undirbúning sem þeir fengu í 
náminu ekki mikils. Sumir voru mjög óánægðir og töldu sig algjörlega 
óundirbúna þegar þeir hófu störf sem kennarar. En þrátt fyrir slakan 
grunn og lélegan undirbúning í kennaranáminu hafa kennararnir skýrar 
hugmyndir um einelti. Þeir gera sér grein fyrir alvarleika málsins, þekkja 
afleiðingar þess og leggja sig mikið fram við að grípa inn í slíkar 
aðstæður þegar þær koma upp í þeirra skóla.  
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Lokaorð 
Markmiðið með þessari rannsókn var að skoða stöðu kennara í 
eineltismálum og hvernig sú fræðsla og þjálfun í einelti, sem þeir fengu í 
kennaranámi sínu, hefur nýst þeim sem kennarar. Niðurstöður benda til 
að styrkja þurfi kennslu um einelti í kennaranáminu, bæði fræðilega og á 
vettvangi. Þrátt fyrir að þátttakendur rannsóknarinnar telji sig ágætlega í 
stakk búna til að takast á við eineltismál þá gekk þeim ekki vel í því að 
taka á þeim málum í upphafi kennsluferils síns. Kennarar þurfa að fá betri 
þjálfun og meiri fræðslu í að takast á við eineltismál því einelti er 
alvarlegt mál sem hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér.  

Niðurstöður rannsóknarinnar má nota til úrbóta varðandi kennslu 
eineltis í kennaramenntuninni. Lagarammi kennaranámsins er skýr en þar 
kemur fram að skólum ber að taka á einelti. Erfitt getur þó verið að takast 
á við slík mál ef þekkinguna vantar. Kennaranámið hefur nú verið lengt 
um tvö ár og áhugavert verður að fylgjast með kennurum komandi 
framtíðar og hvernig fimm ára kennaranám eigi eftir að undirbúa þá undir 
að takast á við eineltismál.  
Þar sem þessi rannsókn telst til eigindlegra rannsókna er ekki hægt að 

alhæfa um niðurstöðurnar. Þrátt fyrir það eru þetta raddir kennara sem hér 
koma fram og á þær ber að hlusta. Einnig skal tekið fram að 
viðmælendurnir eru allir útskrifaðir frá Háskóla Íslands/Kennaraháskóla 
Íslands og því ekki hægt að yfirfæra niðurstöðurnar á þá kennara sem 
útskrifast hafa frá Háskólanum á Akureyri. Megin niðurstaðan er sú að 
fræðsla um einelti í kennaradeild sem og í íþrótta-, tómstunda- og 
þroskaþjálfadeild Háskóla Íslands er ekki nógu góð. Ef kennaranemar 
fengju meiri fræðslu og þjálfun í tengslum við einelti myndi það að öllum 
líkindum skila sér inn í skólana. Það yrði til mikilla hagsbóta fyrir 
nemendur, kennara, foreldra og samfélagið í heild. 

Mikill lærdómur hefur hlotnast af vinnunni sem liggur að baki 
þessarar ritgerðar, bæði varðandi heimildalesningu sem og varðandi 
rannsóknina sjálfa. Á heildina litið hefur þessi vinna verið lærdómsrík, 
erfið og krefjandi og hefur reynt mikið á þolinmæði og þrautseigju mína.  
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