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Ágrip 

Megin tilgangur þessarar rannsókanar var að skapa þekkingaryfirlit yfir stöðu eineltismála á 

Íslandi og hvernig brugðist hefur verið við einelti í grunnskólum á Íslandi undanfarin ár. Út frá 

niðurstöðunum var einnig athugað hver aðkoma félagsþjónustu sveitafélaga er að 

eineltismálum. Markmiðið var að komast að því hvort félagsþjónustan hafi einhverja skýra 

aðkomu að eineltismálum í grunnskólum. Einnig var markmiðið að fá yfirlit yfir það hvort, og 

þá hvernig, félagsráðgjafar koma að eineltismálum. Með rannsóknarspurningunum er því 

reynt að varpa ljósi á tíðni eineltis, hvert sé verksvið félagsþjónustu og barnaverndar í 

viðbrögðum og lausnum eineltismála innan grunnskólanna. Rannsóknaraðferðin fólst í 

greiningu á fyrirliggjandi gögnum um rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi og 

erlendis. Þetta var gert með því að skoða úttektir á eineltisáætlunum, bækur, skýrslur og 

ritgerðir sem skrifaðar hafa verið um einelti og úrræði gegn einelti á Íslandi. Einnig voru 

skoðaðar heimasíður 11 grunnskóla með tilliti til þess hvernig þeir kynna eineltisáætlanir 

sem þeir nota og hvernig þeir bregðast við einelti. Skoðaðar voru erlendar rannsóknir um 

mismunandi eineltisáætlanir og samanburð á þeim. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru 

að þekking á eineltismálum á Íslandi virðist vera góð og viðbragðsáætlanir skólanna, 

sérstaklega þeirra sem taka þátt í Olweusaverkefninu gegn einelti, eru í viðeigandi farvegi. 

Þeir skólar sem vinna ekki eftir þekktum verkefnum, heldur hafa búið til eigin 

viðbragðsáætlanir, byggja þær á fyrirliggjandi skilgreiningum á einelti og hafa 

umsjónarkennara í forgrunni sem helsta umsjónaraðila þegar einelti kemur upp í skólunum. 

Viðbragðsáætlanir þessara skóla virðast eingöngu felast í því að bregðast við þegar einelti 

kemur upp en minna um það að halda uppi forvörnum um eineltismál. Félagsþjónustan og 

barnaverndarnefndir virðast ekki hafa beint verksvið í viðbrögðum og lausnum eineltismála 

innan grunnskólanna heldur koma eineltismál í þeirra hendur sem önnur mál, svo sem 

barnaverndarmál, þegar þau eru orðin of erfið og skólarnir ráða ekki við þau lengur. 

 

 

 

 

 

 



  

 

Abstract 

The principal purpose of this study was to create an overview of knowledge in the field of 

bullying issues in Iceland and the reaction to bullying in primary schools in Iceland in recent 

years. Based on this overview the involvement of municipal social services in handling 

bullying issues was also examined. The objective was to find out whether the social services 

had a distinct approach to bullying issues in primary schools. Another objective was to get an 

overview of whether and how social workers are participated in work regarding bullying in 

schools. The study questions were intended to illuminate the frequency of bullying and the 

scope of social services and child protective services in their reaction and solution of bullying 

within primary schools. The research method was an analysis of existing data on studies 

made here in Iceland and in other countries. This was performed by examining estimations 

of bullying action plans, books, reports and papers on bullying and resources against bullying 

here in Iceland. Furthermore, the home pages of 11 primary schools were viewed with 

regard to how their action plans against bullying are presented and how they react to 

bullying. Studies from abroad on different action plans and their comparisons were looked 

into. The main results of the study are that knowledge of bullying issues appears to be good 

here in Iceland and the action plans of the schools, in particular those who take part in the 

Olweus project against bullying are in appropriate channels. Those schools that do not base 

their work on well-known projects, and have created their own action plans, build these on 

existing definitions of bullying and the main responsibility is put in the hands of the teachers 

to supervise and consult on bullying issues in the schools. Anti-bullying plans in these schools 

are basically a reaction to bullying rather than prevention of bullying. Social services and 

child protective services do not appear to be directly linked to reaction and solutions of 

bullying cases within the primary schools but bullying cases are brought to them through 

other issues, such as child protection cases, when they have become too difficult for the 

schools to handle. 

 

 



  

7 

 

EFNISYFRILIT bls. 

1.Inngangur .............................................................................................................................................8 
1.1. Rannsóknarspurning ............................................................................................................. 10 

2.Framkvæmd rannsóknar .................................................................................................................. 11 
2.1. Rannsóknaraðferð ................................................................................................................. 11 
2.2. Gagnaöflun ............................................................................................................................ 12 

3.Fræðilegt yfirlit ................................................................................................................................. 14 
3.1. Hvað er einelti? ...................................................................................................................... 14 
3.1.1. Þolendur .................................................................................................................... 17 
3.1.2. Gerendur .................................................................................................................... 18 
3.2. Afleiðingar eineltis.................................................................................................................. 19 
3.3. Staða þekkingar ..................................................................................................................... 20 
3.3.1. Tíðni eineltis ............................................................................................................... 21 
3.3.2. Erlendar rannsóknir ................................................................................................... 25 
3.3.3. Rannsóknir á einelti á íslandi ..................................................................................... 26 

3.3.3.1. MA-verkefni ............................................................................................................ 29 
3.3.3.2. BA-verkefni ............................................................................................................ 31 

4.Hvernig bregðast grunnskólar við einelti? .................................................................................... 33 
4.1. Lög og reglugerðir.................................................................................................................. 34 
4.1.1. Aðalnámskrá grunnskóla ........................................................................................... 34 
4.1.2. Sérfræðiþjónusta og stoðkerfi .................................................................................... 35 
4.1.3. Nemendaverndarráð .................................................................................................. 35 
4.2. Eineltisáætlanir í íslenskum grunnskólum ............................................................................. 36 
4.2.1. Olweusaráætlunin ...................................................................................................... 37 
4.2.2. Önnur úrræði sem notuð eru í íslenskum grunnskólum ............................................ 42 
4.2.3. Eftirfylgni .................................................................................................................... 46 
4.3. Fagstéttir sem koma að eineltisáætlunum ............................................................................. 47 

5.Hlutverk félagsþjónustunnar í eineltismálum................................................................................ 48 
5.1. Félagsþjónusta sveitafélaganna ............................................................................................ 48 
5.1.1. Skólaskrifstofur .......................................................................................................... 49 
5.1.2. Hverfaskrifstofur ......................................................................................................... 49 
5.1.3. Barnavernd ................................................................................................................ 50 
5.2. Félagsráðgjöf ......................................................................................................................... 51 
5.2.1. Skólafélagsráðgjöf ..................................................................................................... 53 
5.3. Aðrar fagstéttir félagsþjónustunnar........................................................................................ 55 

6.Umræða ............................................................................................................................................. 56 
6.1. Tíðni eineltis og staða þekkingar ........................................................................................... 56 
6.2. Viðbrögð grunnskóla við einelti .............................................................................................. 57 
6.3. Aðkoma félagsþjónustunnar að eineltismálum ...................................................................... 59 
6.4. Lokaorð .................................................................................................................................. 60 

Heimildaskrá ........................................................................................................................................ 63 
Viðauki l MA-ritgerðir .......................................................................................................................... 67 
Viðauki ll BA-ritgerðir í félagsráðgjöf. ............................................................................................... 68 
Viðauki lll Grunnskólar ....................................................................................................................... 69 

  



  

8 

 

1. Inngangur 

Börn sem hafa orðið fyrir einelti glíma lengi við afleiðingar þess og oft eru þolendur að kljást 

við þær langt inn í fullorðinsárin. Það er því mikilvægt að koma í veg fyrir einelti í skólum og 

bregðast rétt við þegar þess verður vart. Ýmsar eineltisáætlanir hafa verið settar fram og 

teknar upp í skólum landsins undanfarin ár með töluverðum árangri. Það hefur þó ekki komið 

í veg fyrir einelti að öllu leyti. Rannsóknir benda til þess að eineltis verði vart á leikskólum, en 

þetta verkefni mun ekki taka á þeim málflokki. Eins vitum við að einelti hættir ekki eftir að 

fólk útskrifast úr grunnskólum. Einelti á sér stað í framhaldskólum, á vinnumarkaðnum og 

jafnvel á dvalarstöðum fyrir aldraða, en ekki verður fjallað sértaklega um það í þessu 

verkefni.  

Á undanförnum árum hefur umræða um eineltismál á Íslandi verið töluverð. Í dag má heyra 

fólk á miðjum aldri ræða sín á milli að þegar það var í grunnskóla hafi hugtakið einelti ekki 

verið til, engin umræða var í skólunum eða í samfélaginu um eineltismál og þeir sem urðu 

fyrir því áttu ekki í nein hús að venda til að segja frá vondum aðstæðum sínum. Upp úr 1980 

fór umræðan af stað um einelti hér á landi og íslenskar rannsóknir litu dagsins ljós uppúr 

1990. Síðan þá hefur umræðan farið á flug og margskonar kenningar verið settar fram og upp 

úr þeim unnin hin ýmsu úrræði. Þessi úrræði hafa verið notuð til þess að vinna gegn einelti 

og halda umræðunni á lofti. Á hinum síðari árum hefur vinnumarkaðurinn einnig verið að 

taka við sér og árið 2004 tók gildi reglugerð nr. 1000/2004 um aðgerðir gegn einelti á 

vinnustað. 

Í starfi sem skólafélagsráðgjafi birtast höfundi afleiðingar eineltis í ríku mæli. Höfundur starfa 

í eina framhaldsskólanum í bæjarfélaginu og því koma nemendur þangað sem hafa verið 

saman í grunnskóla í mörg ár, vel flestir alla sína skólagöngu. Það gerist því stundum að 

vinahópar koma úr grunnskólanum með óuppgerð mál í félagahópnum, sem halda áfram að 

birtast og geta tekið á sig mjög dökka mynd þegar komið er í framhaldsskólann. Oftar er það 

þó svo að nemendur nýta sér það að komast í nýtt umhverfi og annarskonar uppbyggingu á 

skólakerfi þegar þeir koma í framhaldsskóla. Þeir vilja nota þetta tækifæri til þess að komast í 

nýjan vinahóp og komast undan einhverju sem ekki var gott í grunnskólanum. Töluvert er um 

það að nemendur koma með brotna sjálfmynd úr grunnskóla vegna eineltismála sem ekki 

hefur verið unnið með. Bæði eru það þolendur og gerendur. Þolendur eineltis þurfa þá helst 

aðstoð við það að komast inn í nýja hópa, læra að láta sér líða betur í tímum og treysta 
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umhverfinu. Gerendur eineltis verða oft útundan í framhaldsskólum, því hegðun sem var 

liðin í grunnskólum er síður liðin í framhaldsskólum, heldur er hún túlkuð sem barnaleg og 

dónaleg og þeir hafa takmarka getu sjálfir til að breyta hegðun sinni. Af þessu má sjá 

mikilvægi þess að fyrirbyggja einelti og taka á því um leið og það birtist því afleiðingarnar eru 

alvarlegar.  

Þessi ritgerð er hluti af stærra verkefni á vegum Rannsóknarstofnunar Ármanns Snævarr um 

fjölskyldumálefni um einelti gagnvart börnum þar sem markmiðið er að kortleggja þann 

þekkingargrunn sem er til á Íslandi. Í þessu verkefni taka þátt meistaranemar á lögfræðisviði, 

menntavísindasviði og félagsvísindasviði. Með því að kortleggja lagaumhverfið, fara yfir 

stöðu mála í kennaranámi á Íslandi og reyna að finna út úr því hvaða stéttir það eru sem 

koma einna helst að forvörnum og svo að því að vinna með afleiðingar eineltis, ætti að fást 

nokkuð ljós mynd af eineltismálum á Íslandi. 

Í þessari ritgerð verður kannað hver þekkingin er á eineltismálum á Íslandi og rýnt verður í 

það sem skrifað hefur verið um þær eineltisáætlanir sem hafa verið og eru enn í gangi í 

íslenskum grunnskólum. Eins og áður kom fram verður horft til barna á grunnskólaaldri. 

Rökin fyrir því að afmarka sig við þetta skólastig eru þau að áherslan á eineltismál hefur 

lengst af einskorðast við það æviskeið einstaklingsins og flestar eineltisáætlanir sem birtar 

hafa verið, hafa tekið mið af. Rannsóknir benda til þess að börn dragi það að segja frá einelti í 

skólum vegna þess að þau upplifa að ekki sé brugðist við. Kennarar telja að þeir bregðist við 

þegar þeir verða varir við eða er sagt frá einelti, en það er ekki upplifun nemenda þegar þeir 

eru spurðir um viðbrögð kennara (Vanda Sigurgeirsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2004). Álagið 

virðist mikið og verkefni og ábyrgð kennara sífellt meiri.  

Segja má að hagnýtt gildi rannsóknarinnar sé tvíþætt. Annars vegar er það fræðilegt gildi sem 

fæst með því að afla yfirlits yfir þá þekkingu sem til er á Íslandi um einelti og búa til 

heildræna samantekt. Hins vegar felst hagnýtt gildi af svona rannsókn í því að til verður 

þekkingaryfirlit og koma með tillögur að úrræðum til þess að bæta vinnulag í kringum 

eineltismál í skólum. Leitast verður við að svara því hvort viðbrögð við einelti séu samræmd á 

milli skóla annarsvegar og hjá þeim sem vinna með börnin innan skólanna hinsvegar. Einnig 

verður reynt að varpa ljósi á það hvort vinnubrögð þeirra sem veita félagslega þjónustu séu í 

samræmi við það sem gert er innan skólanna. 
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Þegar leitað er í gangasöfnum eftir hugtakinu einelti kemur fjöldinn allur af niðurstöðum sem 

bendir til þess að mikið hefur verið skrifað um einelti. Þessi skrif og rannsóknir á einelti hafa 

leitt til þessa að gerðar hafa verið áætlanir um það hvernig best sé að sporna við einelti, en 

engin ein áætlun hefur þó orðið til þess að koma algerlega í veg fyrir einelti. 

1.1. Rannsóknarspurning 

Markmiðið með þessum hluta rannsóknarinnar var að taka saman yfirlit um stöðu þekkingar 

á sviði eineltismála á Íslandi og hvernig brugðist hefur verið við einelti í grunnskólum á Íslandi 

undanfarin ár. Út frá þeim niðurstöðum var athugað hver aðkoma félagsþjónustu 

sveitafélaga er að eineltismálum. Markmiðið var að komast að því hvort félagsþjónustan hafi 

einhverja skýra aðkomu að eineltismálum í grunnskólum. Einnig var markmiðið að fá yfirlit 

yfir það hvort, og þá hvernig, félagsráðgjafar koma að vinnu í eineltismálum. Með því að 

skoða vinnuferla skóla og félagsþjónustu í eineltismálum verður því svarað hvert hlutverk 

félagsþjónustunnar er. 

Rannsóknarspurningarnar eru tvær. Þeirri fyrri er ætlað að svar því hver tíðni eineltis er 

samkvæmt rannsóknum og sú seinni að því hvernig kerfin, skóli og félagsþjónusta, vinna 

saman: 

 Hver er staða þekkingar og tíðni eineltis samkvæmt rannsóknum? 

  Hvert er verksvið félagsþjónustu og barnaverndar í viðbrögðum og lausnum 

eineltismála innan grunnskólans? 
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2. Framkvæmd rannsóknar 

Í þessum kafla verður sagt frá framkvæmd rannsóknarinnar. Greint verður frá hvaða aðferðir 

voru notaðar við gagnaöflun, hvar og hvernig leitað var eftir gögnum og eftir hverju var leitað 

í gögnunum. 

Gerð var greining á fyrirliggjandi gögnum um rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi og 

erlendis. Þetta var gert með því að leita eftir og fá yfirlit yfir úttektir, bækur, skýrslur og 

ritgerðir sem skrifaðar hafa verið um einelti og úrræði gegn einelti á Íslandi. Jafnframt var 

stuðst við heimildalista nýlegra ritgerða og þeir yfirfarnir. Með því að skoða það sem hefur 

verið skrifað um einelti má finna út tíðni eineltis á Íslandi og umfang viðbragða við því. 

Úttektir á eineltisáætlunum voru unnar útfrá því hversu skýrar þær eru og sýnilegar á 

heimasíðum skólanna. Einnig var skoðað hvaða starfstéttir koma að eineltismálum.  

Til þess að fá yfirlit yfir umræðuna um einelti í öðrum löndum voru skoðaðar rannsóknir sem 

gerðar hafa verið á eineltismálum og viðbrögðum við þeim á Norðurlöndunum og 

Bandaríkjunum. Ástæða þess að þessir hlutar heimsins voru valdir er að rekja má upphaf 

umræðunnar til Norðurlandanna og í kjölfarið urðu Bandaríkjamenn áberandi í umræðunni 

um einelti og viðbrögð við því. Þar hafa einnig verið gerðar margar rannsóknir á einelti og 

komið fram ýmis úrræði sem síðan hafa verið víða notuð. 

Farið var yfir og skoðaðar eineltisáætlanir í grunnskólum, með áherslu á að greina áætluð 

viðbrögð við einelti og nánari útfærslu eineltisáætlunarinnar. Samkvæmt námskrá 

grunnskóla verða skólar að kynna eineltisáætlanir sínar og flestir gera það meðal annars með 

því að birta þær á heimasíðum sínum. Í eineltisáætlunum eins og Olweusaráætluninni er gert 

ráð fyrir því að gerð sé rannsókn á stöðu eineltismála í viðkomandi skóla þegar áætlunin er 

innleidd í skólanum og svo aftur þegar hún hefur verið í gangi í tvö ár. Með því að skoða 

niðurstöður úttekta á árangri eineltisáætlana má sjá hvernig skólarnir hafa útfært 

áætlanirnar hjá sér og einnig hvernig verkefnið gekk. 

2.1. Rannsóknaraðferð 

Til þess að fá yfirsýn yfir hvað hefur verið rannsakað og ritað um eineltismál á Íslandi var fyrst 

gerð heimildaleit. Notast var við Gegni, sem er bókasafnskerfi sem hýsir samskrá íslenskra 

bókasafna. Kerfið veitir aðgang að upplýsingum um safnkost flestra bókasafna landsins, til 



  

12 

 

dæmis háskólasafna, almenningssafna, sérfræðisafna og skólasafna. Þar er meðal annars að 

finna skrár yfir bækur, tímarit, myndbönd og námsritgerðir.  

Einnig var leitað á Skemmunni sem er rafrænt gagnasafn Háskóla Íslands, Háskólans á 

Akureyri, Háskólans á Bifröst, Háskólans í Reykjavík, Landbúnaðarháskóla Íslands, 

Landsbókasafns Íslands – Háskólabókasafns og Listaháskóla Íslands. Í safninu eru geymd 

lokaverkefni nemenda og rannsóknarit kennara og fræðimanna.   

Þegar leitað er í gagnasöfnum þarf meðal annars að skilgreina viðfangsefnið, skipuleggja 

leitaraðferðir og meta árangur leitar. 

2.2. Gagnaöflun 

Framkvæmd gagnaöflunar var með eftirfarandi hætti: 

 Leitað var að doktorsritgerðum sem skrifaðar hafa verið um einelti.  

 Farið var í gegnum vefsvæðin www.skemman.is og www.gegnir.is og þar sett inn 

leitarorðið „einelti“. 

 Leitað eftir MA-ritgerðum sem hafa verið skrifaðar í félagsvísindadeild og á 

menntavísindasviði og þær skoðaðar. 

 Leitað eftir BA-ritgerðum úr félagsvísindadeild sem fjalla um einelti. 

 Leitað var eftir skýrslum sem hafa verið gerðar og birta niðurstöður úr 

Olweusarverkefnum. 

 Leitað var eftir skýrslum frá rannsóknarmiðstöðinni Rannsókn og greining um tíðni 

eineltis og hvernig einelti birtist í skólum. 

 Heimasíður 11 grunnskóla voru skoðaðar til að sjá hvernig þeir kynna eineltisáætlanir 

til þess að fá yfirlit yfir stöðuna í skólunum. Skólarnir voru valdir með tilviljun af lista 

yfir grunnskólana, annars vegar úr grunnskólum í þéttbýli og hinsvegar í dreifbýli. 

Það sem leitað var eftir í ritgerðunum, var hvað þær segja um: 

 Tíðni eineltis. 

 Helstu markmiðið og verkefni eineltisáætlana. 

 Hver er aðkoma starfstétta í skólunum að eineltisáætlunum. 

 Hlutverk nemendaverndarráða í skólunum gagnvart einelti. 

 Samvinnu við félagsþjónustu sveitafélaga í eineltismálum. 
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 Hvað veldur því að eineltismál fara út úr skólum og til félagsþjónustu sveitafélaga. 

 Hvenær verða eineltismál barnaverndarmál. 

Úrvinnsla gagna fólst í því að yfirfara þau rit sem komu fram við leit í gagnasöfnunum og 

fjölluðu um einelti út frá ofangreindum atriðum. 

Allir grunnskólar landsins, 174 talsins, eru skráðir á vef menntamálaráðuneytisins og útbúinn 

listi yfir þá. Síðan var leitað á heimasíðum hvers og eins að úrræðum gegn einelti. Þá voru 

þeir skólar sem tekið hafa þátt í Olweusarátakinu gegn einelti teknir út af listanum yfir 

grunnskólana. Þá stóðu eftir 103 skólar og var slembiúrtak notað til þess að velja þá skóla 

sem voru skoðaðir nánar. Listi menntamálaráðuneytisins var notaður til þess að velja 

skólana, þannig að fyrsti skólinn á listanum var valinn og svo 10. hver skóli eftir það. Við það 

fengust 11 skólar sem voru skoðaðir með tilliti til þess hvernig þeir kynna þá eineltisáætlun 

sem þeir nota og hvernig brugðist er við einelti.  

Niðurstöður skýrslna um Olweusarverkefni voru skoðaðar með það að markmiði að skoða 

hvernig tekið er á eineltismálum og hvernig unnið er með þolendur og gerendur.  

Niðurstöðurnar úr þessu ættu að gefa nokkra mynd af því hvernig félagsþjónustan og 

félagsráðgjafar koma að eineltismálum í grunnskólum og út frá því væri hægt að draga 

ályktanir um þátt þeirra. Í kjölfarið er síðan hægt að bera niðurstöður og ályktanir undir 

félagsráðgjafa sem vinna í grunnskólum. 

Samanburðurinn við erlendar rannsóknir fólst í því að skoða nýlegar rannsóknir sem gerðar 

hafa verið á samanburði á eineltisáætlunum. Einnig að skoða nýlegar rannsóknir á aðkomu 

skólafélagsráðgjafa í skólum erlendis til þess að fá mynd af því hvernig þeir koma að málum. 
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3. Fræðilegt yfirlit 

Hér verður fjallað um skilgreiningar á einelti. Farið verður í helstu skilgreiningar sem notaðar 

eru þegar fjallað er um einelti. Skýrt verður frá hverjir eru helst í hættu á að verða fyrir 

einelti og hverjir það eru sem helst eru gerendur í eineltismálum. Rannsóknir hafa sýnt að 

hægt er að finna ákveðna þætti sem eru sameiginlegir þeim sem verða fyrir einelti. Á sama 

hátt hefur verið hægt að sjá sameiginlega þætti í fari þeirra sem leggja í einelti. Í fyrstu  er 

fjallað um skilgreiningar á einelti, þá um þolendur eineltis og gerendur í eineltismálum og 

loks er fjallað um afleiðingar eineltis á þolendur og gerendur. Því næst er fjallað um stöðu 

þekkingar á einelti á Íslandi og nágrannalöndum okkar, tíðni þess. Loks er fjallað um erlendar 

rannsóknir og í lokin um íslenskar rannsóknir og þar sagt frá niðurstöðum athugana á MA-

ritgerðum og BA-verkefnum. 

Einelti hefur verið þekkt fyrirbæri í skólum í marga áratugi, þó er það ekki fyrr en upp úr 1970 

sem kerfisbundnar rannsóknir voru gerðar á þessu efni og voru þær aðallega gerðar á 

Norðurlöndunum eins og áður hefur komið fram. Upp úr 1980 fór slíkum rannsóknum 

fjölgandi og voru þá gerðar víðar, meðal annars í Bandaríkjunum (Olweus, 2003). Á Íslandi 

komu fyrstu rannsóknir á einelti í grunnskólum fram uppúr 1990. 

3.1. Hvað er einelti? 

„Um einelti er að ræða þegar einhver er tekinn fyrir og píndur, andlega eða líkamlega, aftur 

og aftur í lengri tíma af einum eða fleiri“ (Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 11). Þessi skilgreining á 

einelti er sú sem fyrst var notuð hér á landi, til að lýsa því ofbeldi sem á sér stað. 

Dan Olweus (2005) hefur sett fram skilgreiningar á einelti eftir áralangar rannsóknir á 

fyrirbrigðinu. Þar tekur hann fram að til þess að teljast einelti verði áreitið að vera neikvætt 

og vera endurtekið. Hann greinir einnig á milli andlegs og líkamlegs ofbeldis og á milli beins 

ofbeldis og óbeins ofbeldis. 

Við tölum um einelti þegar einstaklingur verður aftur og aftur fyrir neikvæðu og 

óþægilegu áreiti eins eða fleiri og viðkomandi á erfitt með að verja sig. Um getur verið 

að ræða beint einelti með höggum, spörkum, blótsyrðum, niðurlægjandi og háðslegum 

athugasemdum eða hótunum. Það er líka einelti ef stríðni er endurtekin og sá sem 

verður strítt hefur sýnt að sér mislíki. Óbeint einelti getur líka verið jafn slæmt. Með 

óbeinu einelti er átt við að maður verður útilokaður frá félagahópnum, verður fyrir illu 
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umtali eða að aðrir komi í veg fyrir að maður eignist vini. Venjulega er ekki litið á 

góðlátlega stríðni jafninga og félaga sem einelti. Það er heldur ekki einelti þegar tveir 

álíka sterkir takast á eða eru að kýta (Olweus, 2005). 

Sharp og Smith (2000) bæta misbeitingu á valdi og yfirráðum yfir þolandanum inn í 

skilgreininguna hjá sér. 

Einelti er langvarandi ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á 

einum, sem ekki kemur vörnum við. Einelti felur í sér misbeitingu á valdi þar sem 

gerandinn beitir hótunum og vill ráða yfir þolandanum. Einelti birtist í mörgum myndum. 

Það getur verið: 

Líkamlegt: barsmíðar, spörk, hrindingar, skemmdarverk. 

Munnlegt: uppnefni, niðrandi athugasemdir og endurtekin stríðni. 

Óbeint: baktal, útskúfun eða útilokun úr félagahópi. 

Einelti getur verið mjög dulið. Þegar gerandi eða gerendur hafa náð tökum á þolanda má 

segja að n.k. eineltissamband hafi myndast. Eftir að slíkt samband hefur orðið til getur 

eitt augnatillit frá geranda verið nóg til að þolanda sé ógnað og að hann finni til hræðslu 

og óöryggis (Sharp og Smith, 2000, bls. 11). 

Andlegt einelti getur meðal annars falið í sér útskúfun úr hópnum, baktal og afskiptaleysi. 

Líkamlegt einelti getur falið í sér árásir, píningar, athafnir og athugasemdir sem eru látnar 

falla um viðkomandi þegar aðrir heyra til eða einhver sem stendur honum náið. Það skiptir 

líka máli að um endurtekningu sé að ræða og að það standi yfir í lengri tíma. Talað er um að 

einstaklingur verði fyrir einelti þegar hann, án þess að ögra, verður fyrir áreiti annarra þar 

sem tilgangurinn er að særa, meiða eða útskúfa. 

Rafrænt einelti er nokkuð nýtt fyrirbrigði. Það er skilgreint eins og annað einelti: þegar 

einstaklingur verður fyrir endurteknu neikvæðu áreiti frá öðrum einstaklingi eða 

einstaklingum. Rafrænt einelti er þegar internetið og/eða GSM-símar eru notaðir til þess að 

koma niðrandi og meiðandi upplýsingum um einstakling á framfæri (Smith o.fl., 2008; 

Samfélag, fjölskylda og tækni, 2011). 

Rannsóknir sýna að það þurfa ekki endilega að vera sýnileg útlitseinkenni sem orsaka einelti 

eins og áður var talið. Þannig eru það ekki þættir eins og hárlitur, þyngd, gleraugu eða 

klæðaburður sem leggja línurnar um það hvort einstaklingur verður fyrir einelti. Það sem 

virðist skipta megin máli í því hvort einelti þrífist í skólum eru viðhorf þeirra fullorðnu í 



  

16 

 

skólasamfélaginu, þá sérstaklega kennara og skólastjórnenda, og því þarf að taka það með í 

reikninginn þegar fjallað er um aðgerðir til að sporna við einelti (Olweus, 1993). 

Smith og fleiri (2002) benda á að skilgreining Olweusar taki til þess að einelti feli í sér 

árásargirni og að það sé valdaójafnvægi á milli einstaklinga sem skilji á milli eineltis og 

saklausrar stríðni. Þessir tveir þættir, árásargirni og valdaójafnvægi rýmka skilgreininguna á 

einelti. 

Skilgreining Roland og Sörensen Vaaland (2001) er eftirfarandi: 

Einelti er áreit af því tagi að ofbeldið beinist að einni manneskju í lengri eða skemmri 

tíma. Í einelti felst misbeiting á valdi, sá kraftmeiri ræðst á þann kraftminni. Orðið einelti 

er yfirleitt notað um endurtekið atferli. Atvik sem einstaklingur verður fyrir aðeins einu 

sinni getur hinsvegar stundum verið nálægt því að teljast einelti. Einelti getur birst í 

mismunandi myndum. Líkamlegar árásir, höfnun og stríðni eru þær algengustu. (Roland 

og Sörensen Vaaland, 2001, bls. 11) 

Samkvæmt Farrington og Ttofi (2010) felast nokkrar lykil aðstæður í skilgreiningunni á 

einelti: líkamlegar, munnlegar eða sálrænar árásir eða ógnanir sem hafa það að markmiði að 

skapa ótta, kvíða eða skaða fórnarlambið; ójöfn valdahlutföll (andleg eða líkamleg) þar sem 

sterkara barnið (eða börnin) kúga veikari aðilann og sí endurtekin hegðun sama barns yfir 

langan tíma. Einelti getur átt sér stað í skólanum eða á leiðinni til og frá skóla. Það er ekki 

einelti ef tveir einstaklingar með sama styrk takast á. Einelti er í aðalatriðum ójöfn valdastaða 

og endurtekið atferli ( Farrington og Ttofi, 2010, bls. 9). 

Að upplifa einelti, hvort heldur sem þolandi eða gerandi, getur haft neikvæð áhrif á líkamlega 

og andlega heilsu barna og haft áhrif á sálfélagslega þætti hjá þeim sem fullorðnum 

einstaklingum (Ttofi og Farrington, 2008a). Það er sterkt samband á milli þess að upplifa 

einelti og þunglyndiseinkenna. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í mörgum löndum sýna að 

börn sem lenda í einelti, sem þolendur eða gerendur, sýna mun sterkari einkenni sálrænna 

truflana en önnur börn. Einnig sýna rannsóknir að börn sem verða fyrir einelti líður verr í 

skóla og eru óörugg þar (Ttofi og Farrington, 2008a). Rannsóknir sýna einnig að börn sem 

verða fyrir einelti eru líklegri til að hugsa um sjálfsvíg og meðal stúlkna eru átraskanir 

algengari hjá þeim sem hafa orðið fyrir einelti. 

Skilgreining á einelti er grunnurinn að því hvernig brugðist er við því. Til þess að geta tekið á 

aðstæðum og gert breytingar verður að greina hvað það er sem á að takast á við og hvaða 
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niðurstöður fólk vill fá með breytingunum. Því er mikilvægt að innan stofnunar eins og skóla 

sé einhugur um hvað einelti sé til þess að hægt sé að taka á því. Ef allir innan 

skólastofnunarinnar eru sammála um að það að gretta sig framan í hvert annað falli ekki 

undir einelti þá eru engar líkur á að slík hegðun verði tekin fyrir og bönnuð í skólastofunni. 

3.1.1. Þolendur 

Algeng einkenni hjá þolendum eineltis, bæði drengjum og stúlkum, eru að þeir eru almennt 

áhyggjufyllri og óöruggari með sig en gengur og gerist meðal barna. Þessi börn eru oft 

varkárari, tilfinninganæmari og hljóðlátari en önnur börn. Ef þau verða fyrir áreiti frá öðrum 

bregðast þeir oft við með því að gráta og draga sig til baka. Einnig er algengara meðal 

þolenda eineltis að þau hafa lágt sjálfmat og neikvæða mynd af sjálfum sér og aðstæðum 

sínum. Þeir líta oft á sig sem mislukkaða, heimska og óaðlaðandi (Olweus, 1993). Olweus 

komst að því í rannsóknum sínum að hægt væri að sjá tvennskonar einkenni hjá þolendum. 

Annarsvegar væru það aðgerðarlausir eða undirgefnir þolendur (passive or submissive) sem 

senda út merki um að þeir muni ekki verjast ef þeir verði fyrir árásum eða móðgunum. Hins 

vegar eru það ögrandi þolendur (provocative) sem bera einkenni af bæði kvíða og 

árásargirni. Þessir nemendur eiga oft erfitt með einbeitingu og sýna hegðun sem veldur 

gjarnan ergelsi og spennu meðal fólks í kringum það (Olweus, 1993, bls. 31-33). 

Þolendur eineltis eiga það oft sameiginlegt að „vera óöruggari, hræddari, hlédrægari, 

viðkvæmari, hæglátari, varkárari eða hæverskari en börn almennt“ (Guðjón Ólafsson, 

1996:21). Sumir þolendur sýna gjarnan meiri ótta en önnur börn við erfiðar félagslegar 

aðstæður og bresta auðveldlega í grát þegar þeir verða fyrir mótlæti. Þau börn eru oftar 

einsömul og einmana, bæði í skólanum og utan hans, og eiga auk þess gjarnan vini sem eru 

yngri en þau. Þessi börn virðast einnig eiga í nánari og hlýrra sambandi við foreldra sína, 

sérstaklega móður sína. Þau eru ekki árásargjörn og þau stríða ekki öðrum. Almennt séð er 

lítill munur á fjölskyldum þolenda og fjölskyldum sem eru lausar við eineltismál (Roland og 

Sörensen Vaaland, 2001). 
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3.1.2. Gerendur 

Gerendur í eineltismálum eiga það oft sameiginlegt að vera árásarhneigðir og hafa jákvætt 

viðhorf til ofbeldis og ofbeldisverka. „Þessir nemendur eru skapbráðir og vilja ráða yfir 

öðrum. Þeim finnst spennandi að kvelja aðra og hafa litla tilfinningu fyrir líðan annarra“ 

(Guðjón Ólafsson, 1996, bls. 25). 

Einelti er lýst sem auknu valdaójafnvægi á milli þess sem er lagður í einelti og þess sem 

leggur í einelti. Það að leggja aðra í einelti undirstrikar vandamálin sem tengjast ofbeldi milli 

manna. Börn sem leggja önnur börn í einelti eru oftar með einhverskonar vopn á sér, lenda í 

slagsmálum og slasast í slagsmálum. Það hefur verið sýnt fram á það að nemendur sem beita 

ofbeldi í eineltismálum í skóla eru líklegri til þess að beita kynferðislegu ofbeldi, beita ofbeldi 

í samböndum, beita ofbeldi gegn börnum og á eldri árum beita þeir sér eldra fólki ofbeldi. 

Nemendur sem leggja aðra í einelti eru líklegri til þess að stunda áhættuhegðun eins og að 

drekka og reykja. Einnig eru gerendur í eineltismálum líklegri til að vera í lélegu sambandi við 

foreldra sína og hafa neikvætt viðhorf til skólans (Currie o.fl., 2008). 

Rannsóknir á gerendum í eineltismálum sýna að þeir eru líklegri til að hafa einkenni depurðar 

eða þunglyndis og sállíkamleg einkenni og þeir eru líklegri til þess að upplifa skólann á 

neikvæðan hátt. Að vera gerandi í einelti eykur einnig líkurnar á því að sýna andfélagslega 

hegðun svo sem að drekka og stunda þjófnað úr búðum. Í rannsókn sem Olweus gerði árið 

1997 kom í ljós að um 70% þeirra sem höfðu verðið gerendur í eineltismálum þegar þeir voru 

á árunum 13-16 ára, höfðu hlotið að minnsta kosti einn refsidóm þegar þeir voru 24 ára 

(Ttofi og Farrington, 2008a). 

Rannsóknir sýna að gerendur koma úr mismunandi fjölskylduaðstæðum. En á heildina litið 

skera fjölskyldur gerenda sig úr þegar um er að ræða óstöðugleika meðal forráðamanna og 

heimilisfriðar. Gerendur í eineltismálum telja sig hafa fengið minna af hlýju og jákvæðum 

stuðningi en jafnaldrar þeirra. Mörkin sem þeim eru sett eru óljós , minna er um að staðið sé 

við reglur, og viðmið um það sem er rétt og rangt eru óljós (Roland og Sörensen Vaaland, 

2001). 
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3.2. Afleiðingar eineltis 

Það hvernig börn upplifa huglægt eigin heilsu hefur verið tengt við neikvæða reynslu af 

skólanum, svo sem að vera þolandi og gerandi í eineltismálum, tengslum við jafningja og 

minni námsárangri. Mat á eigin heilsu hefur verið tengt við einkenni kvíða og þunglyndis, og 

við skóla- og fjölskylduþætti eins og til dæmis árangur í námi, jákvæða reynslu af skóla, 

einelti, fjölskyldugerð og samskipti við foreldra. Einnig hefur einelti verið tengt við mikið 

sjónvarpsáhorf (Currie o.fl., 2008). 

Ungt fólk sem verður fyrir einelti á erfiðara með að verja sig en aðrir. Þolendur eineltis 

upplifa margskonar einkenni eins og kvíða og þunglyndi og í mjög alvarlegum tilvikum 

sjálfsvíg. Þeir sem hafa orðið fyrir einelti eru líklegri til að segja frá lágu sjálfsmati, að ná ekki 

settu takmarki og að strjúka að heiman. Það að verða fyrir einelti er einnig tengt því að eiga 

erfitt með að eignast vini og að vera einmana, kvarta undan sál-líkamlegum einkennum og að 

nota einhverskonar efni til að komast í annarlegt ástand (Currie o.fl., 2008). 

Afleiðingar eineltis geta verið alvarlegar. Einkenni eins og depurð, uppgjöf, vonleysi, 

svartsýni, þreyta, áhugaleysi, kvíði og einangrun eru algeng. Sjálfsmynd þolenda eineltis 

skaddast þannig að þau verða ósátt við sjálf sig og óörugg. Þau geta fundið fyrir skömm og 

eiga erfitt með að mynda félagatengsl. Ttofi og Farrington (2008a) tóku saman rannsóknir 

sem gerðar hafa verið í mörgum löndum á langtíma afleiðingum þolenda eineltis og 

niðurstöðurnar benda til þess að líkamleg einkenni geti birst á margan hátt eins og 

höfuðverkur, magaverkur, bakverkur, svimi, skapbrestir, kvíði, vera niðurdreginn, eiga erfitt 

með að sofna, hvílast illa, finnast vera skilinn útundan, einmanaleiki og hjálparleysi. Þessi 

einkenni getur fólk verið að eiga við löngu eftir að eineltið hættir og oft tengir það ekki 

vanlíðan sína á fullorðinsárum við það ofbeldi sem það varð fyrir í æsku. Það er því ekki 

einungis nauðsynlegt að grípa inn í og stoppa einelti þegar það á sér stað, heldur verður að 

gefa þolendum þess tækifæri til þess að styrkja sjálfsmynd sína og vinna sig út úr þessari 

reynslu. Á sama hátt þarf að aðstoða gerendur við að breyta hegðun sinni þannig að þeir geti 

átt gefandi samskipti við annað fólk. 

Einelti er oft hluti af öðrum vanda og afleiðingar eineltis geta verið misjafnlega sýnilegar. 

Eriksson, Lindberg, Flygare og Daneback (2003) benda á að skömmin sem fylgir því að lenda í 

einelti hafi þau áhrif á einstaklinginn að viðkomandi eigi erfiðara með að bindast öðrum og 
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það getur verið upphafið að margvíslegum félags- og tilfinningalegum vanda sem veldur 

hindrunum í einkalífi og starfi. 

3.3. Staða þekkingar 

Hér verður fjallað um nýlega rannsóknir sem hafa verið gerðar víða um heim á einelti og 

eineltisáætlunum og birtar hafa verið meðal annars á Norðurlöndunum, í Bandaríkjunum og 

á Íslandi. 

Hin síðari ár hafa verið birtar niðurstöður fjölda rannsókna sem hafa miðað að því að bera 

saman eineltisáætlanir til þess að varpa ljósi á það hvað í þessum áætlunum virkar best til 

þess að taka á og koma í veg fyrir einelti. Lagt er mat á það í þessum rannsóknum hvaða 

þættir beri helst árangur og hvers vegna. 

Árið 2008 kom út skýrsla hjá BRÅ (Brottsförebyggande rådet) í Svíþjóð þar sem farið var yfir 

það hvaða aðferðir virkuðu best í vinnu gegn einelti og hvers vegna. Niðurstöðurnar sýndu 

að eineltisáætlanir draga úr einelti í skólum um allt að 17 -23%. Niðurstöðurnar voru meðal 

annars á þá leið að þær aðferðir sem skiluðu bestum árangri í vinnu með foreldrum, betri 

gæslu á skólalóðinni, viðurlög við óæskilegri hegðun, skólafundir, upplýsingagjöf til foreldra, 

bekkjareglur, stjórnun í bekkjum og fræðslumyndbönd. Þessar áætlanir þurfa að vera 

stöðugar og reglulega í gangi þannig að bæði börn og fullorðnir í skólanum viti af þeim. 

Einnig var sú ályktun dregin að aðferð Olweusar sé sú árangursríkasta. Höfundar skýrslunnar 

benda á að til þess að vinna að áhrifaríkari aðferðum þurfi að hafa í huga þessar niðurstöður 

og byggja á þeim. Það sem skiptir máli sé að vinna vel og vandlega með foreldrum barnanna, 

kennurum og öðru starfsfólki skólanna (Ttofi, Farrington og Baldry, 2008b). 

Árið 2010 birtu Farrington og Ttofi niðurstöður úr nýrri rannsókn sem þau höfðu gert á 

hversu vel eineltisáætlanir í skólum virka. Aðferðin sem var notuð var að skoða rannsóknir 

sem gerðar hafa verið á eineltisáætlunum og leggja mat á virkni þeirra til að draga úr einelti í 

skólum. Niðurstöðurnar úr rannsókninni sýndu að eineltisáætlanir í skólum draga úr 

eineltishegðun um 20-23% og líkunum á því að verða fyrir einelti um 17-23%. Rannsóknin var 

gerð með það í huga að komast að því hvað það er í eineltisáætlunum sem ber árangur og 

hefur áhrif, í hvaða aðstæðum þær nýtast best, og að koma með tillögur um það hvernig 

bæta megi þær í framtíðinni. 
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Niðurstöður þessarar rannsóknar svipar til rannsóknarinnar sem gerð var árið 2008. Besta 

leiðin til þess að draga úr einelti er að þjálfa foreldra/fullorðna í því að taka á eineltismálum 

og að viðurkenndar leiðir séu farnar í því að refsa fyrir eineltishegðun. Einnig er mikilvægt að 

huga að styrkleika og ákefð í vinnu kennara og nemenda með verkefnið. Þá sýndi það sig að 

eineltisáætlanir, virka best á eldri börn og að það gefi ekki góða raun að láta börn vinna með 

börnum (Farrington og Ttofi, 2010). 

Hamarus og Kaikkonen birtu árið 2008 rannsókn sem þau gerðu í finnskum grunnskóla. 

Tilgangur rannsóknarinnar var að reyna að skilja einelti út frá félagslegu og menningarlegu 

samhengi. Höfundar vilja meina að undanfarin ár hafi of mikil áhersla verið lögð á að 

skilgreina og skoða einelti út frá of þröngu sjónarhorni. Höfundar vilja meina að sú nálgun 

hafi skilið eftir þau samfélagslegu og menningarleg áhrif sem börn verði fyrir. Rannsóknin 

beindist að því að reyna að skilja hvað það er í umhverfinu sem viðheldur eineltishegðun hjá 

börnum og þannig reyna að átta sig á því hvers vegna þær eineltisáætlanir sem til eru, virki 

ekki betur en þær gera. Niðurstöðurnar bentu til þess að einelti sé röð atvika sem eru 

kennaranum ekki sýnileg. Eineltishegðun verður til vegna valdabaráttu í bekknum og þegar 

reynt er að ná sterkari félagslegri stöðu. Ríkjandi gildi eru styrkt með því að búa til hópa sem 

skiptast í „við“ og „hinir“ og þessari skiptingu er viðhaldið með því að búa til sögur og 

uppnefna. Að þurfa að velja hóp gerir þeim nemendum sem ekki vilja taka afstöðu erfiðara 

fyrir. Hamarus og Kaikkonen benda því á að það þurfi einnig að skoða einelti út frá félagslegu 

sjónarhorni en ekki bara út frá sálfræðilegu sjónarhorni og að mikilvægt sé að horfa á hópinn 

í heild en ekki bara einstaklingana. 

3.3.1. Tíðni eineltis 

Einelti er alvarlegt félagslegt vandamál í skólum víða um heim. Það getur verið erfitt að 

rannsaka og finna út tíðni eineltis og bera hana saman við aðrar rannsóknir, sérstaklega á 

milli landa. Rannsóknir á tíðni eineltis fara eftir því hvernig einelti er skilgreint, 

tímarammanum, það er hvaða tímarammi er afmarkaður fyrir rannsóknina og hvaða 

rannsóknaraðferðir eru notaðar (Skolverket 2011; Farrington og Ttofi, 2010). Margar 

rannsóknir nota spurningalista sem Dan Olweus lagði fram í rannsókn sinni árið 1983 en 

sums staðar hefur þeim verið breytt að einhverju leyti. Olweus segir sjálfur að séu 
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spurningalistarnir hans notaðir óbreyttir sé hægt að komast að sömu niðurstöðum og hann 

gerði með sínum rannsóknum (Skolverket, 2011). 

Í rannsókn sinni á tíðni og umfangi eineltis í Noregi árið 1983 komst Dan Olweus að því að 

um 15% allra norskra grunnskólabarna höfðu upplifað einelti, annað hvort sem gerendur eða 

þolendur. Um 9% nemenda voru þolendur, um 7% nemenda voru gerendur og um 1,6% 

nemenda voru bæði gerendur og þolendur eða um 17% af þolendum. Um 3% nemenda voru 

lagðir í einelti einu sinni í viku eða oftar og um 2% nemanda lögðu aðra í einelti einu sinni í 

viku eða oftar (Olweus, 1993). Svör kennara í norskum grunnskólum ber saman við svör 

nemenda og þykir það styrkja niðurstöðurnar af upplifun nemenda. Niðurstöður úr 

rannsóknum á tíðni eineltis í öðrum löndum svo sem frá Svíþjóð, Englandi, Finnlandi, 

Bandaríkjunum, Kanada, Hollandi, Japan, Írlandi, Spáni og Ástralíu sem gerðar voru og birtar 

á árunum 1982 til 1992 benda til þess að tíðni eineltis sé svipuð í grunnskólum þessara landa 

og í Noregi og jafnvel hærri (Olweus, 1993). Olweus (1993) kemst einnig að því að einelti er 

algengara hjá yngri börnum, á aldrinum sjö til 13 ára, heldur en hjá eldri börnum, á aldrinum 

13-16 ára og styðja rannsóknir frá Svíþjóð og Englandi þær niðurstöður. Meðaltal nemenda 

sem upplifðu einelti á aldursbilinu frá 7-13 ára var um 11,6% en um helmingi lægra á 

aldursbilinu 13-16 ára eða um 5,6%. 

Árið 2001 birtu Ma, Stewin og Mah samantekt á rannsóknum sem gerðar höfðu verið á 

áhrifum og eðli eineltis og úrræðum gegn einelti. Þar kemur fram að í rannsókn sem gerð var 

í Bandaríkjunum árið 1988 var 10% nemenda lýst sem miklum þolendum eineltis af 

bekkjafélögum sínum og að um 25% nemenda voru sérlega hræddir við það að verða lagðir í 

einelti. Árið 1991 var niðurstaða úr rannsókn sem gerð var í Englandi sú að 25% barna og 

unglinga voru lögð í einelti og önnur rannsókn gerð í Englandi gaf til kynna að um 20% barna 

væru þolendur eineltis og um 10% barna væru gerendur í eineltismálum. Rannsóknir frá 

Ástralíu árið 1994 sýndu að 26% nemenda í 3.-7. bekk voru lögð í einelti einu sinni í viku eða 

oftar. Þessar tölur sýna berlega að einelti er stórt samfélagslegt vandamál og það sem meira 

er, þá virðast rannsóknir gefa til kynna að tíðnin gæti að öllum líkindum verið meiri en tölur 

sýna þar sem einelti er ekki tilkynnt í öllum tilvikum (Ma, Stewin og Mah, 2001). 

Í yfirlitsrannsókn á stöðu eineltismála komust Eriksson, Lindberg, Flygare og Daneback (2003) 

að því að einelti sé á bilinu 5-15% hjá nemendum í lægri bekkjum grunnskóla og um 3-10% 
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hjá nemendum í eldri bekkjum í Svíþjóð og Noregi. Tölurnar eru töluvert hærri þegar litið er 

til Evrópu og fara upp í allt að 40%. Höfundarnir komust að því að umfang eineltis sé minna í 

yngri bekkjum grunnskólanna en í eldri bekkjum. Þolendum eineltis virðist fækka með 

hækkandi bekk og aldri. En á móti virðist fjöldi gerenda standa í stað, jafnvel fjölga með 

hækkandi aldri, sérstaklega hjá drengjum. Þrátt fyrir að umfang eineltis sé mismunandi á 

milli landa þá virðist kynjamunur og aldur þeirra sem verða fyrir einelti fylgja svipuðu 

mynstri. Þetta bendir til þess að einelti sem fyrirbrigði virðist bera sömu einkenni sama hvar í 

heiminum það er (Eriksson, Lindberg, Flygare og Daneback ,2003). 

Rannsóknir á einelti í íslenskum skólum benda til þess að tíðni eineltis sé svipuð og í 

löndunum í kringum okkur. Í rannsókn sem Rannsóknarstofnun uppeldis og menntamála (nú 

Námsmatsstofnun) vann fyrir Menntamálaráðuneytið árið 1999 kom í ljós að um 13% barna í 

5. bekk telja sig hafa orðið fyrir einelti „stundum eða oftar“. Talan fer lækkandi eftir því sem 

aldurinn hækkar hjá börnunum. Þannig telja um 7% nemenda í 7. bekk og um 3% nemenda í 

10. bekk sig verða fyrir einelti (Námsmatsstofnun, 2011,e.d.). 

Í febrúar 2006 var eineltiskönnun lögð fyrir nemendur í 6., 8. og 10. bekk á Íslandi og 

samkvæmt niðurstöðum hennar sögðust 8,8% nemanda vera þolendur eineltis, gerendur eða 

hvort tveggja og var skiptingin þannig að um 10% drengja svöruðu á þennan veg og um 5,7% 

stúlkna. Strákar eru mun oftar gerendur en stúlkur eða 4,4% á móti 1,7%. Þolendum fækkar 

eftir því sem ofar dregur í árgöngum en gerendum virðist fjölga (Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2009). 

Einelti hefur dregist saman í þeim íslensku grunnskólum sem farið hafa eftir eineltisáætlun 

Olweusar síðast liðin ár. Fjöldi nemenda sem telja sig verða fyrir einelti hefur farið úr 8,4% 

árið 2007 í 8,2% árið 2008 og í 7,7% árið 2009. Niðurstöðurnar byggja á víðtækum könnunum 

meðal 11-12 þúsund nemenda í 4. og 10. bekk (upplýsingar úr óbirtri skýrslu Þorláks H. 

Helgasonar). 

Útbreiðsla eineltis meðal ellefu til fimmtán ára nemenda á Íslandi er með því minnsta 

sem gerist á Vesturlöndum (Currie o.fl., 2008). Af 39 löndum og svæðum sem tóku þátt í 

alþjóðlegu samanburðarrannsókninni Health Behaviours in School-Aged Children (HBSC, 

2009) eru ellefu ára nemendur á Íslandi í 35. sæti en þrettán ára íslenskir nemendur í 37. 

sæti hvað varðar hlutfall þeirra sem orðið hafa fyrir einelti að minnsta kosti tvisvar á 

undanförnum mánuðum. Hér á landi verða 7% ellefu ára nemenda og 5% þrettán ára 

nemenda fyrir einelti en lægst er það hlutfall 4% í báðum aldurshópum í Svíþjóð. Meðal 
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ellefu ára nemenda er hlutfallið hæst 34% í Tyrklandi en í hópi þrettán ára nemenda er 

Litháen með hæsta hlutfallið eð 29%. Einelti meðal 15 ára nemenda er fátíðast á Íslandi, 

3%, en algengast í Búlgaríu, 24% (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009, bls. 

16). 

Þegar rýnt er í ástæður þess að einelti og önnur hegðunar- og agavandamál eiga sér stað 

kemur í ljós misjöfn tíðni á milli skóla. Þessi munur virðist ekki liggja í því að félagsleg 

vandamál séu meiri í einum skóla fremur en öðrum og hann skýrist ekki af fjölmenni eða 

fámenni í skólum. Skýringar á mismunandi tíðni eineltis í skólum er sennilega helst að leita í 

innra ástandi kennarahópsins ásamt því hvernig skólastjórnendur taka á hegðunar- og 

agamálum (Roland og Sörensen Vaaland, 2001). 

Neikvæðar uppeldisaðstæður geta ýtt undir áreitni. Klíkumyndun, óljósar vinnureglur og 

venjur ásamt neikvæðum bekkjaranda geta í sjálfu sér ýtt undir hegðunar-, aga- og 

eineltisvandamál. Örugg samsvörun hefur fundist á milli hegðunarvandamála og eineltis. 

Skólastjórn og samvinna kennara skiptir einnig miklu máli um reglur og framkomu nemenda í 

frímínútum. Samstarf heimila og skóla ásamt tómstundamöguleikum hafa ennfremur áhrif á 

tíðni þessara neikvæðu hegðunarþátta (Roland og Sörensen Vaaland, 2001, bls. 6-7). 

Í öllum skólum eru viðkvæmir nemendur með mismikla námsörðuleika, með hinar ýmsu 

fatlanir, með geðræna erfiðleika eða nemendur sem búa við slæmar heimilisaðstæður. Þessir 

nemendur eru í sérlega mikilli áhættu ef mikið er um hegðunarvandamál og einelti í 

skólanum. 

Rannsóknir benda til þess að góð tengsl við foreldra og vini geti dregið úr einelti og 

neikvæðum afleiðingum þess (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). Vinir geta 

hjálpað til við það að tilheyra hópi, að finna væntumþykju og fá viðurkenningu. Jafningjar 

verða mjög mikilvægir í því að spegla hugmyndir hvors annars, að koma hugmyndum í 

framkvæmd, prófa sig áfram í hlutverkum og að finna helstu eiginleika einstaklingsins í 

félagslegu samhengi. Vinir aðstoða við það að aðlagast nýjum aðstæðum og að bregðast við 

kvíðafullum upplifunum. Vinasamband gefur vísbendingu um góð félagsleg samskipti í 

framtíðinni og er tengt hamingju. Góð vinasambönd og stuðningur eru tengd háu sjálfsmati 

og góðri aðlögun að skólaumhverfi og dregur úr einangrun og þunglyndi. Vinafá börn fá færri 

tækifæri til þess að æfa sig í félagslegum samskiptum og geta því átt í erfiðleikum með að 

tengjast öðrum og einangrast þar af leiðandi. Einmana unglingar eru oft með lægra sjálfsmat, 
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litla lífsánægju og tíðari þunglyndi. Þeir eru líka líklegri til þess að verða þolendur eineltis 

(Currie o.fl., 2008). 

3.3.2. Erlendar rannsóknir 

Einelti hefur töluvert verið rannsakað. Eins og áður hefur komið fram má segja að 

Norðurlandabúar hafi riðið á vaðið með rannsóknum á einelti og í kjölfarið fleiri lönd og í dag 

liggja fyrir mikil gögn yfir tíðni eineltis, birtingaformum þess og afleiðingum. 

Upphaf rannsókna á einelti er rakið til Noregs undir lok 8. áratugarins. Þá átti sér stað sá 

harmleikur að 3 ungmenni frömdu sjálfsvíg, eftir mikið einelti í skóla, að talið var. Í 

samfélaginu varð uppi fótur og fit og mikil almenn umræða hófst um skólakerfið og aðbúnað 

barna þar. Þetta varð til þess að norska ríkisstjórnin setti af stað átak og í öllum skólum 

landsins var sett af stað herferð til þess að stemma stigu við einelti. Dan Olweus var sá sem 

fór fremstur í flokki fleiri fræðimanna, frá Noregi og Svíþjóð, og eftir miklar rannsóknir á 

norskum skólabörnum kom hann fram með eineltisáætlun sína sem átti eftir að fara víða. 

Um svipað leyti var víða farið að skrifa um einelti . Fyrsta stóra rannsóknin í Bandaríkjunum 

var gerð 1987, einnig í kjölfar mikils harmleiks þar sem 12 ára drengur, sem hafði mátt þola 

miklar ofsóknir og einelti í skóla, mætti með byssu í skólann, drap gerandann og síðan sjálfan 

sig. Eftir þetta atvik var einelti í skólum í Bandaríkjunum viðurkennt sem samfélagslegt 

vandamál (Hilton, Anngela-Cole og Wakita, 2010). 

Rannsóknir í kjölfar þessara atburða fólu aðallega í sér að skilgreina einelti, átta sig á umfangi 

þess og finna hvað einkennir gerendur og þolendur í eineltismálum. Þessar rannsóknir lágu 

svo til grundvallar þeim eineltisáætlunum sem gerðar voru til þess að takast á við 

vandamálið. 

Árið 1998 var birt rannsókn um mikilvægi þess að hafa félagsráðgjafa í skólunum til að bæta 

samskipti þar, að styðja við kennara í sínum störfum og koma í veg fyrir að börn lentu í 

vandamálum. Verkefnið fólst í því að félagsráðgjafar unnu beint með börnum í vanda, studdu 

við kennarana, höfðu yfirumsjón með verkefnum sem fólu í sér að taka á einelti og skrópi, 

ráðlögðu börnum og fjölskyldum þeirra og sáu um að málin færu í farveg. Þetta varð til þess 

að kennarar höfðu meiri tíma til þess að einbeita sér að kennslunni og námi nemenda 

(Bagley og Pritchard, 1998). 
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Í rannsókn sem Vreeman og Carroll (2007) gerðu á eineltisáætlunum kom í ljós að aðkoma 

skólafélagsráðgjafa meðal annars að eineltismálum, skrópi og þjófnaði hafði þau áhrif að 

tíðni þessara mála lækkaði. Niðurstöðurnar bentu til þess að margbreytilegar aðgerðir gegn 

óæskilegri hegðun í skólum gáfu betri útkomu en þær aðgerðir sem eingöngu miðuðust við 

námskrár (Vreeman og Carroll, 2007). 

Hin síðari ár hafa rannsóknir einna helst beinst að því að rannsaka árangur kerfisbundinna 

eineltisáætlana. Í þeim rannsóknum er litið til þeirra þátta sem eru eins eða svipaðir í þessum 

áætlunum og hvað það er sem er öðruvísi. Síðan er reynt að komast að því hvað það er sem 

gerir það að verkum að ein áætlun virkar en önnur ekki. Árið 2010 kom út á vegum The 

Campbell Collaboration Library of Systematic Reviews úttekt á eineltisverkefnum út um allan 

heim. Þar segir að eftir að Dan Olweus kom fram með sína eineltisáætlun hafi um 15 aðrar 

yfirgripsmiklar eineltisáætlanir litið dagsins ljós, sumar byggðar á áætlun Olweusar og sumar 

byggðar á annarri hugmyndafræði, og þær verið notaðar og metnar í að minnsta kosti tíu 

öðrum löndum (Farrington og Ttofi, 2010). 

Í rannsókn sem Swearer, Espelage, Vaillancourt og Hymel birtu árið 2010 er lagt til að 

sjónarhorn félags-/vistfræðilegra kenninga (Social-Ecological perspective) sé viðhaft þegar 

einelti í skólum er skoðað. Vistfræðilega sjónarhornið horfir til allra þátta umhverfisins. Það 

horfir til þeirra kerfa sem hafa áhrif á líf einstaklingsins eins og fjölskylduna, skólann, vini, 

sambandið milli kennara og nemenda, sambandið milli barns og foreldra, sambandið milli 

foreldra og skóla, nágranna og menningarlegra þátta. Höfundarnir vilja meina að 

vistfræðilega sjónarhornið gefi heildstæða mynd af einelti og geti svarað spurningum eins og 

hvað það sé í jákvæðum samskiptum jafninga sem hindrar að unglingar taki þátt í einelti. 

3.3.3. Rannsóknir á einelti á íslandi 

Segja má að umræðan um einelti í íslenskum skólum hafi fylgt umræðunni sem átti sér stað á 

Norðurlöndunum. Guðjón Ólafsson (1996) segir að rekja megi upphaf umræðunnar hérlendis 

til ársins 1980 þegar Svava Guðmundsdóttir kom heim frá Svíþjóð eftir að hafa kynnt sér 

eineltismál í framhaldsnámi sínu þar. Í rannsókn sinni reyndi hún að átta sig á því hvaða 

þættir það væru í umhverfinu sem hefðu áhrif á einelti, til þess að geta fundið leiðir til að 

koma í veg fyrir það og að vinna með þolendur. Ári áður, eða árið 1979, gerði Einar 
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Hjörleifsson rannsókn á einelti hjá nemendum í 8. bekk í Reykjavík. Rannsóknin var hluti af 

norrænu verkefni sem kannaði tíðni eineltis og komst hann að því að um 60% nemenda í 

Reykjavík væru á einn eða annan hátt þátttakendur í einelti. 

Árið 1990 birtist í Nýjum Menntamálum grein um ungan pilt sem sagði frá upplifun sinni af 

einelti. Í framhaldi af því fóru skólar og félagasamtök að láta sig málin varða og meira bar á 

umræðu um einelti í samfélaginu. Árið 1993 skrifaði Brynjólfur G. Brynjólfsson, sálfræðingur, 

grein í tímaritið Heimili og skóli þar sem hann kom með skilgreiningu á einelti, ræddi 

einkenni gerenda og þolenda og kom með leiðir sem hægt væri að fara til þess að vinna gegn 

einelti. Þar segir hann að varast skuli langa og dimma ganga og skot og að forðast beri að 

skilja börn eftir fyrir framan læstar dyr, því þá fari þeim að leiðast og stríða. Samkvæmt 

þessari grein Brynjólfs eru aðgerðir gegn einelti að ræða saman, að foreldrar hlusti á börn sín 

og að fá gerandann til þess að setja sig í spor annarra. 

Í kjölfarið voru skrifaðar tíu BA-ritgerðir í kennslufræðum um efnið. Málefnið varð 

almenningi og fagfólki meira hugleikið og þá sérstaklega kennaranemum. 

Árið 1991 lagði þingflokkur Kvennalistans fram tillögu um að Alþingi myndi fela 

félagsmálaráðherra og menntamálaráðherra að skipa samstarfshóp sem vinna ætti að 

úrbótum og áætlun gegn einelti. Þessi tillaga var samþykkt en ekki framkvæmd. 

Haustið 1994 gáfu Foreldrasamtökin úr veggspjöld og upplýsingabæklinga um einelti og 

sendu öllum stjórnendum grunnskóla áskorun um að taka eineltismál til umfjöllunar í 

skólunum. 

Í janúar árið 1995 var stofnað embætti Umboðsmanns barna og gegndi Þórhildur Líndal fyrst 

því embætti. Þórhildur greinir frá því í skýrslu til forsætisráðherra (Umboðsmaður 

barna,1996) fyrir árið 1995, að sér hafi borist erindi frá börnum þar sem þau segi frá því að 

þau séu lögð í einelti af samnemendum sínum og starfsmönnum skóla. Hún leggur til í 

skýrslunni að farið verið í saumana á þessum málaflokki. Árið 1998 var haldin ráðstefna sem 

bar yfirskriftina Börn vilja ræða um einelti við fullorðna (1998) þar sem börn og fullorðnir 

komu saman og ræddu eineltismál og hvernig hægt væri að bregðast við þeim og í kjölfarið 

var gefin út skýrslan Einelti kemur öllum við, með niðurstöðum ráðstefnunnar. Á þessari 

ráðstefnu sagði þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, frá því að hann hefði gert 
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samning við Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála um rannsókn á eðli og umfangi 

eineltis í íslenskum grunnskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar árið 1999 og í 

framhaldi af því gerði Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála rannsókn á úrræðum 

skóla á lausnum á eineltismálum og lágu þær niðurstöður fyrir árið 2000. Þar kom meðal 

annars í ljós að víða væru skólar að koma á kerfum til að takast á við einelti. Einnig bentu 

niðurstöðurnar til þess að viðbrögð kennara og skólastjórnenda einkenndust af óöryggi og 

kvíða gagnvart einelti og vanþekkingu á málaflokknum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2001). 

Í tengslum við verkefnið Forvarnir gegn einelti mynduðu íþrótta- og tómstundaráð 

Reykjavíkur og Fræðslumiðstöð Reykjavíkur stýrihópinn Gegn einelti og gáfu út í samvinnu 

við Æskuna fræðsluefni fyrir tómstundaráðgjafa. Markmiðið með stýrihópnum var meðal 

annars að sameina hugmyndir, frumkvæði og kraft til að draga úr einelti í grunnskólum 

Reykjavíkur og félagsmiðstöðvum ÍTR. Var aðalnámskrá grunnskóla í lífsleikni höfð að 

leiðarljósi (Áfangaskýrsla stýrihóps Gegn einelti, 2000). Í kjölfarið voru öllum grunnskólum 

Reykjavíkur sendar leiðbeiningar til þess að búa til eineltisáætlanir. Stýrihópurinn hélt fundi 

með námsráðgjöfum skólanna og kynnti þeim fræðsluefnið. Mikil áhersla var lögð á það við 

gerð eineltisáætlana að allt starfsfólk skólanna kæmi að þeim og að hver skóli tilnefndi 

ábyrgðamann til að sjá til þess að fylgja því eftir. Mælt var með því að námsráðgjafar hefðu 

það hlutverk. Stýrihópurinn lagði einnig á það áherslu að fræðsla um einelti í skólum væri 

verkefni sem yrði stöðugt að vera í endurskoðun. 

Árið 2001 var starfshópur um einelti í grunnskólum settur á laggirnar og var honum „falið að 

koma með tillögur að samræmdri aðgerðaráætlun fyrir grunnskóla um hvernig bregðast skuli 

við ef og þegar einelti kemur upp“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2001). 

Starfshópurinn hallaðist að hugmyndum Dan Olweus um hvernig bregðast skuli við einelti í 

skólum og lagði til að kerfið yrði kynnt á sérstakri ráðstefnu og hugað að því að koma því á í 

íslenskum skólum. Ein af tillögum starfshópsins var að í kjölfar ráðstefnunnar yrði haldið 

námskeið fyrir kennara byggt á kenningum Olweus og yrði það að vera sameiginlegt verkefni 

Menntamálaráðuneytisins og Sambands íslenskra sveitafélaga. Einnig var lagt til að efla 

fræðslu um einelti í kennaramenntuninni. 
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Haustið 2002 var ráðstefnan haldin og Dan Olweus kom til landsins og hélt fyrirlestur. Í 

kjölfarið fór af stað Olweusarverkefnið gegn einelti á Íslandi. Í upphafi tóku 43 skólar þátt í 

verkefninu en þeim hefur fjölgað og í dag hafa um hundrað þúsund börn tekið þátt í gegnum 

skólana sína. Við innleiðingu Olweusarverkefnisins fór umræðan um eineltismál á flug og má 

sjá það meðal annars á fjölda útgefinna greina, bóka og ritgerða um einelti í skólum og á 

vinnumarkaðinum. 

3.3.3.1. MA-verkefni 

Þegar leitað er að MA-verkefnum á Skemmu, rafrænu gagnasafni háskólanna á Íslandi, má 

finna 20 verkefni sem skrifuð hafa verið um einelti. Fjórtán ritgerðir hafa verið skrifaðar í 

Háskóla Íslands og sex í Háskólanum á Akureyri. Verkefnin skiptast á eftirfarandi hátt milli 

deilda í þessum háskólum: 

 ein ritgerð hefur verið skrifuð í félagsfræði um áhættumat á vinnustöðum, 

 þrjár hafa verið skrifaðar í félagsráðgjöf um hlutverk félagsráðgjafa í eineltismálum í 

grunn og framhaldsskólum, 

 tvær hafa verið skrifaðar á heilbrigðissviði um uppeldisskilyrði barna og sálræn áföll í 

æsku, 

 ein hefur verið skrifuð á hug- og félagsvísindasviði um viðmót kennara og áhrif þess á 

námsumhverfi barna á leikskólum, 

 þrjár hafa verið skrifaðar í kennaradeild um foreldra og líðan barna, á hlutverki 

einstaklingsnámsskráa fyrir nemendur með sérþarfir og um stöðu lífsleikni í 

framhaldsskólum, 

 ein hefur verið skrifuð á menntavísindasviði um upplifun skólastúlkna af árásargirni í 

samskiptum, 

 tvær hafa verið skrifaðar í náms- og starfsráðgjöf um stuðning og hindranir við 

eineltisáætlanir Olweusar og birtingarmyndir eineltis meðal framhaldsskólanema og 

áhrif þess á líðan þolenda, 

 ein hefur verið skrifuð í sálfræði um einelti á vinnustöðum, 

 þrjár hafa verið skrifaðar í uppeldis- og menntunarfræði um félagslega einangrun 

unglinga, úrræði gegn einelti og um mat kennara á eigin færni við að taka á einelti, 

 þrjár hafa verið skrifaðar í viðskiptafræði um einelti á vinnustöðum, fræðileg úttekt, 

um fyrirbyggjandi aðgerðir og samanburðarrannsókn á opinberum vinnustöðum. 
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Af þessum tuttugu verkefnum voru sex sem fjölluðu um einelti í grunnskólum og voru þau 

gerð á árunum 2002 - 2010. Eitt var gert í námsráðgjöf, fjögur í uppeldis- og 

menntunarfræðum og eitt í kennaradeild. Eitt var gert við Háskólann á Akureyri og fimm við 

Háskóla Íslands. 

Þrjú MA-verkefni í Félagsráðgjafadeild við Háskóla Íslands hafa fjallað um einelti þar sem 

fjallað er um aðkomu félagsráðgjafa meðal annars að eineltismálum í grunnskólum. 

MA-verkefnin sem fjalla um eineltismál í grunnskólum, voru skoðuð út frá eftirfarandi 

punktum: 

 tíðni eineltis, 

 hver helstu markmið og verkefni eineltisáætlana eru, 

 hver aðkoma starfsstétta í skólum að eineltisáætlunum er, 

 hvert hlutverk nemendaverndarráða í skólum er, 

 hvernig samvinna við félagsþjónustu sveitafélaga er í eineltismálum, 

 hvað það er sem veldur því að eineltismál fari úr skólum og til félagsþjónustu 

sveitafélaga, 

 hvenær eineltismál verða að barnaverndarmálum. 

Það er töluverður munur á því hvernig höfundar verkefnanna fjalla um eineltismál eftir því í 

hvaða námi þeir eru. Þannig fjalla nemendur í uppeldis- og menntunarfræðum og í 

kennaradeildinni um aðkomu kennara og skólastjórnenda að eineltismálum og hvernig 

skólanum sem stofnun ber að taka á eineltismálum. Í einu verkefni sem fjallar um afleiðingar 

eineltis og er skrifað í uppeldis- og menntunarfræðum, kemur höfundur inn á þátt 

félagsþjónustunnar og markmið hennar að koma til móts við ungt fólk sem á í félagslegum 

vanda (Arnar Þorsteinsson, 2003). Í öðru verkefni er spurt að því hvort foreldrar vilji stuðning 

í foreldrahlutverkinu og leggur höfundur, sem var nemandi í kennaradeild í Háskólanum á 

Akureyri, áherslu á samskipti foreldra og barna og mikilvægi þess að þau samskipti séu góð 

og uppbyggileg. Í þessu verkefni kemur í ljós að foreldrar óska eftir því að fá aðstoð frá 

skólanum við uppeldi á börnum sínum og vilja að skólinn hafi frumkvæðið. Það er hinsvegar 

ekki fjallað um hvernig staðið skuli að þessum stuðningi nema að auka skuli samvinnu skóla 

og heimilis (Birna María Svanbjörnsdóttir, 2005). Verkefnið sem skrifað er í námsráðgjöf 

fjallar um aðkomu námsráðgjafans í eineltismálum í aðgerðaráætlun Olweusar. Þar er ekki 



  

31 

 

fjallað um aðrar starfstéttir en kennara og námsráðgjafa og ekki er fjallað um að mál fari fyrir 

nemendaverndarráð né hvert mál fari ef þau fara út úr skólunum (Sigrún Thorarensen, 

2007). Í rannsókn sem gerð var á menntavísindasviði árið 2010 á upplifun skólastúlkna af 

árásargirni í samskiptum er komið inn á einelti í grunn og framhaldsskólum og upplifun 

þolenda af því hvernig brugðist sé við. Þar kemur fram að þolendur og kennarar upplifa 

vanmátt skólanna til að taka á ofbeldi þrátt fyrir að farið sé eftir eineltisáætlunum. Í 

niðurstöðum rannsóknarinnar koma fram þau sjónarmið að til þess að koma í veg fyrir 

árásargirni í skólum þurfi að bæta skólaandann og samskipti á milli nemenda (Vibeke Svala 

Kristinsdóttir, 2010). 

Þrjár MSW-ritgerðir voru skrifaðar í félagsráðgjöf árið 2006 um aðkomu félagsráðgjafa í 

skólum og stuðning við börn. Sigríður Birna Bragadóttir (2006) skrifaði um samstarf 

stoðstétta í skólakerfinu og komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að það sé mikilvægt að 

hafa bæði náms- og starfsráðgjafa og félagsráðgjafa í grunnskólum þar sem félagsráðgjafinn 

haldi utan um samstarfið og handleiði aðrar starfsstéttir. Hervör Alma Árnadóttir (2006) 

gerði rannsókn á fjölskyldusamráði frá sjónarhorni barna og komst meðal annars að því að 

börn vilja vera með í ráðum þegar unnið er að málum þeirra en að sú sé oft ekki raunin. 

Þórkatla Þórisdóttir (2006) gerði eigindlega rannsókn á upplifun nemenda og foreldra af 

ráðgjöf og þjónustu skólanna. Ekkert þessara verkefna fjallar beint um einelti í skólum eða 

hver þáttur félagsráðgjafans er í þeim. Öll koma þau inn á mikilvægi þess að það sé einn aðili 

sem haldi utan um mál og fylgi þeim eftir og vinni þau út frá heildarsýn á einstaklinginn. 

Ljóst er eftir yfirferð á þessum verkefnum að þau hafa ekki fjallað á neinn hátt um beina 

aðkomu félagsráðgjafa að eineltismálum í grunnskólum. Þessi verkefni svara hvorki því  hvað 

verður til þess að eineltismál fari úr skólum til félagsþjónustu sveitafélaga, hver samvinna 

skóla og félagsþjónustunnar er né því hvenær eineltismál verða barnaverndarmál. 

3.3.3.2. BA-verkefni 

BA-verkefnin sem skrifuð hafa verið um einelti eru um 140 talsins. Langflest eru skrifuð í 

kennaradeildum Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri. Þó eru nokkur sem eru skrifuð í 

hjúkrunarfræði eða um ellefu. Þessar ritgerðir eru skrifaðar á árunum 2002 -2010 og fjalla 

flestar um áhrif eineltis á þolendur og viðbrögð skóla við einelti. Margar ritgerðanna fjalla um 
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eineltisáætlanir og þá aðallega um Olweusar-verkefnið, hvernig það er uppbyggt og hversu 

vel það virkar við að ná tökum á eineltismálum. Nokkrar ritgerðir fjalla um innleiðingu 

Olweusaráætlunarinnar í leikskóla. Um 15 ritgerðir fjalla um einelti sem á sér stað annars 

staðar en í grunnskólum svo sem á vinnumarkaði, á vernduðum vinnustöðum eða hvernig 

það birtist í námsbókum. Fjórar BA-ritgerðir voru skrifaðar í félagsráðgjöf um einelti, tvær 

eru um einelti í grunnskólum, ein um einelti í framhaldsskólum og ein um einelti á vinnustað. 

Í þeim ritgerðum sem fjalla um tíðni eineltis í grunnskólum er stuðst við niðurstöður 

rannsókna sem gerðar hafa verið í skólum í sambandi við eineltisáætlanir Olweusar. Þar er 

því ekki að finna neinar nýjar rannsóknir eða aðrar tíðnitölur en þær sem komið hafa fram 

annars staðar. Þær ritgerðir sem skrifaðar hafa verið um eineltisáætlanir í grunnskólum fjalla 

flestar um Olweusaráætlunina og það markmið hennar að bæði byggja upp forvarnir og 

koma með skýrar leiðir í viðbrögðum við einelti þegar það á sér stað. 

Samkvæmt þessum BA-ritgerðum virðast eineltismál ekki koma inn á borð 

nemendaverndarráða nema þegar þau eru orðin mjög alvarleg og ekki hefur tekist að vinna 

þau inni í bekk. Að sama skapi virðast þau ekki koma inn á borð félagsmálayfirvalda fyrr en 

afleiðingar þeirra eru orðnar alvarlegar. 
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4. Hvernig bregðast grunnskólar við einelti? 

Í þessum kafla verður fjallað um þær leiðir sem grunnskólar hafa, samkvæmt lögum og 

reglugerðum, til þess að bregðast við og fyrirbyggja einelti. Á Íslandi er bundið í 

verklagsreglur, lög og reglugerðir hvernig standa skuli að velferð barna. Hér á eftir verður 

það skoðað hvort þessi úrræði séu samræmd á milli þeirra stofnanna sem koma að þessum 

málum. Eftir umfjöllun um þau úrræði sem grunnskólarnir hafa til að bregðast við ef 

nemendur lenda í vanda verður, fjallað um eineltisáætlanir grunnskólanna. Fyrst er fjallað 

um Olweusaráætlunina og þar á eftir önnur úrræði sem notuðu eru í íslenskum 

grunnskólum. Síðan er gerð grein fyrir niðurstöðum  athugunar á upplýsingum um einelti og 

eineltisáætlanir á heimasíðum 11 grunnskóla sem eru tilgreindir í viðauka III.. 

Einn mikilvægasti þátturinn í félagslegum stuðningi barna er talin vera sá hvernig nemendur 

upplifa stuðning frá öðrum í bekknum og því er það mikilvægur þáttur í skólasamfélaginu. 

Stuðningur frá bekkjafélögum er talinn vera stór þáttur í þroska barna og í því hvernig þau 

upplifa sjálf sig og líðan sína í skólanum. Stuðningur frá bekkjafélögum hefur verið tengdur 

við hvernig nemendum líður í skólanum, viðhorfi til skólans, kvíða tengdum skólanum, 

sjálfsmati, einelti og annarri líkamlegri og andlegri vanlíðan (Currie o.fl., 2008). 

Foreldrar bera ábyrgð á uppeldi barna sinna og velferð þeirra. Starfsfólk skóla, nemendur, 

foreldrar og forráðamenn þeirra mynda skólasamfélagið í hverjum skóla. Það er því 

mikilvægt að samstarfið sé gott og þessir aðilar vinni saman að málum. Í aðalnámsskrá 

grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006) er fjallað um velferð nemenda í 

sérstökum kafla og er þar ítrekað að samráð og samvinna milli allra þeirra sem koma að 

málefnum barna verði að vera góð og upplýst. Þar er fjallað um umsjónarkennarann og 

mikilvægi hans sem hlekkur í þessari samvinnu. Hann er öðrum fremur af starfsfólki skólans, 

tengiliður við heimilin og fylgist með þroska og líðan nemenda sinna í skólanum. 

Umsjónarkennarar og námsráðgjafar eru lykilstarfsfólk skólanna til að fylgjast með 

nemendum og líðan þeirra. 

Andrúmsloft skólanna, samvinna og samkennd eru því mikilvægir þættir í skólastarfinu sem 

þarf að huga vel að. Til þess að svo megi vera hafa verklagsreglur verið bundnar í lög og 

reglugerðir til að bæta líðan barna í skólum landsins. 
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4.1. Lög og reglugerðir 

Tíundi kafli grunnskólalaganna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) fjallar um sérfræðiþjónustu 

og stoðkerfi grunnskólanna. Þar er kveðið á um að skólastjóri skuli samræma störf allra sem 

sjá um mál einstakra nemenda innan skólans, sem lúta að sérfræðiþjónustu, námsráðgjöf og 

skólaheilsugæslu með því að stofna nemendaverndarráð. Í reglugerð um sérfræðiþjónustu 

sveitafélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum (nr. 584/2010) er 

talið upp í 2. kafla, 3. grein hvernig og hvaða þjónustu sveitafélögin skulu veita nemendum 

og foreldrum þeirra. Þar kemur meðal annars fram að sveitafélögin skuli leggja áherslu á 

forvarnarstarf til að stuðla að markvissri velferð nemenda og að stuðla skuli að því að 

nemendum skuli tryggður aðgangur að sérfræðiþjónustu. Í 5. kafla sem fjallar um 

nemendaverndarráð segir í 18. gr. „að fulltrúar félagsþjónustu sveitafélags og 

barnaverndaryfirvöld geti einnig tekið þátt í starfi nemendaverndarráðs þegar tilefni sé til“. 

Það er því ljóst að lög og reglugerðir gera ráð fyrir því að gripið sé inn í og leitað til fagstétta 

utan skólana þegar þess er þörf. 

4.1.1. Aðalnámskrá grunnskóla 

Samkvæmt aðalnámskrá grunnskólanna ber skólum að hafa virka eineltisstefnu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2006). Grunnskólar á Íslandi hafa frjálsar hendur um það hvaða 

áætlun þeir velja og fer sú ákvörðun eftir því hvaða þekkingu stjórnendur skólanna og aðrir 

starfsmenn hafa á einelti og áætlunum tengdum því. 

Í kaflanum um velferð nemenda í almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla segir að það sé 

mikilvægt að nemendur geti leitað til hvaða starfsmanns skólans með mál sem snúa að 

velferð sinni og líðan og að brugðist sé strax við á viðeigandi hátt. Í skólum skuli starfa 

foreldraráð, kennararáð og nemendaráð sem meðal annars skuli vinna að félags-, hagsmuna- 

og velferðarmálum þeirra. Í aðalnámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2006) 

segir einnig að allir skólar skuli hafa forvarnaráætlun og birta hana í skólanámskrá. Þar skuli 

koma fram hvernig skólar ætli að taka á og bregðast við fíkniefnavanda, tóbaks- og 

áfengisvanda og allskyns líkamlegu og andlegu ofbeldi. Í velferðarkafla aðalnámskrá 

grunnskólanna er einnig fjallað um að skólaumhverfið skuli vera þannig að nemendur geti 

eflt sjálfsmynd sína og áttað sig á veikum og sterkum hliðum sínum. 
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4.1.2. Sérfræðiþjónusta og stoðkerfi 

Í IX. kafla grunnskólalaganna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) er kveðið á um að 

sveitafélögin skuli sjá til þess að sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólum og stuðla að því að 

hún fari fram innan grunnskólanna. Markmið sérfræðiþjónustunnar er að kennslufræðileg, 

sál-, þroska- og félagsfræðileg þekking nýtist sem best í skólastarfinu (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitafélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum 

nr. 584/2010). Það er svo í höndum skólastjóra að samræma störf þeirra sem fara með 

sérfræðiþjónustu, námsráðgjöf og heilsugæslu með stofnun nemendaverndarráða. Einnig 

skal stuðla að samráði við félagsþjónustu og barnaverndaryfirvöld. Sérfræðiþjónustunni er 

ætlað að vera stuðningur við bæði nemendur og foreldra/forráðamenn þeirra og stuðningur 

við starfsemi skóla og starfsfólk þeirra. 

4.1.3. Nemendaverndarráð 

Hlutverk nemendaverndarráðs er að samræma skipulag og framkvæmd þjónustu við 

nemendur varðandi skólaheilsugæslu, náms- og starfsráðgjöf og sérfræðiþjónustu og vera 

skólastjóra til aðstoðar um framkvæmd áætlana um sérstaka aðstoð við nemendur. 

Samstarfið getur verið bæði vegna einstakra nemenda og forvarnastarfs (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitafélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum 

nr. 584/2010). Það er í höndum skólastjóra hvers skóla fyrir sig að skipa í 

nemendaverndarráð og gerir hann það til eins árs í senn. Skólastjóri, eða fulltrúi hans, skal 

sitja í nemendaverndarráði ásamt umsjónaraðila með kennslu fyrir fatlaða, fulltrúa 

skólaheilsu, fulltrúa sérfræðiþjónustu sveitafélags og náms- og starfsráðgjafa. Einnig geta 

fulltrúar frá félagsþjónustu sveitafélags og barnaverndaryfirvöldum tekið þátt í starfi 

nemendaverndarráðs þegar þurfa þykir. Skólastjóri skal stuðla að samstarfi við 

félagsþjónustu sveitafélags og barnaverndaryfirvalda vegna málefna einstakra nemenda eða 

nemendahópa þegar þurfa þykir (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitafélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). 

Samkvæmt 19. gr. reglugerðarinnar geta allir þeir sem eiga sæti í nemendaverndarráði átt 

frumkvæði að því að mál sé tekið fyrir í ráðinu. Á sama hátt getur starfsfólk skólans, 

foreldrar, nemendur og fulltrúar sérfræðiþjónustu óskað eftir því að mál sé tekið fyrir í 



  

36 

 

nemendaverndarráði. Þegar máli einstaks nemanda eða nemendahóps er vísað til 

nemendaverndarráðs ber ávallt að upplýsa foreldra eða forráðamenn um það og leita eftir 

samstarfi við þá um lausn mála (Reglugerð um sérfræðiþjónustu sveitafélaga við leik- og 

grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum nr. 584/2010). 

Samkvæmt 20. gr. fjallar nemendaverndarráð um sérstök úrræði fyrir þá nemendur sem 

koma fyrir ráðið og metur ráðið hvaða viðbótarupplýsinga er þörf og boðar á sinn fund 

umsjónarkennara, foreldra og aðra aðila sem tengjast málinu ef þörf krefur (Reglugerð um 

sérfræðiþjónustu sveitafélaga við leik- og grunnskóla og nemendaverndarráð í grunnskólum 

nr. 584/2010). 

4.2. Eineltisáætlanir í íslenskum grunnskólum 

Erlendar rannsóknir á eineltisáætlunum hafa leitt í ljós að þessar áætlanir ná ekki yfir alla 

þætti eineltis (Hilton, Anngela-Cole og Wakita, 2010). Þannig er ekki gert ráð fyrir því í þeim 

að einstaklingar, þolendur eða gerendur, geti átt við geðræn vandamál að stríða eða að 

heimilisaðstæður þeirra séu bágbornar. Þess vegna þarf að gera ráð fyrir því að 

félagsráðgjafar, sálfræðingar og/eða aðrir meðferðaraðilar séu kallaðir til að starfa með 

skólunum að þessum áætlunum. 

Eineltisáætlanir skólanna eiga það sameiginlegt að þær lýsa því í hverskonar ferli eineltismál 

fara ef þau koma upp í skólum. Þar er sagt frá því hvert fólk á að snúa sér, hver það er sem 

tekur við erindinu og hvert framhaldið er. Skýrt er tekið fram hvaða einstaklingar og 

starfsstéttir það eru sem vinna með málin og ef vísa þarf málum áfram og út fyrir skólann, þá 

er sagt frá því hvert er vísað og á hvaða forsendum. 

Eineltismál eru, samkvæmt flestum eineltisáætlunum, á ábyrgð umsjónarkennara. Þeir bera 

ábyrgð á því að tilkynna og koma slíkum málum í ferli innan skólans og halda utan um þau. 

Einnig bera umsjónarkennarar ábyrgð á fyrirbyggjandi aðgerðum í skólastofum sínum. Hér á 

eftir verður sagt frá aðgerðaráætlun Olweusar og verður stuðst við handbók sem gefin var út 

um Olweusarkerfið gegn einelti ásamt upplýsingum um Olweusarverkefnið á heimasíðu 

verkefnisins. 
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4.2.1. Olweusaráætlunin 

Árið 2002 fór af stað Olweusarverkefnið gegn einelti og var Þorlákur H. Helgason ráðinn sem 

framkvæmdarstjóri verkefnisins. Fjöldi grunnskóla gengu til liðs við áætlunina þegar hún fór 

af stað. Sama ár kom út hér íslensk þýðing á handbókinni Olweusaráætlunin gegn einelti og 

andfélagslegu atferli eftir Dan Olweus sem Þorlákur H. Helgason þýddi. Bókin er ætluð 

kennurum og öðru starfsfólki skóla sem tekur þátt í Olweusaráætluninni. Umfjöllunin um 

Olweusaráætlunina sem hér á eftir fer er að mestu unnin upp úr handbókinni. 

Fyrsta árið sem Olweusaráætlunin fór af stað voru um 40 grunnskólar af öllu landinu sem 

tóku þátt. Næstu árin á eftir hélt skólum áfram að fjölga og í dag er þetta sú áætlun sem 

flestir grunnskólar á Íslandi fara eftir. Samkvæmt heimasíðu Olweusarátaksins, eru 69 

grunnskólar þátttakendur í Olweusaráætluninni skólaárið 2010-2011 (Olweusarverkefnið 

gegn einelti, 2011). 

Olweusaráætlunin er aðgerðaráætlun til að draga úr einelti, niðurlægjandi atferli og 

andfélagslegu hátterni, innan grunnskóla og utan þeirra. Áætlunin er forvarnarverkefni og 

aðferð til að koma á betri tengslum meðal nemenda og er liður í að skapa þær aðstæður að 

allir nemendur geti umgengist hvorn annan. 

Helstu hugtökin sem notuð eru í umfjöllun um skipulag áætlunarinnar eru stýrihópur, 

oddviti, umræðuhópar, hópstjórar og verkefnisstjórar. 

Stýrihópur ber ábyrgð á framkvæmd Olweusaráætlunarinnar í sínum skóla og hefur það 

hlutverk að hrinda aðgerðaráætluninni í framkvæmd. Stýrihópnum er ætlað að vera fulltrúi 

aðgerðaráætlunarinnar gagnvart bæði skólanum, forráðamönnum og samfélaginu. Hann sér 

einnig um að yfirlitskönnun sé lögð fyrir og unnið sé úr henni og að haldnir séu 

foreldrafundir. Stýrihópurinn á að koma saman fimm til sex sinnum á skólaári og í honum 

eiga að vera að jafnaði fulltrú skólastjórnenda, tveir af stjórnendum umræðuhópanna, einn 

fulltrúi kennara, námsráðgjafi, hjúkrunarfræðingur eða fulltrúi heilsuverndar í skólanum, 

einn til tveir fulltrúar forráðamanna, einn til tveir fulltrúar nemenda og fulltrúar frá 

dægradvöl og úr grenndarsamfélaginu. Einn fulltrúi úr stýrihópnum hefur það hlutverk að 

vera oddviti áætlunarinnar. 
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Oddvitinn er tengiliður skólans við verkefnisstjóra og Olweusarhópinn. Hann er 

umsjónarmaður verkefnisins innan hvers skóla. 

Umræðuhópar eru náms- og handleiðsluhópar við hvern skóla og hafa aðallega það hlutverk 

að dýpka þekkingu þátttakenda á aðgerðaráætluninni, finna lausnir og hvetja áfram. Fyrir 

hverjum umræðuhópi eiga að fara tveir hópstjórar eða lykilmenn. 

Hópstjórar, eða lykilmenn, eru stjórnendur umræðuhópanna. Þá á að velja úr hópi 

starfsfólksins í skólunum. Eitt mikilvægasta hlutverk hópstjóranna er að kynna 

uppeldisfræðilega efnið vel fyrir öllum þátttakendum á hvetjandi hátt. Hópstjórar hljóta 

þjálfun hjá verkefnisstjóra. 

Verkefnisstjórar hafa hlotið þjálfun frá starfsmönnum Olweusarverkefnisins gegn einelti. Þeir 

eiga að bera ábyrgð á að kenna og leiðbeina lykilmönnum og geta haft umsjón með mörgum 

skólum. 

Gert er ráð fyrir því að innleiðing Olweusaráætlunarinnar nái til tveggja skólaára. Allir 

starfsmenn eiga að vera þátttakendur í umræðuhópum sem hittast reglulega og tileinka sér 

þannig aðferðirnar. Það skiptir miklu máli fyrir aðgerðaráætlunina að framkvæmdin sé 

heilsteypt og að gæðaeftirlit á framkvæmdinni fari fram. Annar mikilvægur þáttur er að 

kynna verkefnið vel fyrir fólki þannig að það finni hjá sér vilja til að tileinka sér aðferðina. 

Leiðin að þessu er farin með uppeldisfræðilegum umræðuhópum í hverjum skóla. Í þessum 

hóp eiga að vera að lágmarki 15 fullorðnir við skólann, aðallega kennarar. Hóparnir hittast 

svo reglulega í 90 mínútur í senn á föstum tíma á hálfs mánaðar fresti. Stjórnandi hópsins 

getur verið utanaðkomandi einstaklingur, sérfræðingur eða sérþjálfaður verkefnisstjóri. 

Einnig er hægt að velja tvo lykilmenn úr starfsliði skólans og þjálfa þá í að sinna sérstakri 

verkefnastjórnun í þau tvö ár sem tekur að innleiða verkefnið. 

Í Olweusaráætluninni gegn einelti felst fræðsla, vitundarvakning og færniþjálfun starfsliðsins. 

Nauðsynlegt er að allt starfsfólkið viti hvað felst í áætluninni, á hverju hún byggist og hvað 

hún hefur í för með sér í skólastarfinu. Kennarar og annað starfslið skólans gegnir 

lykilhlutverki hvað varðar skilvirka og árangursríka framkvæmd Olweusaráætlunarinnar. 
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Við innleiðingu verkefnisins er mikilvægt að kynna fyrir nemendum hin fjölmörgu 

birtingaform eineltis. Þetta gerir kennarinn inni í bekknum með umræðum um einelti og með 

því að sýna myndband um einelti. Markmiðið með því er: 

 Að sýna og ræða raundæmi um mismunandi birtingaform eineltis á meðal nemenda 

og að hvetja þá til að setja sig inn í aðstæður þolandans (hluttekning). 

 Að aðstoða nemendur við að gera sér grein fyrir eða öðlast „tilfinningalegan skilning“ 

á því að einelti sé í flestum tilfellum óþægilegt og að það brýtur niður þolandann. Að 

benda á ýmsar mögulegar skammtíma- og langtímaafleiðingar eineltis fyrir 

fórnalambið, gerendur og samnemendur. 

 Að bæta forsendur nemenda til að skilja hvað einelti er og hvernig einelti getur birst. 

 Að hvetja nemendur til að gera sér grein fyrir nokkrum þáttum þess hvernig einelti 

verður til, m.a. samspil í hópi og ýmis hlutverk í alvarlegum eineltistilfellum (að beita 

Eineltishringnum). Þetta er gert með því að sýna þeim myndband og vísa til þeirra 

eigin reynslu. 

 Að miðla ýmsum upplýsingum um einelti og möguleg einkenni þess til nemenda sem 

sýnist hætt við að lenda í eineltismálum (sem þolendur eða gerendur). (Olweus, 

2002, bls. 23) 

Halda á fasta bekkjafundi þar sem nemendur ræða einelti, félagatengsl og líðan í bekknum 

og þeim eru kynntar bekkjarreglur sem sérstaklega eru samdar í því skyni að stöðva og koma 

í veg fyrir einelti. Umræður, hlutverkaleikir, myndbönd og annað efni er nýtt til að gera 

nemendur meðvitaða um einelti sem fyrirbrigði og þeim eru kenndar einfaldar leiðir til að 

bregðast við því einelti sem þau verða vör við. Olweusaráætlunin gerir ráð fyrir því að 

bekkjafundir séu í dagatali bekkjarins. 

Nemendur þurfa að vera með í því að búa til reglurnar og það þarf að útskýra þær vel fyrir 

þeim og þess vegna er gert ráð fyrir góðum tíma í það að koma bekkjareglum á. Einngi er 

lögð rík áhersla á að eftirfylgni og framfylgd bekkjareglnanna sé samkvæm sjálfri sér þannig 

að nemendum finnist þeir vera skuldbundnir þeim. 

Olweusaráætlunin leggur áherslu á þátttöku foreldra í forvörnum og aukna almenna virkni 

og færni þeirra þannig að hægt sé að nota sér sem best þennan mikilvæga hóp.  Þegar tekið 

er á eineltismálum eiga skóli og heimili að vinna saman að lausn mála. 
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Í Olweusaráætluninni er mikilvægt að koma á fót einstaklingsbundnum aðgerðaráætlunum 

og viðtölum kennara, annarra starfsmanna og skólastjórnar annars vegar og foreldra hins 

vegar í þannig málum. Kynna á áætlunina fyrir foreldrafélaginu á meðan verið er að hugleiða 

hvort skólinn eigi að taka þátt í henni (Olweus, 2002). 

Aðgerðaráætlun Olweusar byggist á myndugleika í samskiptamynstri fullorðins og barns þar 

sem kennarar eru hvattir til að koma fram sem fullorðnir stjórnendur sem bera ábyrgð á 

stöðu barnsins almennt, ekki bara í náminu heldur líka félagslegum tengslum. Helstu 

markmið Olweusaráætlunarinnar eru að draga úr þeim tækifærum sem gefast til eineltis og 

skapa þannig andrúmsloft í skólum að nemendum finnist einelti ekki borga sig. 

Í aðgerðaráætluninni er lögð áhersla á umsjónakennarann og hlutverk hans í skólanum og í 

skólastofunni. Skólar eiga að bjóða upp á umhverfi og aðstæður þar sem allir nemendur fá 

tækifæri til þess að ná góðum árangri miðað við sínar forsendur og að bæta sig. 

Grundvallarmeginreglur aðgerðaráætlunarinnar eru að skapa skólastarf sem einkennist af: 

 hlýlegum og jákvæðum áhuga og alúð hinna fullorðnu, 

 ákveðnum römmum vegna óviðunandi atferlis, 

 stefnufastri beitingu neikvæðra afleiðinga (refsinga) sem hvorki eru líkamlegar né 

óvinveittar, brjóti nemandi gegn reglum, 

 fullorðnum í skóla (og á heimili) sem virka sem yfirboðarar við vissar aðstæður 

(Olweus, 2002, bls. 13). 

Nemendum verður fyrst og fremst að líða vel í skólanum til þess að fá tækifæri til náms. Gott 

námsumhverfi einkennist af samstarfi og samhjálp milli allra þeirra sem eru í skólanum og 

virðingu fyrir því sem þar fer fram. Gott námsumhverfi er í höndum umsjónarkennara og 

góðir umsjónarkennarar ná að móta jákvæða samkennd í bekknum. Það er því nauðsynlegt 

að umsjónarkennarinn hafi áhuga á velferð einstakra nemenda og bekknum sem heild og að 

hann hafi jákvæðar væntingar til nemenda. 

Samkvæmt Olweuasráætluninni hefur kennari ákveðinn myndugleika og völd í bekknum 

vegna þess að hann er eldri en nemendur sínir, er með meiri þekkingu, er sá sem útdeilir 

verkefnum og getur meðal annars veitt verðlaun fyrir vel unnin störf. Kennarinn hefur þá 

skyldu að veita nemendum kennslu og þess er vænst af nemendum að þeir vinni með 
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kennurum sínum. Þessi myndugleiki kennarans er þó undir því kominn hvernig hann velur að 

beita völdum sínum og markmiðið hlýtur að vera að stjórna þannig að það einkennist af 

vináttu, umhyggju, ákveðni og beitingu reglna sem nemendur skilja og viðurkenna (Olweus, 

2002). 

Olweusaráætlunin mælir með því að haldnir séu bekkjafundir til þess að ræða ítarlega 

reglurnar gegn einelti og hugsanleg viðurlög ef reglur eru brotnar. Mikilvægt er að öllum í 

bekknum sé ljóst hvað reglurnar þýða og fyrir hvað þær standa. Bekkjafundir eru vettvangur 

fyrir kennara og nemendur til þess að fara í hlutverkaleiki og máta sig í mismunandi 

aðstæður sem geta komið upp í samskiptum. Bekkjafundir eiga að vera leið til þess að 

fylgjast með félagatengslum innan bekkjarins og bæta bekkjarandann. 

Eitt öflugasta verkfæri Olweusaráætlunarinnar er eineltishringurinn. Hann auðveldar 

einstaklingum að staðsetja sig og skýrir á myndrænan hátt viðbragðsmynstur í 

eineltisaðstæðum. Eineltishringinn má styðjast við í margskonar aðstæðum og er hann 

gagnlegt greiningartæki. Hann er einfaldur í notkun og varpar skýru ljósi á þátttöku fólks í 

eineltisaðstæðum. Hann vekur upp umræður og nemendur geta jafnvel staðsett sjálfa sig í 

hringnum. Fólkið á myndinni er átta talsins og er það í mismunandi litum allt eftir því hvaða 

hlutverki það er í þegar einelti á sér stað: 

 Rauði aðilinn í eineltishringnum er gerandinn. Hann stjórnar oft öðrum einstaklingum 

sem styðja hann beint eða óbeint, kannski af ótta við að verða sjálfur lagður í einelti. 

 Gulu aðilarnir í eineltishringnum eru stuðningsaðilar eða óvirkir stuðningsaðilar. Þeir 

eru óvirkir gerendur sem taka ekki virkan þátt í eineltinu en styðja það. Óvirkir 

stuðningsaðilar eru hugsanlegir gerendur, styðja ekki eineltið á sýnilegan hátt en eru 

samþykkir því. 

 Grái aðilinn í eineltishringnum er hlutlaus áhorfandi. Hann veit af eineltinu en tekur 

ekki þátt í því og skiptir sér ekki af því. 

 Guli aðilinn er hugsanlegur verndari. Sá aðili er á móti eineltinu og vill gjarnan hjálpa 

en treystir sér ekki til þess. 

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

hjálpa þolandanum. 

 Í miðju hringsins er þolandinn. (Þorlákur H. Helgasson, e.d.) 
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Annað mikilvægt hlutverk sem umsjónarkennarinn hefur er að vera í góðu sambandi við 

forráðamenn nemenda sinna og reyna að bjóða þeim til samstarfs við það að hjálpa 

nemendum að ná góðum árangri í skólastarfinu. Foreldrafundir eru mikilvægir í 

Olweusaráætluninni og er tilgangurinn sá að stuðla að aukinni þekkingu, skilningi og þátttöku 

meðal foreldrar og forráðamanna. Það er mikilvægt að skólarnir hafi frumkvæði að þessum 

fundum og skapi þannig andrúmsloft í samskiptum að foreldrum finnist þeir velkomnir inn í 

skólastarfið. Ef upp koma vandamál telur Olweusaráætlunin að mikilvægt sé að foreldrar 

komi að vinnu við lausn vandans. 

Fastur liður í Olweusaráætluninni er könnun meðal nemenda í 4., 8. og 10. bekk. Niðurstöður 

þessara kannana á að birta öllu starfsfólki skólanna, nemendum og foreldrum og 

áframhaldandi vinna miðast við útkomuna. 

Í rannsókn sinni á mati á árangri af Olweusaráætlun gegn einelti á Íslandi kemst Ragnar F. 

Ólafsson (2008) að því að einelti hafi ekki minnkað í þeim skólum sem tóku þátt í verkefninu 

árin 2005-2007, heldur þvert á móti að tíðni eineltis hafi aukist í þessum skólum á tímabilinu. 

Hinsvegar kemur í ljós í niðurstöðunum að það séu vísbendingar um skýrari viðbrögð gegn 

einelti og jákvæðari viðhorf til þolenda. Þessar niðurstöður koma á óvart vegna þess að 

niðurstöður úr samskonar rannsóknum frá öðrum löndum gefa aðra mynd. 

Olweusarverkefnið hefur virkað betur en önnur kerfi í öðrum löndum. Rannsóknir 

Námsmatsstofnunar á einelti í skólum sem skráðu sig til þátttöku í Olweusarátakinu gegn 

einelti árið 2001 og hinsvegar skólum sem gerðu það ekki benda til þess að engan mun sé að 

finna á umfangi eineltis í þessum tveimur hópum (Ragnar F. Ólafsson, 2008). 

4.2.2. Önnur úrræði sem notuð eru í íslenskum grunnskólum 

Grunnskólar landsins eru 174, samkvæmt upplýsingum á heimasíðu 

menntamálaráðuneytisins. Þar af eru 69 skólar sem í dag eru þátttakendur í 

Olweusaráætluninni. Samkvæmt upplýsingum sem koma fram á heimasíðu 

Olweusarverkefnisins gegn einelti hafa frá upphafi alls 71 skóli tekið þátt á einhverjum tíma 

og virðist því sem einungis tveir skólar hafi byrjað og síðan hætt við þátttöku. En eftir standa 

þá 105 grunnskólar sem bregðast við einelti á annan hátt en með því að nota 
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Olweusaráætlunina. Hér á eftir verður sagt frá öðrum úrræðum sem notuð eru í íslenskum 

grunnskólum til að takast á við einelti en þær eru oftast kynntar á heimasíðum þeirra. 

Skoðaðar voru heimasíður 11 grunnskóla, víðsvegar um landið. Skólarnir voru fundnir með 

því að nota slembiúrtak af lista Mennta- og menningamálaráðuneytisins yfir grunnskóla á 

Íslandi. Grunnskólarnir sem skoðaðir voru eru: Auðarskóli, Álfhólsskóli, Flataskóli Garðabæ, 

Grunnskóli Borgarfjarðar, Grunnskólinn Hellu, Hlíðarskóli, Ingunnarskóli, Lágafellsskóli, 

Reykjahlíðarskóli, Svalbarðsskóli í Þistilfirði og Þjórsárskóli (sjá fylgiskjal lll). Eftirfarandi 

upplýsingar í þessum kafla er fengin af heimsíðum þessara skóla. 

Fjórir skólanna voru í Reykjavík og nágrenni, það er Mosfellsbæ, Garðabæ og Kópavogi, tveir 

á Suðurlandi, þrír á Norðurlandi og tveir á Vesturlandi. Í þessum skólum stunda í kringum 

2500 börn nám, fjölmennasti skólinn er með um 730 börn og í minnsta skólanum eru tíu 

börn. Tveir skólar voru með bekkjadeildir frá 1.-7. bekk, einn skóli var með bekkjadeildir frá 

2.-8. bekk og sjö skólar voru með bekkjadeildir frá 1.-10. bekk. 

Þrír skólar reyndust ekki með neinar upplýsingar um eineltisáætlanir á heimasíðum sínum og 

voru þeir skólar allir með nemendafjölda undir 50 (Hlíðarskóli, Svalbarðsskóli og 

Reykjahlíðarskóli). Einn skóli, með 48 nemendur, var með eineltisáætlun á heimasíðu skólans 

(Þjórsárskóli). Átta skólar voru með eineltisáætlun í gangi og segja frá henni á heimasíðu 

sinni. Af þessum átta skólum var einn skóli sem fylgir áætluninni Saman í sátt (Álfhólsskóli) 

og annar sem fylgir áætlun sem heitir Gegn einelti í Garðabæ (Flataskóli Garðabæ). Sex 

skólar birta áætlanir sem þeir hafa komið sér upp sjálfir og miðast við hvern skóla fyrir sig 

eða eru samvinnuverkefni sveitafélagsins þar sem þeir eru staðsettir (Auðarskóli, Grunnskóli 

Borgarfjarðar, Grunnskólinn Hellu, Ingunnarskóli, Lágafellsskóli, Þjórsárskóli). 

Flestir skólanna sem á annað borð birta viðbrögð við einelti setja fram skilgreiningu á einelti. 

Tveir skólanna gera það ekki (Ingunnarskóli, Þjórsárskóli). Einn skóli birtir upplýsingar um 

eineltisteymið í skólanum og vísar þar í eineltisáætlun skólans en sá hlekkur reyndist óvirkur 

(Ingunnarskóli). 

Skilgreiningarnar á einelti, sem skólarnir birta eru meðal annars; einelti er endurtekið 

ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á einum, sem á erfitt með að 

verjast. Einelti felur í sér misbeitingu á valdi með þeim afleiðingum að þolanda líður illa og 
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hann finnur til varnaleysis (Foldaskóli Garðabæ). Í sumum skilgreiningum er tekið fram að 

einelti sé einnig félagsleg útskúfun, að það geti haft alvarlegar afleiðingar fyrir þolandann og 

sé ekki bundið við skólann (Auðarskóli). Aðrar skilgreiningar segja að einelti sé mjög neikvætt 

og meiðandi fyrirbæri (Grunnskólinn Hellu). 

Þær eineltisáætlanir sem skólarnir hafa komið sér upp sjálfir eiga það sameiginlegt að þar 

kemur fram að einelti sé ekki liðið í skólanum og að einelti sé ekki einkamál einstakra 

kennara. Einnig kemur fram að mikil áhersla er lögð á samvinnu alls starfsfólks skólans og 

milli skólans og heimilanna. Áætlanirnar fjalla um að það sé mikilvægt að nemendur sýni 

umburðalyndi og að þeim finnist þeir geta treyst þeim fullorðnu til að grípa inn í eineltismálin 

þegar þau koma upp. Allir skólarnir, sem á annað borð kynna viðbrögð við einelti á 

heimasíðu sinni, fjalla um forvarnir sem fela meðal annars í sér að ræða um einelti, sýna 

kynningamyndbönd og halda bekkjafundi. 

Það er misjafnt hversu nákvæmlega skólarnir útfæra forvarnastefnuna, en í sumum skólum 

er farið ítarlega í hvert atriði og meðal annars tekið fram hversu oft bekkjafundir eigi að vera 

(Auðarskóli, Grunnskólinn Hellu) en í öðrum er sagt frá því í almennum orðum að ýta skuli 

undir umburðalyndi og hvetja nemendur til að skilja ekki aðra nemendur útundan (Flataskóli 

Garðabæ, Álfhólsskóli, Ingunnarskóli, Lágafellsskóli, Grunnskóli Borgarfjarðar, Þjórsárskóli). 

Annað sem áætlanirnar eiga sameiginlegt er að þegar grunur leikur á að einelti eigi sér stað í 

skólunum eða kvörtun um slíkt berist skólanum, þá eru það umsjónakennarar sem bera 

ábyrgð á því að málið farið í ferli og að halda utan um það. 

Saman í sátt byggir á aðgerðaráætluninni Zero sem er ætluð fyrir grunn- og framhaldsskóla 

til að taka á eineltis- og agamálum. Það eru Norðmennirnir Erling Ronald og Elaine Munthe 

sem settu saman Zero áætlunina gegn einelti eftir miklar rannsóknir á efninu í skólum í 

Noregi. Saman í sátt hófst sem þróunarverkefni í Digranesskóla í Kópavogi skólaárið 2003-

2004. Elín Einarsdóttir og Guðmundur Ingi Leifsson þýddu verkefnið úr norsku og staðfærðu 

yfir á íslenskar aðstæður með aðstoð norsku höfundanna. Stuðst var við þá rannsókn ásamt 

rannsókn á umfangi og eðli eineltis í íslenskum skólum sem gerð var 1999. 

Saman í sátt aðferðin byggir á því að hægt sé að yfirfæra aðgerðir gegn einelti yfir á aðra 

hegðunar- og samskiptaerfiðleika með því að stuðla á heildstæðan hátt að góðri hegðun 
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nemenda og vellíðan þeirra í skólanum. Þannig megi nota svipaðar aðferðir til að vinna 

markvisst gegn allri neikvæðri hegðun. Saman í sátt byggir á að það sé gert með stöðugri 

vinnu en ekki með átaksverkefni. Byrjað er á því að kanna stöðu eineltismála á hverju ári í 

skólanum með því að leggja fyrir könnun um tíðni og umfang eineltis. Niðurstöðurnar eru 

síðan kynntar starfsfólki skólanna, nemendum og forráðamönnum og viðbrögð skipulögð 

með niðurstöðurnar í huga. Dagleg vinna nemenda í bekk, forvarnarstarf í frímínútum og 

skipulögð vinatengsl eða vinahópar eru leiðir sem Saman í sátt verkefnið fer til þess að vinna 

með eineltismál í skólum (Roland og Sörensen Vaaland, 2001; Álfhólsskóli, e.d.). 

Gegn einelti í Garðabæ er samstarfsverkefni gunnskólanna í Garðabæ og markmiðið að koma 

á samræmdum viðbrögðum til að takast á við og fyrirbyggja einelti, bæta líðan og öryggi 

nemenda og skólabraginn í heild. Gefinn hefur verið út bæklingur þar sem farið er yfir 

viðbrögð skólans við einelti og eins má finna á heimasíðu skólans bækling samtakanna 

Heimilis og skóla, Einelti, góð ráð til foreldra. Í viðbragðsáætluninni segir að í grunnskólum 

Garðabæjar sé brugðist strax við eineltismálum og því sé æskilegt að vitneskja um 

eineltismál berist sem fyrst til skólans. Einnig er tekið fram að eineltismál geti verið 

mismunandi og að aðgerðir miðist út frá því hvort um grun sé að ræða eða sannarlegt einelti. 

Möguleg viðbrögð við grun um einelti eru að fylgjast með nemendum í frímínútum og í 

kennslustundum, gera félagatengslakönnun, hafa samband við einstaka nemendur, hafa 

samband við forráðamenn og leita upplýsinga hjá þeim. Þegar búið er að safna nægjanlegum 

upplýsingum er tekin ákvörðun um það hvort þörf sé á frekari aðgerðum. Þegar einelti á sér 

sannarlega stað er rætt við þolendur og gerendur samkvæmt eineltisáætlun skólanna og eru 

það umsjónakennari og námsráðgjafi sem ræða við nemendurna. Hafa þarf í huga við 

skráningu á eineltinu, að hafa samband við forráðamenn bæði þolenda og gerenda og tryggja 

þátttöku þeirra í úrvinnslu mála. Einnig skal, samkvæmt eineltisáætluninni, vernda gegn 

frekari áreiti, hafa eftirfylgd, koma á bekkjafundum og bekkjavinnu og að upplýsa 

skólasamfélagið. Það er umsjónakennari og eineltisteymi sem bera ábyrgð á að 

eineltismálum sé fylgt eftir en skólastjóri ber þó endanlega ábyrgð á úrlausn eineltismála 

(Flataskóli Garðabæjar, e.d). 
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4.2.3. Eftirfylgni 

Hér verður fjallað um það hvernig Olweusarverkefnið gegn einelti og þeir ellefu grunnskólar 

sem rannsóknin beindist að, fylgja eftir eineltismálum þegar þau koma upp og hvernig staðið 

er að forvarnarmálum. 

„Foreldrum ber að búa börnum sínum viðunandi uppeldisaðstæður og gæta velfarnar þeirra í 

hvívetna“ (Barnaverndarlög nr. 80/2002). Samkvæmt þeim eineltisáætlunum grunnskóla 

sem skoðaðar voru í þessari ritgerð, ber foreldrum að láta skóla vita ef þeir verða varir við 

það að sitt barn eða annað barna í skólanum sé lagt í einelti eða leggi aðra í einelti 

(Auðarskóli, e.d.; Grunnskólinn Hellu, e.d.; Lágafellsskóli, e.d.; Olweus, 2005). 

Viðbragðsáætlanirnar sem skoðaðar voru telja mikilvægt að foreldrar viti hvert þeim ber að 

snúa sér þegar vart verður eineltis. Einnig kemur fram í þeim að mikilvægt sé að foreldrar 

finni, eins og börnin, að við tilkynningar um einelti fari í gang virkt kerfi sem taki á málunum 

innan skólanna.  Samkvæmt áætlununum er sá aðili í skólanum sem er í mestum samskiptum 

við heimilin umsjónarkennarinn og því er talið eðlilegt að tilkynningar sem koma annarstaðar 

frá en úr skólanum berist til umsjónakennara (Auðarskóli, e.d.; Olweus, 2005; Grunnskólinn 

Hellu, e.d.; Lágafellsskóli, e.d.; Grunnskóli Borgarfjarðar, e.d.). 

Skólum ber að hafa stefnu sína í eineltismálum skýra og aðgengilega foreldrum og í henni á 

að vera alveg skýrt hvernig tekið er á móti tilkynningum og unnið úr þeim (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2006). Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar er 

samvinna heimila og skóla í eineltismálum nauðsynleg svo hægt sé að vinna þau á farsælan 

hátt. Áætlanirnar fjalla um að styðja þurfi við foreldra barna sem eru lögð í einelti og 

sömuleiðis foreldra þeirra sem eiga börn sem leggja í einelti. 

Samkvæmt því sem kemur fram í Olweusaráætluninni, þá er það í höndum umsjónarkennara 

og skólastjórnenda að taka á einelti ef og þegar það kemur upp. Viðbragðsáætlanir þeirra 

skóla sem skoðaðir voru í þessari rannsókn eru á svipaðri leið og telja að umsjónarkennarinn 

eig að halda utan um málin, eða færa þau til skólastjórnanda. Ef ekki tekst að stöðva einelti 

eða koma í veg fyrir það með þeim aðgerðum sem skólarnir vinna eftir, á að fara af stað ferli 

þar sem unnið er markvisst með gerendur og þolendur. Það á að gera í samvinnu við 

foreldra, kennaranefndir og ráð og aðrar starfstéttir sem vinna í skólunum (Auðarskóli, e.d.; 
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Grunnskólinn Hellu, e.d.; Lágafellsskóli, e.d.; Grunnskóli Borgarfjarðar, e.d; Flataskóli, e.d.; 

Álfhólsskóli, e.d.; Ingunnarskóli, e.d.; Þjórsárskóli, e.d.). 

4.3. Fagstéttir sem koma að eineltisáætlunum 

Þær starfstéttir sem vinna í grunnskólum eru skólastjórnendur, kennarar, leiðbeinendur, 

stuðningsfulltrúar, gangaverðir, skólaliðar, matráður, starfsfólk mötuneytis, húsvörður og 

ræstitæknar. Í flestum grunnskólum starfa einnig námsráðgjafar, bókasafnsfræðingar og/eða 

starfsfólk bókasafns, ritarar og/eða starfsfólk á skrifstofu og í sveitaskólum starfa bílstjórar 

sem sjá um að ná í börnin og skila þeim heim. Aðrar fagstéttir sem vinna í grunnskólum eru 

þroskaþjálfar, sérkennarar, sálfræðingar/fjölskylduráðgjafar, félagsráðgjafar og 

hjúkrunarfræðingar. Það er þó misjafnt hvort þessar starfstéttir sem síðastar eru taldar starfi 

að jafnaði innan skólanna eða hvort þær komi þar inn í sérstökum verkefnum eða hafi 

starfstöðvar fyrir utan skólanna svo sem í húsnæði félagsþjónustu sveitafélagsins, á 

skólaskrifstofum eða á heilsugæslu (Auðarskóli, e.d.; Álfhólsskóli, e.d; Flataskóli Garðabæ, 

e.d.; Grunnskóli Borgafjarðar, e.d.; Grunnskólinn Hellu, e.d.; Ingunnarskóli, e.d; 

Lágafellsskóli, e.d.; Reykjahlíðarskóli, e.d.; Svalbarðsskóli, e.d.; Þjórsárskóli, e.d.). 

Það eru því margar og fjölbreytilegar fagstéttir sem koma að starfi með börnum í 

grunnskólum og sem ber að upplýsa um og tengja inn í eineltisáætlanir. Flestar 

eineltisáætlanir leggja upp með að umsjónakennarar og skólastjórnendur hafi umsjón með 

og fylgi eftir eineltismálum sem upp koma. Í sumum skólum eru námsráðgjafar hafðir með í 

ráðum í fyrstu viðbrögðum (Flataskóli Garðabæ, e.d.; Ingunnarskóli, e.d.; Lágafellsskóli, e.d.). 

Það er fyrst þegar eineltismál verða alvarleg eða að ekki tekst að uppræta það að haft er 

samband við sérfræðinga á borð við félagsráðgjafa, sálfræðinga og hjúkrunarfræðinga og fer 

það eftir vinnureglum hvers skóla og sveitafélags fyrir sig hvernig staðið er að því (Auðarskóli, 

e.d.;Grunnskólinn Hellu, e.d.;.Grunnskóli Borgafjarðar, e.d.). 

  



  

48 

 

5. Hlutverk félagsþjónustunnar í eineltismálum 

Í þessum kafla verður farið yfir hlutverk félagsþjónustunnar í eineltismálum. Fyrst verður 

fjallað um félagsþjónustu sveitafélaganna og í undirköflum hvernig hún tengist 

skólaskrifstofum, hverfaskrifstofum og barnavernd. Þá verður farið yfir hlutverk 

félagsráðgjafa í eineltismálum og í undirköflum hlutverk skólafélagsráðgjafa og annarra 

fagstétta. 

Velferðarráðuneytið fer með yfirstjórn málefna barna og ungmenna. Verkefni 

velferðarráðuneytisins varða meðal annars velferðar- og fjölskyldumál og 

heilbrigðisþjónustu. Undir velferðarráðuneytið falla barnaverndarlög nr. 80/2002, lög um 

félagsþjónustu sveitafélaga nr. 40/1991 og lög um heilbrigðisþjónustu nr. 40/2007. 

Menntamálaráðuneytið fer með yfirstjórn málefna skóla og kennslu og undir það falla lög um 

grunnskóla nr. 91/2008. 

5.1. Félagsþjónusta sveitafélaganna 

Sveitafélög skulu sjá um að veita íbúum þjónustu og aðstoð samkvæmt lögum (Lög um 

félagsþjónustu sveitafélaga, nr. 40/1991). Samkvæmt fyrstu grein laganna er markmið 

félagsþjónustunnar að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúanna og stuðla að velferð á 

grundvelli samhjálpar. Skal það gert með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti, 

tryggja uppeldisskilyrði barna, veita aðstoð til þess að fólk geti búið sem lengst á eigin 

heimili, stundað atvinnu og lifað sem eðlilegustu lífi. Einnig skal grípa til aðgerða til að koma í 

veg fyrir félagsleg vandamál. Í annarri grein laganna er skilgreint hvað felst í félagsþjónustu 

og segir meðal annars að félagsþjónusta feli í sér þjónustu, aðstoð og félagslega ráðgjöf og 

málefni barna og ungmenna. Fjallað er nánar um félagslega ráðgjöf í V. kafla laganna og segir 

að markmið hennar sé að „veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál 

annarsvegar og stuðnings vegna félagslegs og persónulegs vanda hinsvegar“. Einnig er tekið 

fram að félagslegri aðstoð skuli beitt í eðlilegu samhengi við aðra aðstoð samkvæmt 

lögunum og í samvinnu við aðra aðila sem bjóða upp á slíka þjónustu svo sem skóla og 

heilsugæslu eftir því sem við á. Um málefni barna og ungmenna er fjallað í VIII. kafla laga um 

félagsþjónustu sveitafélaga. Þar segir að félagsmálanefnd sé skylt, í samvinnu við foreldra, 

forráðamenn og aðra þá sem hafa með höndum uppeldi, fræðslu og heilsugæslu barna og 
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ungmenna að gæta velferðar þeirra og hagsmuna í hvívetna. Það er því ljóst að skyldur 

samfélagsins eru skýrar, að vernda og aðstoða börn og aðstandendur þeirra ef þörf þykir. 

Framkvæmdin er breytileg og ræðst útfærslan meðal annars af landfræðilegri stærð 

sveitafélagsins og mannfjölda (Lög um félagsþjónustu sveitafélaga nr. 40/1991). 

5.1.1. Skólaskrifstofur 

Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 er rekstur grunnskóla á ábyrgð og kostnað 

sveitafélaga. Þau bera meðal annars ábyrgð á heildarskipan skólahalds í grunnskólum þeirra, 

sérúrræðum grunnskóla og sérfræðiþjónustu (Samband íslenskra sveitafélag, 2011a). 

Skólaskrifstofur starfa og hafa verksvið samkvæmt ákvörðun þeirra sveitafélaga, sem eiga 

aðild að þeim (Samband íslenskra sveitafélag, 2011b). Skólaskrifstofurnar eru 23 í átta 

sveitafélögum og svo eru 22 skólar utan skólaskrifstofa. Flestar skólaskrifstofurnar eru 

staðsettar á sama stað og stjórnsýsla sveitafélagsins og víða sitja sérfræðingar skólanna þar 

svo sem sálfræðingar, þroskaþjálfar, talmeinafræðingar og sérkennslufulltrúar. 

5.1.2. Hverfaskrifstofur 

Í Reykjavíkurborg er skipulagið þannig að borginni er skipt upp í sex hverfi sem hvert og eitt 

reka hverfaskrifstofur og sinna þær þjónustu við einstaklinga og fjölskyldur, sérfræðiþjónustu 

við leik- og grunnskóla auk almennrar upplýsingagjafar um starfsemi Reykjavíkurborgar. 

Sérfræðiþjónustan er staðsett á hverfaskrifstofunum. Markmið sérfræðiþjónustunnar er að 

veita íbúum og skólum hverfisins heildstæða þjónustu og ráðgjöf til þess að mæta sérþörfum 

barna og fjölskyldum þeirra. Ráðgjöfin er þverfagleg og er unnin í samvinnu við skóla, börnin 

sjálf og forráðamenn þeirra. Erfiðleikarnir snúa oft að skerðingu á færni barna til 

námsástundunar, samskipta og hegðunar. Sérfræðiþjónusta skóla veitir ráðgjöf til starfsfólks 

skóla, nemenda og forráðamanna. Hver skóli hefur því greiðan aðgang að félagsráðgjafa, 

sálfræðingi og sérkennsluráðgjafa (Reykjavíkurborg, e.d. b). Hver hverfaskrifstofa hefur sína 

útfærslu að því hvernig þessi þjónusta er framkvæmd og hvaða leiðir fólk þarf að fara til þess 

að nálgast hana.  

Í verklagsreglum Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.a) sem lúta að viðbrögðum við 

einelti kemur fram að takist ekki að leysa mál innan skólanna geti skólastjórnendur eða 
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foreldrar leitað stuðnings þjónustumiðstöðva. Verklagsreglur um þjónustu við 

grunnskólanema með fjölþættan vanda hafa það markmið að skýra ábyrgð einstakra 

stofnana Reykjavíkurborgar við vinnslu mála þar sem vandi nemenda er alvarlegur og 

fjölþættur. Einnig er markmiðið að skapa vinnulag sem tryggir skilvirka samvinnu stofnanna 

þannig að hlutverk aðila séu skýr og markmið skilgreind. 

Verklagsreglur um viðbrögð við hegðunar- og samskiptavanda nemenda.  

1. Kennari leitar orsaka fyrir vanda nemandans og hvetur hann til þess að bæta sig.  

2. Kennari hefur samskipti við foreldra og hvetur þá til að aðstoða nemandann.  

3. Skólastjóri heldur fund með foreldrum og nemanda þar sem hvatt er til umbóta og 

leitað orsaka vandans. Skólastjóri leggur málið fyrir nemendaverndarráð ef málið 

er þess eðlis.  

4. Ef ekki næst viðunandi árangur óskar skólastjóri og/eða foreldrar eftir ráðgjöf og 

þjónustu frá þjónustumiðstöð hverfisins.  

5. Fulltrúi þjónustumiðstöðvar vinnur með skólastjóra og foreldrum að lausn málsins.  

6. Finnist ekki viðunandi lausn fyrir nemandann þá er málið tilkynnt til Barnaverndar 

og Menntasviðs Reykjavíkur.  

7. Teymi stofnað um málið. Þjónustumiðstöð hverfisins leiðir teymið og ber ábyrgð á 

vinnu þess. Á meðan unnið er í málinu getur nemandinn verið í heimaskóla, 

tímabundinni brottvísun eða í öðru sérúrræði (Mennta- og velferðarsvið 

Reykjavíkur, júlí 2010).  

Það er því ljóst að Reykjavíkurborg hefur skýra verkferla í eineltismálum, bæði til þess að 

vinna að forvörnum og eins um það hvernig skuli bregðast við til að taka á eineltismálum 

þegar þau koma upp. 

5.1.3. Barnavernd 

Markmið barnaverndar er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn 

sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Í því felst meðal annars 

skylda til að kanna aðstæður barna þegar grunur leikur á að þau búi við ofangreindar 

aðstæður, veita stuðning og beita úrræðum til verndar börnum þegar við á. Hagsmunir barna 

eiga að vera leiðarljós í öllu starfi barnaverndarnefnda og ætíð ber að leita þeirra lausna sem 

börnum er fyrir bestu. Félags- og barnaverndaryfirvöld eiga að hlúa að vaxtaskilyrðum barna 

og er þannig falið víðtækt hlutverk. Barnaverndaryfirvöld hafa sértækum skyldum að gegna 

við að aðstoða og vernda börn og fjölskyldur. Þau eiga aðeins að grípa til verndaraðgerða 

þegar skýrar og ríkar ástæður eru fyrir hendi. Einstakur atburður eða aðstæður sem skapast 
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og standa í skamman tíma leiða oftast ekki til afskipta barnaverndaryfirvalda (Guðrún 

Kristinsdóttir, 2004). Segja má að nokkuð auðvelt sé að gera greinamun á formlegri vinnslu 

mála almennrar félagsþjónustu og barnaverndarmála samkvæmt íslenskum lögum. Lögin um 

almenna félagsþjónustu leggja áherslu á sjálfsákvörðunarrétt einstaklinga sem þjónustuna 

þiggja og barnaverndarlögin leggja áherslu á hagsmuni barna og til þess að ná þeim getur 

þurft að grípa fram fyrir hendur á foreldrum og beita úrræðum sem þeir eru ekki sammála. 

Þótt lagaákvæði um félagsþjónustu sveitarfélaga og um barnavernd séu aðgreind í 

tvennum lögum sem eru ólík, ekki síst með tilliti til sjálfsákvörðunarréttar notandans og 

hver fer með forræði máls, er sveitarfélögum falin framkvæmd hvorutveggja ... Flest 

sveitarfélög og öll hin stærri hafa valið þá leið að samþætta framkvæmdina. Víðast hvar 

fara sömu starfsmenn með barnaverndarmál og félagsþjónustumál. Í Reykjavík hefur ... 

verið gerð tilraun til að aðgreina skipulagslega vinnslu barnaverndarmála og annarra 

mála er félagsþjónustan sinnir með það að markmiði að efla annars vegar ráðgjöf og 

stuðning á jafnræðisgrundvelli, sem byggist á sjálfsforræði notandans, og hins vegar að 

efla sérhæft barnaverndarstarf þar sem stofnunin fer með forræði málsins og taumhald 

eða þvingun koma við sögu (Guðrún Kristinsdóttir , 2004, bls. 20). 

Það getur verið flókið að meta hvort ákveðin atriði er varða aðbúnað og umönnun geri það 

að verkum að fjalla eigi um málið sem barnavernd með þeim skyldum og heimildum 

opinberra aðila sem það felur í sér eða hvort um sé að ræða mál sem fjalla eigi um með 

hliðsjón af öðrum lögum svo sem barnalögum, barnaverndarlögum, lögum um 

félagsþjónustu sveitafélaga, lögum um málefni fatlaðra eða lögum um grunnskóla 

(Barnaverndarstofa, 2009). 

5.2. Félagsráðgjöf 

Félagsráðgjafar vinna eftir heildarsýn. Þeir líta á alla þá þætti hjá einstaklingum sem gætu 

haft áhrif á hegðun hans. Þar fléttast saman eiginleikar einstaklingsins þroski hans og geta, 

fjölskylduaðstæður, aðstæður í skólanum, samfélagslegar aðstæður s.s. lög og reglugerðir 

sem geta hafa bein áhrif á einstaklinginn, svo og aðra menningarlega þætti sem hafa áhrif. 

Útfrá þessum aðstæðum er litið á einstaklinginn og samspil hans við umhverfið og reynt að 

greina það hvar best væri að grípa inn í og hverja þarf að virkja til þess að breyta hegðun. 

Kerfiskenningin er sá þekkingargrunnur og sú fræðilega sýn sem liggur að baki vinnu 

félagsráðgjafans. Kerfiskenningin (System Theory) er rakin til Bertalanaffy sem kom fram 

með hana árið 1968 (Hårtveit og Jensen, 2004). Kerfiskenningin færir sjónarhornið frá 
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einstaklingnum til heildarinnar og þeirra tengsla sem eru á milli hinna ólíku kerfa. 

Einstaklingurinn getur aldrei verið eyland í samfélagi við aðra menn og því lítur kenningin svo 

á að til þess að geta aðstoðað einstaklinginn til betri vegar þá verði að horfa á alla heildina og 

öll þau kerfi sem snúa að honum. Einstaklingar eru í stöðugum samskiptum; við 

fjölskyldumeðlimi eða aðra ættingja, við vini og kunningja, við samstarfsfólk, heilsugæslu, 

margskonar félagsleg úrræði og ýmsum öðrum kerfum sem hafa áhrif á líf hans, bæði í fortíð 

og í framtíð við menningu og samfélag. Í gegnum maka eða börn verða annaðhvort bein eða 

óbein samskipti við önnur kerfi eins og skóla og heilsugæslu. Í vinnu með fjölskyldur horfir 

því félagsráðgjafinn ekki bara á einstaklingana í fjölskyldunni heldur einnig þær stofnanir og 

önnur kerfi í kringum hana sem geta haft áhrif á stöðu hennar og þar af leiðandi áhrif á 

einstaklingana í fjölskyldunni. Það er því ekki horft á einstaklinginn einan og hvað hann gerði 

heldur er horft á heildar aðstæður hans og lausnirnar fundnar út frá samspili við umhverfið 

hans (Woods og Hollis 1990; Hårtveit og Jensen, 2004). 

Megin starf félagsráðgjafans er að koma af stað breytingum. Félagsráðgjafar reyna að breyta 

lífsaðstæðum hjá einstaklingum og hópum svo sem nágrönnum og samfélagi með það að 

markmiði að bæta lífsaðstæður hjá fólki. Í félagsráðgjöf eru breytingar nátengdar íhlutun. 

Íhlutun eru afskipti af einhverjum með það fyrir augum að breyta til batnaðar aðstæðum 

þeirra. Markmið íhlutunar í félagsráðgjöf er að hægja á eða koma í veg fyrir hættur, virkja og 

nota þá þætti sem eru í lagi, draga úr hættu eða að útiloka hana alveg og bæta aðstæður 

(Soydan, 2010). 

Félagsráðgjafar vinna meðal annars fyrir félagsþjónustu sveitafélaga, þeir vinna að 

barnavernd og víða eru þeir starfsmenn eða sérfræðingar á skólaskrifstofum. Í allri vinnu 

með börn er samvinna með foreldrum þeirra og fjölskyldu. Félagsráðgjafar vinna einnig í 

einstökum grunnskólum. Í þessu verkefni verður skoðað hvort félagsráðgjafar komi að 

eineltismálum í skólum, sem starfsmenn skólanna eða óbeint þegar málum er vísað úr 

skólum til félagsþjónustu eða barnaverndarnefndar. Einnig verður kannað hver 

þekkingargrunnur félagsráðgjafa er á eineltismálum. 
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5.2.1. Skólafélagsráðgjöf 

Skólafélagsráðgjafar hafa starfað í skólum í Bandaríkjunum frá því í byrjun aldamótanna 

1900. Slæmar félagslega aðstæður í Bandaríkjunum urðu til þess að komið var á stöðum 

heimsóknakennara í nokkrum fylkjum. Það voru félagsráðgjafar sem fóru í þau störf og unnu 

með heimilin og samfélagið í tengslum við skólana. Þeir lögðu áherslu á fjölskylduvinnu og að 

tengja saman þá aðila sem standa að skólabarninu. Uppúr 1913 var ráðning 

skólafélagsráðgjafa í skólum sett í lög í nokkrum fylkjum Bandaríkjanna (Hernandez 

Jozefowicz, Allen-Meares, Piro-Lupinacci og Fisher, 2002). 

Á Norðurlöndunum var farið að ráða inn skólafélagsráðgjafa í skóla upp úr 1940. Í Svíþjóð var 

sett á laggir staða skólafélagsráðgjafa í grunnskólum uppúr 1950 og á árunum 1966-1967 var 

einnig sett í lög að skólafélagsráðgjafar ættu að vera í framhaldsskólum. Í Danmörku átti 

þessi þróun sér stað á sama tíma. Á Íslandi var fyrsti skólafélagsráðgjafinn ráðinn til starfa í 

skóla í Reykjavík árið 1977 (Andersson, Pösö, Väisänen og Wallin, 2002). 

Skólafélagsráðgjöf er tiltölulega ný grein í íslenskum skólum. Árið 1999 var gefin út reglugerð 

um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf þar sem segir að félagsráðgjafi geti sótt um sérfræðileyfi á 

einum af fjórum sérfræðisviðum félagsráðgjafar og er félagsráðgjöf á fræðslu- og skólasviði 

ein af þeim (Reglugerð um sérfræðileyfi í félagsráðgjöf nr. 555/1999). Árið 2004 var stofnuð 

fagdeild Félagsráðgjafa á fræðslu- og skólasviði (FFS) í Félagsráðgjafafélagi Íslands. 

Megináherslur í skólafélagsráðgjöf eru líkar því sem gerist í almennri félagsráðgjöf hvað 

varðar vinnuaðferðir og fagvitund stéttarinnar. Áherslur í starfinu eru þjónusta og trúnaður 

við nemendur, einstaklingsmiðuð ráðgjöf, þróun úrræða í tengslum við aðstæður nemenda 

heima og í skólanum, samvinna við heimili og forráðamenn nemenda, þróunarvinna í 

tengslum við aðstæður utan skóla, barnavernd og forvarnir sem byggja á árvekni varðandi 

aðstæður nemenda og handleiðsla kennara og starfsfólks skóla (Skólafélagsráðgjöf, e.d). 

Skólaárið 2010 - 2011 var í félaginu unnið að starfslýsinu skólafélagsráðgjafa og þar segir 

meðal annars að félagsráðgjafi sé trúnaðarmaður og talsmaður nemenda og að hann standi 

vörð um velferð þeirra. Þetta er markmið starfsins og leiðarljós í öllum verkefnum sem 

félagsráðgjafinn sinnir. Til hans geta allir nemendur leitað, starfsfólk skólans, foreldrar og 

forráðamenn. Helstu verkefni skólafélagsráðgjafa eru að veita félagslega og persónulega 

ráðgjöf og stuðning, samvinna, ráðgjöf og stuðningur við kennara, starfsfólk, foreldra og 
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forráðamenn, þróun úrræða og verkefna, samvinna við sérfræðinga og stofnanir utan 

skólans sem koma að málefnum nemenda og seta í nemendaverndarráðum í grunnskólum, í 

forvarnar- og stuðningsteymum. Einnig hefur skólafélagsráðgjafi það verkefni að vinna að 

forvörnum gegn ofbeldi og andfélagslegri hegðun. Einelti er sérstaklega tekið fram sem 

fyrirferðamesti vandinn en einnig ber að vinna gegn líkamlegu og kynferðislegu ofbeldi. Þetta 

gerir skólafélagsráðgjafinn með fræðslu, könnunum, greiningu og úrvinnslu á ofbeldismálum. 

Hann veitir einnig nemendum sem orðið hafa þolendur ofbeldis eða áfalls stuðning ásamt því 

að greina andfélagslega hegðun nemenda eða nemendahópa. Hann leitast við að koma í veg 

fyrir slíka hegðun í samvinnu við aðrar starfsstéttir skólans. Að lokum kemur fram í 

starfslýsingunni að félagsráðgjafinn vinni veigamikið forvarnastaf með því að aðstoða 

nemendur og fjölskyldur þeirra að takast á við vanda sinn áður en hann magnast upp og 

verður þannig þjóðfélaginu dýrkeyptur. Þannig stuðlar hann að heilbrigði og velgengni 

nemenda bæði í nútíð og framtíð (Félagsráðgjafafélag Íslands, e.d.). 

Félagslegir erfiðleikar hafa tilhneigingu til þess að fylgja börnum og fjölskyldum þeirra áfram 

ef ekki er gripið inn í og málum stýrt í viðeigandi farveg til farsælla lausna. Félagsráðgjafar 

leggja áherslu á faglega þekkingu til þess að geta unnið með kerfi út frá heildarsýn og 

samhengi í samstarfi við fjölskyldur og aðrar stofnanir. Þar reynir á þekkingu í lögfræði um 

tryggingamál, heilbrigðis og félagsþjónustu, barnavernd og meðferðarmál (Sigrún 

Júlíusdóttir, 1998). 

Persónuleg vandamál nemenda geta verið flókin og efið. Vandamál eins og 

einbeitingarskortur, leiði, þunglyndi og uppgjöf geta stafað af mismunandi ástæðum hjá 

einstaklingum, stundum er tilefnið alvarlegt en stundum getur verið auðvelt að finna lausnir 

sem hjálpa nemandanum til að halda áfram og fer afgreiðslan eftir því hvernig málið er 

greint í upphafi og sett í viðeigandi samhengi. „Hér getur líka skipt miklu máli að setja ekki 

merkimiða of snemma heldur liðka fyrir nýrri sýn með stuðningi og faglegri ráðgjöf og leysa 

úr læðingi eigin bjargráð í skólasamfélaginu, hjá nemandanum og fjölskyldu hans“. (Sigrún 

Júlíusdóttir, 1998, bls. 38). 
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5.3. Aðrar fagstéttir félagsþjónustunnar 

Samkvæmt 18. gr. laga um félagsþjónustu sveitafélaganna nr. 40/1991 skulu 

félagsmálanefndir leitast við að skipa starfsfólk menntað í félagsráðgjöf til að annast 

félagslega ráðgjöf. Starfsmenn félagsþjónustunnar þurfa þó að vera í miklu samstarfi við 

aðrar starfstéttir sem koma að vinnu með börnum. Barnaverndarnefndir þurfa sérstaklega 

að vera í samvinnu við aðrar starfsstéttir og geta ekki unnið mál barns án þess 

(Barnaverndarstofa, 2009). Markmiðið með samstarfinu getur verið mismunandi eftir því 

hvar málið er statt. Helstu samstarfsaðilar geta verið; 

 Aðrar barnaverndar- og félagsmálanefndir 

 Starfsmenn leikskóla og skóla 

 Starfsmenn heilsugæslu og sjúkrahúsa 

 Starfsmenn barna- og unglingageðdeildar Landspítalans (BUGL) 

 Starfsmenn Greiningarstöðvar ríkisins 

 Starfsmenn skólaskrifstofu 

 Fagfólk sem kemur að málefnum fatlaðra  

 Lögregla, ríkislögreglustjóri, ríkissaksóknari og Fangelsismálastofnun 

 Starfsmenn ýmissa frjálsra félagasamtaka svo sem Þroskahjálpar, Stígamóta, 

Kvennaathvarfs 

 Starfsmenn Barnaverndarstofu og Barnahúss 

 Starfsmenn ýmissa meðferðarstofnanna. 
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6.  Umræða 

Í þessum hluta eru dregnar saman megin niðurstöður og leitast við að svara 

rannsóknarspurningum sem lagt var upp með. Í fyrstu er fjallað um tíðni eineltis og stöðu 

þekkingar, síðan um viðbrögð grunnskóla við einelti og aðkomu félagsþjónustu. Síðast eru 

svo lokaorð höfundar þar sem reifaðar eru ábendingar og tillögur til úrbóta ásamt þeim 

spurningum sem vaknað hafa við vinnslu verkefnisins. 

6.1. Tíðni eineltis og staða þekkingar 

Tíðni eineltis á Íslandi virðist vera svipuð og gerist í öðrum löndum. Þannig sýna nýjustu 

rannsóknir að einelti sé á bilinu 7-13% í íslenskum grunnskólum (Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnson, 2009). Hlutfallið virðist eitthvað minna í þeim skólum sem hafa tekið þátt 

í Olweusarátakinu eða um 7-8% samkvæmt óbirtum niðurstöðum verkefnisstjóra 

Olweusarverkefnisins. Þá vekur athygli að mat á árangri Olweusarverkefnisins sem birt var 

2008 sýndi ekki mun varðandi tíðni eineltis milli grunnskóla sem hafa tekið þátt í 

Olweusarverkefninu og þeirra skóla sem ekki hafa tekið þátt í því (Ragnar F. Ólafsson 2008). 

Þá benda niðurstöður alþjóðlegrar samanburðarrannsóknar til þess að útbreiðsla eineltis 

meðal ellefu til fimmtán ára íslenskra nemenda sé með því minnsta sem gerist á 

Vesturlöndum (Currie o.fl., 2008). Það breytir þó ekki því að enn eru of mörg börn sem 

upplifa einelti á Íslandi eins og fram kemur í rannsókn Ársæls M. Arnarssonar og Þórodds 

Bjarnasonar (2009) að um 1,2% nemenda verði fyrir einelti einu sinni í viku og að um 1,7% 

nemanda segjast verða fyrir einelti nokkrum sinnum í viku. Einnig sýna niðurstöðurnar að 

drengir verða oftar fyrir einelti en stúlkur og yngri börn frekar en eldri. 

Erlendar rannsóknir sýna að einelti er algengara meðal barna í nágrannalöndum okkar þar 

sem tíðnin er á bilinu 10-30% (Ma, Stewin og Mah, 2001). Umfjöllun um einkenni og 

afleiðingar eineltis, á þolendur og gerendur, er sambærileg milli landa og benda niðurstöður 

rannsókna til þess að einkennin séu svipuð sama í hvaða landi þær eru gerðar (Eriksson, 

Lindberg, Flygare og Daneback ,2003). Þessar niðurstöður benda til þess að skoða verði 

einelti í víðari samhengi út frá umhverfinu og samfélaginu sem það þrífst í (Swearer, 

Espelage, Vaillancourt og Hymel, 2010). 
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Undanfarinn áratug hefur töluvert verið ritað og fjallað um einelti meðal barna í skólum hér 

á landi. Í kjölfar rannsókna á tíðni eineltis í íslenskum grunnskólum undir lok síðustu aldar 

varð mikil vitundarvakning í samfélaginu og í skólum sérstaklega. Þennan áhuga má merkja 

meðal annars á þeim fjölda BA-ritgerða og MA-ritgerða sem skrifaðar eru um einelti í 

grunnskólum, afleiðingar og viðbragðsáætlanir undanfarin ár. Nokkur þessara verkefna hafa 

fjallað um Olweusarverkefnið gegn einelti eftir að það var tekið upp en minna um aðrar leiðir 

eða aðgerðaráætlanir. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að samhljómur sé milli landa á því hvernig 

hugtakið einelti er skilgreint. Almennt er talað um að í einelti felist ofbeldi, líkamlegt eða 

andlegt, þar sem einn eða fleiri níðast á einum. Einnig verður ofbeldið að standa yfir lengri 

tíma og fela í sér misbeitingu á valdi þar sem gerandinn er sterkari en þolandinn. 

Veikleikarnir í þekkingu á einelti eru að nokkurn áherslumun má finna í skilgreiningunum. 

Felst sá munur aðallega í því hvort tekið sé með í myndina að í einelti felist árásargirni og 

einbeittur níðingsskapur gerandans eða hvort leitað sé orsaka eineltis í samfélaginu og/eða í 

samskiptum. 

6.2. Viðbrögð grunnskóla við einelti 

Athuganir höfundar sýna að á Íslandi eru 174 grunnskólar starfandi og 69 þeirra eru 

þátttakendur í eineltisáætlun Olweusar skólaárið 2010-2011 (Olweusarverkefnið gegn 

einelti, 2011). Aðrir skólar hafa innleitt og fylgja öðrum sérgreindum verkefnum eða hafa 

búið sér til eigin leiðir og viðbragðsáætlanir til að takast á við einelti. 

Meistaraverkefni nemenda sem voru skoðuð í þessu verkefni (sjá fylgiskjal) varpa nokkru ljósi 

á hvar skóinn kreppir í eineltismálum innan grunnskóla landsins. Árið 2003 kom fram að 

kennarar og annað starfsfólk skólanna finni til vanmáttar og þekkingarleysis á eineltismálum 

og hvernig best sé að taka á þeim (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2003). Á þeim tíma virðast 

eineltisáætlanir í skólum ekki ná því að styrkja kennara og skólastjórnendur, þegar kemur að 

eineltismálum. Jafnvel þó svo að leiðirnar séu skýrar vanti eitthvað upp á til þess að 

viðbrögðin verði skilvirk. 

Olweusaráætlunin leggur áherslu á að taka á eineltismálum út frá einstaklingum, skólanum, 

bekknum og öllu samfélaginu í kringum skólann. Átakið, sem hófst árið 2002, felur í sér að 
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það skuli kynnt fyrir öllum sem eiga að koma að því, nemendum, starfsfólki og foreldrum og 

því til stuðnings er gefin út handbók fyrir starfsfólk og foreldra og myndbandsdiskur fyrir 

nemendur. Einnig eru eineltiskannanir lagðar fyrir hvern skóla í upphafi verkefnisins og 

reglulega á meðan á því stendur. Á vegum Olweusarverkefnisins eru stjórnendur sem sjá um 

að aðstoða skólana og leiðbeina þeim um hvað beri að gera bæði til að koma í veg fyrir 

einelti og eins hvernig bregðast eigi við þegar það kemur upp. 

Olweusarverkefnið krefst þess af þátttökuskólum að þeir séu virkir þátttakendur þau tvö ár 

sem tekur að innleiða verkefnið og er boðin aðstoð við að viðhalda því (Farrington og Ttofi, 

2010). Eitt af einkennum Olweusaráætlunarinnar er hvernig hún er kynnt í skólunum, 

skilgreining á hvað einelti er og markviss umræða um einkenni, þolendur og gerendur 

eineltis. 

Áherslur Olweusaráætlunarinnar ganga einnig út á það að styrkja kennarann í því að halda 

uppi jákvæðu og uppbyggilegu starfi í skólastofunni og styrkja bekkjaanda og samhygð hjá 

nemendum. 

Þegar kemur að því að bregðast þurfi við einelti í skólanum er það umsjónarkennarinn sem á 

að bregðast við og halda utan um málið, tilkynna það til skólastjórnenda og virkja annað 

starfsfólk skólans. Í Olweusaráætluninni eða öðrum verkefnum gegn einelti í grunnskólum 

virðist ekki sérstaklega gert ráð fyrir aðkomu annarra starfstétta en kennurum og starfsfólki 

skólanna að eineltismálum. 

Þær leiðir sem aðrir grunnskólar landsins hafa valið að fara í baráttunni gegn einelti eru ekki 

eins skýrar og afmarkaðar. Grunnskólarnir gefa flestir upplýsingar um viðbragðsáætlun ef 

einelti kemur upp í skólanum og birta þær á heimasíðum sínum. Vel flestar áætlanirnar 

kveða á um hvaða leiðir starfsfólk, foreldar og nemendur eigi að fara, verði vart við einelti. Á 

heimasíðum skólanna er hinsvegar almennt fjallað um afstöðu skólanna til eineltis og virðist 

vanta að skilgreina betur hvað einelti er og miðla þeirri þekkingu til allra sem koma að 

málum. Viðbragðsáætlanir einar og sér eru einmitt bara viðbrögð skólanna við því þegar 

eineltis verður vart í skólunum, en flokkast síður sem forvarnarverkefni. Undantekningin er 

Saman í sátt verkefnið sem er heildstæð uppeldisstefna sem hefur það markmið að vinna 

með hegðunar- og agavandamál almennt (Roland og Sörensen Vaaland, 2001; Álfhólsskóli, 

2011). 



  

59 

 

Í þessu sambandi er vert að hafa í huga tillögu Farrington og Ttofi (2010) um að í framtíðinni 

þegar nýjar og betri áætlanir verða búnar til, að foreldrar fái meiri kennslu um einelti og 

hvernig best sé að bregðast við því sem og að viðurlög við eineltishegðun séu skýrari 

Rannsóknir eru samhljóma um að samvinna skólanna við foreldra hafi mikið að segja til um 

hvernig gengur að koma í veg fyrir einelti í skólum og hvernig tekst að vinna úr því. Foreldrar 

þurfa fræðslu og upplýsingar um hvernig þeir aðstoði börnin sín sem best í að eiga heilbrigð 

og gefandi samskipti við önnur börn og skólinn er í góðri aðstöðu til að veita slíka fræðslu. Í 

þessu samhengi er mikilsvert að hafa í huga niðurstöður Hamarus og Kaikkonen (2008) sem 

skoðuðu einelti út frá félagsfræðilegu sjónarhorni og komust að því að einelti er ekki 

vandamál einstaklingsins heldur félagslegt og getur sprottið upp úr þeirri menningu sem 

skapast í skólaumhverfinu og samfélagslegum gildum. Það sé því mikilvægt að þeir fullorðnu í 

skólaumhverfinu séu meðvitaðir um þau gildi og viðmið sem eru ríkjandi í nemendahópum 

og leiðbeini þeim eftir þörfum inn á réttar brautir. 

Sigrún Júlíusdóttir (1998) og Guðríður Adda Ragnarsdóttir (1998) skrifuðu í greinar, sem 

birtust í Nýjum menntamálum, um mikilvægi samvinnu fagaðila innan skólanna. Leggja þær 

til, að í skólum verði mynduð fagteymi þar sem faghópar eigi aðild að með einum eða öðrum 

hætti, til þess að gera þjónustuna skilvirkari. „Í hverjum skóla þurfa að vera aðgengilegir á 

staðnum skólahjúkrunarfræðingar, skólafélagsráðgjafi, námsráðgjafi, sérkennari og 

sálfræðingur í fullu eða hlutastarfi eftir aðstæðum (Sigrún Júlíusdóttir, 1998). 

Ljóst er að grunnskólum ber að hafa virka eineltisstefnu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2006) og hafa sér til stuðnings áætlanir, verklagsreglur og lög til 

að framfylgja henni. Í lögum um grunnskóla nr. 91/2008 og í lögum um félagsþjónustu 

sveitafélaga nr. 40/1991 eru skýr ákvæði um áherslu á velferð barna og gefnar leiðbeiningar 

um það hvernig staðið skuli að því í gegnum nemendaverndarráð og samstarfsaðila. Það er 

síðan á verksviði hvers sveitafélags og viðkomandi skóla að ákveða hvernig þeir útfæra 

stefnu sína í eineltismálum í hverjum skóla fyrir sig. 

6.3. Aðkoma félagsþjónustunnar að eineltismálum 

Erlendar rannsóknir á aðkomu félagsráðgjafa í eineltismálum benda á félagslegan og 

samfélagslegan vanda sem einelti skapar. Niðurstöður rannsókna benda til að félagsráðgjafar 
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hafi beinni aðkomu að skólum erlendis meðal annars vegna skólafélagsráðgjafa og fleiri 

faghópa innan skólanna. (Bagley og Pritchard, 1998; Vreeman og Carroll, 2007). 

Þær athuganir sem gerðar voru í þessu verkefni, benda til þess að félagsþjónusta 

sveitafélaganna eigi ekki beina aðkomu að eineltismálum sem upp koma í grunnskólum. 

Eineltismálin eru unnin innan grunnskólanna og eru það aðallega umsjónarkennarar sem 

halda utan um málin og sjái til þess að þau fari í farveg. Þetta bendir til þess að skólarnir líti á 

einelti sem fyrirbæri sem eigi að vinna með og uppræta innan skólanna með því að bæta 

samskipti nemenda. Það virðist hins vegar ekki fyrr en málið er komið í þrot sem slík mál rata 

til félagsþjónustunnar eða er vísað þangað eftir umfjöllun nemendaverndarráðs. 

Þetta vinnulag kann að eiga skýringu í því hve tiltölulega skammt er síðan hefð fór að skapast 

fyrir samstarfi milli grunnskólanna og félagsþjónustunnar. Einnig er mismunandi hve nálæg 

eða fjarlæg og aðgengileg félagsþjónustan er í hverju sveitarfélagi/skólaumhverfi, sem og 

hve virkt samstarfið er t.d. í gegnum nemendaverndarráðin. Þá má líka í þessu sambandi vísa 

til þess að fáir félagsráðgjafar starfa innan grunnskóla landsins og því óvíst hvaða þekking er 

á störfum þeirra og mögulegri aðkomu að vinnu við eineltismál. Með hliðsjón af afleiðingum 

eineltis fyrir þolanda og geranda, fjölskyldusamvinnu og samfélagsvinnu í tengslum við 

forvarnir eða úrvinnslu eineltismála, er það mat höfundar að tilefni sé til að auka samvinnu 

við félagsþjónustu sveitarfélaga og nýta aðkomu fleiri faghópa að vinnu við eineltismál. 

6.4. Lokaorð 

Þessi ritgerð hefur verið lærdómsríkt ferli. Sem skólafélagsráðgjafi í framhaldsskóla hef ég 

aðstoðað nemendur sem hafa verið að kljást við afleiðingar eineltis og þurfa að vinna úr því 

svo þeir geti haldið áfram námi. Mörgum þessara nemenda hefur liðið illa í skólaumhverfinu 

en ekki skilið hvers vegna fyrr en þeir byrja að rifja upp grunnskólagönguna sem var þeim 

ekki góð reynsla. Það hafa líka komið upp eineltismál í skólanum þar sem ég starfa og hafa 

þau mál verið unnin út frá einstaklingunum. Til að byrja með er komið í veg fyrir að eineltið 

haldi áfram og síðan er unnið að því að styrkja þolandann. Vinnan við þessa ritgerð hefur 

beint sjónum mínum að því að einelti er ekki einungis vandamál einstaklingsins heldur ekki 

síður samfélagsins sem það þrífst í. Reynsla mín úr starfi sem skólafélagsráðgjafi hefur 

vafalítið haft áhrif á viðhorf mín og afstöðu til þessa verkefnis. Einstaklingurinn getur aldrei 

verið eyland í samfélagi og því er mikilvægt að horfa á heildarmyndina þegar unnið er að því 



  

61 

 

að bæta aðstæður hans. Félagsráðgjafar vinna útfrá heildarsýn og ættu því að vera í 

forgrunni þegar unnið er að eineltisáætlunum. 

Kenningar um félags-vistfræðilegt sjónarhorn (e. social-ecological perspective) (Swearer, 

Espelage, Vaillancourt og Hymel, 2010) eiga vel við verklag í eineltismálum og um það 

hvernig samfélagið vinnur saman að úrlausnum. Þær eiga líka vel við það hvernig 

félagsráðgjafar vinna út frá heildarsýn og kerfiskenningum (Woods og Hollis 1990; Hårtveit 

og Jensen, 2004). Þær rannsóknir sem fjölluðu um eineltisáætlanir út frá heildinni og sem 

samfélagslegt vandamál vöktu því áhuga minn og að sama skapi rannsóknir sem sýna að 

vinnulag félagráðgjafa á vel við í vinnu með eineltismál (Vreeman og Carroll, 2007). 

Markmið þessarar rannsóknar var að skapa þekkingaryfirlit yfir stöðu eineltismála á Íslandi 

og kanna hver þáttur félagsþjónustu sveitarfélaganna er í eineltismálum. Niðurstöðurnar 

komu á óvart, þar sem í ljós kom að félagsþjónustan og barnavernd eiga engan beinan 

aðgang að málum barna sem lenda í einelti. Félagsþjónustan hefur það megin markmið að 

stuðla að velferð og tryggja uppeldisskilyrði barna (Lög um félagsþjónustu sveitafélaga nr. 

40/1991) en engu að síður er þessi þjónusta ekki aðili að fyrsta stigs viðbragði skólanna og er 

fyrst notuð þegar mál eru kominn í óefni. Þessar niðurstöður renna stoðum undir nauðsyn 

þess að efla þverfaglegt samstarf innan skólanna, á öllum skólastigum og styrkja tengsl 

heimila og skóla með velferð skólabarnsins að leiðarljósi. Með hliðsjón af því sem fjallað var 

um hér að framan skiptir meðal annars miklu að virkja félagsnet barnsins og styrkja það sem 

einstakling þannig að það njóti sín í hópnum. 

Staða þekkingar á einelti á Íslandi er samkvæmt niðurstöðum þessar rannsóknar nokkuð góð. 

Samhliða því að Olweusarverkefnið fór af stað fór að bera á rannsóknum á einelti hér á landi. 

Tíðni eineltis er með því lægsta í samanburði við löndin í kringum okkur, almenn þekking á 

einelti virðist mikil og umræðan opin. Grunnskólarnir hafa eineltisáætlanir sem fara í gang 

þegar eineltis verður vart en það virðist þó ekki koma í veg fyrir einelti í skólum og þyrfti að 

rannsaka nánar hvað það er sem veldur því. Einnig væri þarft að kanna hvað það er sem 

veldur því að skólar virðast tregir til að kalla eftir aðstoð frá fagfólki félagsþjónustu og 

barnaverndar þegar kemur að eineltismálum. 

Það vekur athygli höfundar að nokkuð virðist skorta á samræmi í framkvæmd í baráttunni 

gegn einelti, þegar kemur að áherslu á forvarnir, upplýsingar og samstarf við foreldra, að 
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fram fari reglubundið mat á tíðni eineltis og mat á árangri þeirra verkefna eða áætlana sem 

notuð eru í lengri eða skemmri tíma. Þó einstakir grunnskólar geri mælingar sem hluta af 

verkefnaáætlun eða einstakar ritgerðir fjalli um afmarkaða þætti, virðist tilefni til að gerðar 

verði reglulegar athuganir á landsvísu um stöðu og árangur í baráttunni við einelti. 

Styrkleikar þessarar rannsóknar eru að ekki hefur áður verið gerð rannsókn á stöðu 

þekkingar á einelti á Íslandi né á því hver aðkoma félagsþjónustunnar er að eineltismálum. 

Rannsóknin gefur skýra mynd af því sem hefur verið skrifað um einelti hér á landi undanfarna 

áratugi eða svo. Niðurstöðurnar benda til þess að þekking á einelti, tíðni þess og einkennum, 

sé nokkuð góð og viðbragðsáætlanir gegn einelti eru í flestum skólum en að aðkoma 

félagþjónustu sveitafélaga sé með takmörkuðum hætti. 

Veikleikar rannsóknarinnar eru leita hefði mátt víðar og nota fleiri gagnasöfn við heimildaleit. 

Jafnframt er það veikleiki að ekki var talað við starfsmenn félagsþjónustunnar eða verkferlar 

þeirrar þjónustu skoðaðir ýtarlega. Þörf er á frekari rannsóknum sem kanna með beinum 

hætti hvernig félagsráðgjafar koma að eineltismálum og vinna þau til þess að fá skýrari mynd 

af því hvers vegna samskiptin milli skóla og félagsþjónustunnar eru ekki meiri þegar eineltis 

verður vart í upphafi. 
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