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Ágrip 

Í þessari greinagerð fjalla ég um lokaverkefni mitt til B.ed. gráðu á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Lokaverkefnið er myndband en í því eru 

settar á svið þrjár klípusögur um einelti og samhliða því er kennsluverkefni með 

hugmyndum um úrvinnslu myndbandsins í kennslu. Jafnframt er fjallað um 

hugtakið einelti, hvernig það er skilgreint, birtingarmyndir þess og hverjar 

afleiðingar þess geta verið. Eineltisáætlun Dan Olweus er kynnt og hvernig hægt 

er að nýta hana til að sporna gegn einelti. Einnig er rætt um aðrar leiðir sem 

hægt er að fara til að vinna gegn einelti. 
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1. Inngangur 

Svo lengi lærir sem lifir. Þetta orðatiltæki hef ég reynt að tileinka mér í gegnum 

tíðina í daglegu starfi og því námi sem ég hef tekið þátt í hverju sinni. Þessu 

orðatiltæki fylgir ákveðin bjartsýni, sama hvernig til tekst í þeim verkefnum sem 

hver og einn tekur sér fyrir hendur verður niðurstaðan alltaf sú sama. Það má 

draga lærdóm af velgengni eða mistökum.  

Þegar stundin kom að velja viðfangsefni fyrir lokaverkefni mitt á 

menntavísindasviði ákvað ég að fara ekki þægilega leið til að auðvelda mér 

verkið. Ég vildi ögra sjálfum mér og gera eitthvað sem er alveg nýtt fyrir mér. Ég 

hef áhuga á starfi umsjónakennarans og því uppeldisstarfi sem þeirri stöðu fylgir 

og því fannst mér þetta gott tækifæri til að skapa verkfæri sem gæti nýst 

umsjónakennurum, ásamt fleirum í starfi. Ég ákvað að taka upp 

kennslumyndband en í því eru settar á svið þrjár klípusögur um einelti og 

samhliða því er kennsluverkefni með hugmyndum um úrvinnslu myndbandsins í 

kennslu. En hver er ögrunin í því? Eru kennslumarkmið ekki grunnurinn í náminu 

á menntavísindasviði? Það er jú raunin. En ég hef nánast enga reynslu í gerð 

kvikmynda, handritagerðar eða leikstjórnar. Þar er ögrunin komin. Ég vil spreyta 

mig á þessum vettvangi í von um að efla sjálfan mig í óhefðbundnum 

kennsluháttum og auka þar með fjölbreytileika þeirra kennsluaðferða sem ég 

ætla mér að beita í minni kennslu á komandi árum. Á sama tíma vonast ég til að 

þetta hvetji starfsfélaga mína að óttast ekki það sem þeir þekkja ekki heldur 

styrki þá í tilraunastarfsemi í starfi sínu. Hvað er það versta sem gæti gerst? Við 

lærum af því. 

Í myndbandinu eru settar á svið þrjár klípusögur þar sem fjallað er um beint 

einelti, óbeint einelti og rafrænt einelti. Gengið er út frá því að þolandinn í hverri 

sögu upplifi slíkt áreiti nánast daglega og eigi erfitt með að verja sig. Með 

myndbandinu fylgja kennsluhugmyndir fyrir kennara þar sem áhorfendur eiga að 

leysa klípusögurnar í hópavinnu með leikrænnni túlkun og umræðum ásamt fleiri 

hugmyndum. 
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2. Markmið verkefnisins 

Í skólasamfélaginu eru samskipti náin og nemendur verja stærstum hluta 

uppeldisáranna í daglegum samskiptum við sama fólkið dag frá degi. Hver og einn 

hefur sína kosti og galla og því nánast sjálfgefið að árekstrar komi upp í 

samskiptum fólks. Það er yfirleitt hægt að leysa á farsælan hátt en það verður 

fyrst vandamál þegar málin eru ekki leyst og litlir árekstrar verða að langvarandi 

bitbeini einstaklinga eða hóps. 

Þeir sem koma að fræðslu eða uppeldi barna beita hvaða ráðum sem þeir geta til 

að hvetja til jákvæðra samskipta og gagnkvæmrar virðingar, en því miður er ekki 

til nein ein töfralausn sem hægt er að beita. Það þarf að meta aðstæður hverju 

sinni og beita fjölbreyttum leiðum til að skapa sátt og samlyndi. Þó eru flestir 

sammála um það að getan til að setja sig í annarra manna spor auki skilning á 

aðstæðum náungans og auki umburðarlyndi. Þetta lokaverkefni stuðlar vonandi 

að því að þjálfa nemendur í þeirri hæfni. Í kennslumyndbandinu eru þrjár 

klípusögur settar á svið um samskipti einstaklinga og árekstra þeirra á milli. Hér 

er miðað við að ástandið sé langvarandi og hluti af daglegri upplifun þolandans 

og því skilgreint sem einelti (Sharp S og Smith P. K. 2000: 11).  Verkefnið er 

aðallega hugsað út frá skólastarfi en það einskorðast þó ekki við þann vettvang. 

Allir aðilar sem starfa með börnum gætu nýtt þetta verkefni hvort sem það er í 

forvarnarstarfi eða til að takast á við deilu- og/eða eineltismál sem upp koma. 

Íþróttaþjálfarar, starfsmenn félagsmiðstöðva og aðrir aðilar sem koma að 

skipulögðum æskulýðsmálum eru alveg jafn mikilvægar fyrirmyndir og 

leiðbeinendur barna. Svo er ekkert sem segir að að foreldrar geti ekki nýtt sér 

náms- og kennslugögn til að bæta uppeldi barna sinna. Meginmarkmið með 

myndbandinu er að nemendur geti sett sig í spor annarra, tileinki sér virðingu og 

umburðarlyndi. Nemendur eiga að geta tjáð skoðanir sínar og gert sér grein fyrir 

hverjar afleiðingar eineltismála geta orðið (Aðalnámskrá grunnskóla. 2007a: 7-

10). 
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3. Klípusögur 

Klípusaga fjallar um ákveðið vandamál eða aðstæður sem erfitt er að leysa úr og 

reynir á siðferðisvitund þess sem fylgist með klípusögunni. Í 

kennslumyndbandinu sem fylgir greinagerðinni eru lagðar fram þrjár slíkar 

klípusögur þar sem reynir á áhorfandann að finn lausn vandans. Klípusögurnar 

þrjár fjalla um algeng mál sem þekkjast víða í samskiptum barna. Sögurnar hafa 

ekkert niðurlag eða endi. Það er ekki gefin nein lausn á aðstæðum. Í 

kennsluverkefninu sem fylgir eiga áhorfendur að reyna að finna farsæla lausn á 

þessum málum með leikrænum hætti og umræðum. 

Fyrsta klípusagan fjallar um atburði sem eiga sér stundum stað í íþróttaklefum. 

Nemendur og íþróttaiðkendur eru oft berskjaldaðir í þessari stöðu og þessar 

aðstæður verða stundum vettvangur eineltismála. Í þessari klípusögu er 

þolandinn ekki félagslega sterkur innan hópsins og verður útundan í leik þeirra.  Í 

búningsklefanum þarf hann að þola háðsglósur félaga sinna ásamt því að vera 

beittur líkamlegu ofbeldi og niðurlægingar af hendi þeirra. Hér er birtingarmynd 

eineltisins líkamlegt áreiti. 

Önnur klípusagan fjallar meira um hið dulda einelti. Þolandinn verður ekki fyrir 

líkamlegu ofbeldi heldur er það útilokun og niðrandi athugasemdir sem valda 

vanlíðan þolandans. Gerendur í þessari sögu ráðast á þolandann með því að 

virkja aðra í kringum sig til að áreita þolandann og grafa undan sjálfstrausti hans 

með baktali og undirferli. Þolandinn upplifir óvissu og vanlíðan þar sem erfitt er 

að treysta félögum sínum í daglegum samskiptum. 

Þriðja klípusagan sýnir hvernig einelti á sér ýmsar birtingarmyndir. Með 

nútímatækni og breyttum samskiptaháttum er kominn nýr vettvangur sem nýttur 

er sem tól til eineltisframkvæmda. Bloggsíður, samskiptavefir og spjallborð gefa 

aðilum tækifæri til að koma fram undir nafnleynd og koma fram illkvittnum 

athugasemdum nánast án ábyrgðar. Erfitt er að takast á við þessa birtingarmynd 

eineltis og getur það valdið þolandanum miklu óöryggi þar sem erfitt er að henda 

reiður á því hver það er sem er að áreita hann. 
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Kennsluverkefnið sem fylgir myndbandinu felst í því að áhorfendur setja sig í spor 

þeirra sem sem fjallað er um í myndbandinu. Umsjónakennari, eða hver sá sem 

nýtir verkefnið, skiptir áhorfendum í hópa sem eiga svo að útfæra leiðir sem 

skapa farsæla lausn á málinu. Hóparnir eiga svo að setja á svið sínar útfærslur 

með leikrænum hætti. Í lokin verða umræður um aðferðirnar og hvernig hægt 

hefði verið að koma í veg fyrir þessar aðstæður. 

4. Einelti 

Í umfjöllun um lokaverkefnið hér að ofan er rætt um að klípusögurnar fjalli um 

aðstæður þar sem einelti á sér stað. Í seinni tíð hefur umræðan um einelti verið 

áberandi og þá ekki aðeins í skólum landsins heldur einnig á vinnustöðum 

fullorðins fólks, en er hægt að flokka allt ósætti á milli einstaklinga sem einelti? 

Eru stríðni og hrekkir óásættanlegir í samskiptum fólks? Það má ekki falla í þá 

gildru að hrópa úlfur, úlfur þegar hvergi er úlf að sjá. En hvenær má þá grípa til 

varúðarráðstafana? Samskipti manna hafa verið rannsökuð töluvert í áranna rás 

og hefur einelti verið skilgreint í þeim rannsóknum. 

4.1 Hvað er einelti? 

Það þekkist á meðal góðra vina að geta gert grín hver að öðrum og þykir það oft 

einkenni góðrar vináttu að geta hlegið saman að kostum og göllum  sem hver og 

einn hefur til að bera. Á mannamótum er það jafnvel hluti af skemmtuninni að 

taka fyrir heiðursgesti og skopast á þeirra kostnað. En hvenær er grínið orðið 

dýrkeypt og farið yfir strikið? Þegar athugasemdirnar verða særandi fyrir þann 

sem þeim er beint að þá er mál að þeim linni og beðist velvirðingar. En hvað ef 

því linnir ekki? Þegar einstaklingur er sífelldur skotspónn athugasemda og 

háðsglósa getur það valdið mikilli vanlíðan þess aðila.   

Þegar einstaklingur er tekinn fyrir af hópi eða öðrum einstaklingi og verður 

endurtekið og langvarandi fyrir neikvæðu aðkasti af þeirra hálfu, sem veldur 

honum vanlíðan, þá er hægt að segja að einelti eigi sér stað (Olweus D. 1993: 9). 

Þetta á aðallega við ef þolandinn getur ekki svarað fyrir sig. Ef einstaklingurinn er 
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sterkur og getur svarað fyrir sig og stendur keikur eftir á er það skilgreint sem 

átök (Guðjón Ólafsson. 1996: 12).  

4.2 Birtingamyndir eineltis 

Þolandi eineltis getur þurft að takast á við ýmsar aðstæður þar sem hann verður 

fyrir aðkasti annarra. Athugasemdir og munnlegt áreiti er alls ekki eina leið 

annarra til að særa þolandann. Einelti á sér margar birtingamyndir. 

Einelti er oftast flokkað í beint einelti og óbeint einelti. Beint einelti er það kallað 

þegar þolandi þarf að líða líkamlegt ofbeldi af hendi gerenda. Högg, spörk, hrákur 

og eyðilegging á eigum þolanda. Beint einelti er einnig andlegt. Þegar þolandi er 

uppnefndur í tíma og ótíma, þarf að þola niðrandi athugasemdir við hverju því 

sem hann tekur sér fyrir hendur eða segir og er strítt í sífellu er einnig flokkað 

sem beint einelti (Sharp S. og Smith P. K.. 2000: 11). Óbeint einelti er ekki jafn 

sýnilegt og hið beina. Þegar því er beitt þá er það í formi félagslegrar útilokunar. 

Þolandi fær ekki að taka þátt í leikjum, er ekki boðið í afmæli eða aðra viðburði 

sem félagar hans halda. Þolandinn fær í raun ekki tækifæri til að taka þátt í 

daglegum athöfnum með félögum sínum og þegar aðstæður bjóða ekki upp á 

annað þá eru augngotur og fas félaganna á þá lund að þau sýna að þolandinn er 

ekki velkominn (Guðjón Ólafsson. 1996: 13).  Það er athyglisvert að nokkur 

kynjamunur virðist vera á hvernig einelti er beitt. Strákar beita beinu einelti 

frekar en stúlkur en þó beita þeir líka óbeinu einelti. Stúlkur virðast líklegri til að 

vera þolendur óbeins eineltis jafnframt því að vera líklegri að beita því (Olweus D. 

1993: 18).  

4.3 Afleiðingar 

Sífellt áreiti og niðurlæging hlýtur að hafa áhrif á hvern þann sem fyrir því verður, 

sérstaklega ef aðilinn er ekki sterkur fyrir. Hver sá sem þarf að þola einelti í styttri 

eða lengri tíma er líklegur til að hafa skerta sjálfsmynd, sjálfstraust hans minnkar 

og getan til að eiga örugg samskipti við aðra er stórlega skert.  Þolandinn getur 

fundið fyrir líkamlegum einkennum s.s. höfuðverk, magakveisu og skertum svefni 

vegna draumfara. Þetta má rekja til kvíðatilfinningar sem þolandinn byggir innra 
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með sér. Ef þolandinn lifir við ástandið í langan tíma eða eineltið er svo svakalegt 

að hann sér enga leið út úr því þá getur afleiðing þess farið á versta veg, það er ef 

þolandinn þolir ekki lengur við og ákveður að svipta sig lífi til að lina þjáningar 

sínar (Sharp S. og Smith P.K 2000: 12).  

5. Olweus eineltisáætlunin 

Það eru til ýmsar leiðir til að stemma stigu við þróun eineltis. 

Olweusareineltisáætlunin er nokkuð vinsæl hér á landi en tæplega 70 skólar á 

Íslandi fylgja þeirri áætlun (Olweus gegn einelti. e.d. ). Upphafsmaður 

áætlunarinnar er sálfræðingurinn Dan Olweus. Olweus er fæddur í Svíþjóð en 

hefur starfað lengst af í Noregi. Upp úr 1970 ýtti hann úr vör fyrstu rannsóknum 

sem miðuðust algerlega við einkenni og þróun eineltis. Næstu ár vann hann 

alfarið við rannsóknir tengdum þessu málefni. Í kjölfar sjálfsvíga þriggja norskra 

pilta árið 1983, sem rekja mátti til afleiðinga eineltis, hóf Olweus að nýta 

rannsóknir sínar til að skapa áætlun eða kerfi sem skólar geta byggt á í vinnu 

sinni til að sporna gegn einelti (Olweus bullying prevention program. e.d. ). 

Afraksturinn af því er hin þekkta Olweusar eineltisáætlun sem notuð er víða um 

heim og þá sérstaklega hér á Íslandi. 

5.1 Aðgerðir innan Olweusar eineltisáætlunarinnar 

Olweusaráætlunin kallar á mikið samstarf heimilis og skóla. Skólar sem taka upp 

áætlunina setja af stað stýrihóp með sérstökum oddvita sem stýrir áætluninni í 

þeim skóla. Yfirbygging áætlunarinnar byggir á fjórum liðum: Almennar 

forsendur, aðgerðir í hverjum skóla, aðgerðir í hverjum bekk og aðgerðir vegna 

einstaklinga. Í fyrsta lið er byggt á þátttöku fullorðna fólksins, kennarar og 

foreldrar, til að auka vitund þeirra um einelti. Aðgerðir í skóla snúast um að 

kortleggja ástandið í skólanum í heild sinni. Til þess eru notaðar sérstakar 

kannanir sem nemendur svara nafnlaust. Spurningar í könnuninni miðast við að 

finna út félagslega stöðu nemandans. Aðgerðir í hverjum bekk er sú vinna sem 

umsjónakennari sinnir með sínum nemendum. Kennarinn heldur vikulega 

http://www.olweus.is/skolar.cfm
http://www.olweus.org/public/bullying_research.page
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bekkjarfundi þar sem nemendur fá tækifæri til að ræða mál sem liggja þeim á 

hjarta, þetta þurfa ekki alltaf að vera alvarlegir fundir en vettvangur þar sem allir 

fá tækifæri til að tjá sig. Innan þessa liðs eru einnig fundir kennara með foreldum 

í þeim tilgangi að virkja samstarf heimilis og skóla (Olweus. 2005: 19). Á meðan 

fyrstu þrír liðirnir eru forvarnarsinnaðir þá er síðasti liðurinn nýttur þegar upp 

koma vandamál sem ekki hefur tekist að koma í veg fyrir. Aðgerðir vegna 

einstaklinga á við þegar eineltismál hefur komið upp og þá eru sett upp viðtöl við 

þolanda/þolendur og geranda/gerendur ásamt foreldrum eða forráðamönnum 

þeirra. Þessi viðtöl eru lausnamiðuð og leitast er eftir sátt allra aðila (Olweus D. 

2005: 13).  

Undir þessari yfirbyggingu eru svo fjölmargar leiðir sem unnið er eftir til að 

fyrirbyggja einelti. Einn mikilvægasti þátturinn í starfinu er góð bekkjarstjórnun. 

Reynt er að virkja nemendur til þess að skapa samfélag sem þeir vilja vera 

þátttakendur í. Hluti af því er að hver bekkur býr til sínar bekkjarreglur með 

áherslu á samskipti og virðingu. Annar veigamikill þáttur í bekkjarstarfinu eru 

hlutverkaleikir. Aðalmarkmið þeirra er að efla getu nemenda til að setja sig í spor 

annarra. Settar eru fram klípusögur og nemendur eiga að leika persónur í þeim 

sögum (Olweus D. 2002: 75). Nemendur vinna í hópum og ræða um 

klípusögurnar og staðsetja persónurnar innan Eineltishrings sem er mikilvægt 

verkfæri eineltisáætlunarinnar. 

 

(Mynd 1: Eineltishringurinn (Olweus gegn einelti. e.d.) 
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Eineltishringurinn  setur fram á myndrænan hátt hvernig hlutverkaskipan er í 

eineltismálum. Með því að hafa hann sýnilegan í kennslustofum er verið að 

hvetja nemendur til að íhuga hvaða hlutverk þeir vilja gegna. 

6. Lífsleikni 

Uppeldishlutverk skólanna hefur aukist töluvert á liðnum árum þar sem foreldrar 

eða forráðamenn eru flestir mikið frá vegna vinnu. Samhliða þeirri aukningu hafa 

félagslegar áherslur og velferð nemenda fengið aukið vægi í Aðalnámskrá 

grunnskóla, eins og segir í almenna hluta hennar: 

Ein af grundvallarréttindum nemenda eru þau að hafa vinnufrið í 

skólanum þannig að þeir geti náð sem bestum tökum á náminu og að 

kennslan nýtist þeim sem best. Því þarf að leggja mikla áherslu á að 

skapa góðan vinnuanda í hverjum skóla og í einstökum 

bekkjardeildum. Leggja þarf áherslu á námsaga og sjálfsaga nemenda, 

góða umgengni, jákvæð samskipti, umburðarlyndi, kurteisi og 

háttvísa framkomu. Einnig ber að leggja áherslu á að styrkja 

sjálfsvirðingu nemenda, sjálfsmynd, borgaravitund, virðingu nemenda 

gagnvart öðrum og eigum annarra. Þá aukast líkur á því að 

skólabragur verði jákvæður og að nemendum líði sem best í 

skólanum (Aðalnámskrá grunnskóla. 2007b: 24). 

Það er vel hægt að fara í  vinnu þar sem markmið um velferð barna eru skýr líkt 

og í ofangreindri Olweusaráætlun en það er einnig hægt að koma boðskapnum á 

framfæri í gegnum námsgreinar. Samþætting námsgreina, t.d. lífsleikni, 

trúarbragðafræði og íslenskukennsla  býður upp á að kennarar velji námsefni þar 

sem nemendur vinna með gögn eða sögur þar sem samskipti einstaklinga eru 

sett fram á lýsandi hátt (Elín Einarsdóttir og Guðmundur Ingi Leifsson. 2001: 49). 

Kennsla sama í hvaða formi hún er er einnig verkfæri til að koma góðum gildum á 

framfæri. Kennslustundir sem miða að því að efla sjálfsmynd og sjálfsöryggi 

nemenda ættu að vera lágmark einu sinni í viku. Í þeim tímum ætti að nýtast við 

fjölbreyttar aðferðir til auka víðsýni nemendanna og gefa þeim tækifæri til að 

kynnast hvort öðru betur (Guðjón Ólafsson. 1996: 39).  
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Það er hægt að fara margvíslegar leiðir til að vinna gegn einelti. Fyrrnefnd 

Olweusaráætlun er ein leið en fjölbreytileiki er afar mikilvægur. Nemendur eru 

misjafnir og bregðast því misjafnlega við þeim aðferðum sem fyrir þá er lagt. Að 

blanda saman bóklegri, myndrænni og áþreifanlegri vinnu gefur nemendum 

mörg sjónarhorn á efnið. Ein leið til að vinna með einelti í skólum eru 

hlutverkaleikir. Þar fá nemendur tækifæri til að upplifa líðan annarra og geta 

tengt það við sína upplifun og þar með aukið skilning sinn á aðstæðum 

samnemenda sinna (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004: 24).  Til að 

auka vægi hlutverkaleikjanna er gott að hafa umræðutíma á eftir leiknum þar 

sem nemendur ræða það sem fyrir augu bar og reyna að finna úrlausnir ef við á 

(Ingvar Sigurgeirsson. 1999a: 119). Það þarf að vanda valið þegar sett er í 

hlutverk, sérstaklega þegar fjallað er um eineltismál. Mikilvægt er að nemendur 

fari ekki í þau hlutverk sem þau upplifa sjálf daglega heldur fái tækifæri til að 

setja sig í öfug spor. Nemandi sem er gjarnan þolandi eineltis ætti að vera í 

hlutverki geranda og gerandi í hlutverki þolanda. Einnig gæti það virkað vel að 

setja nemanda sem hefur tilhneigingu til að vera gerandi í hlutverk verndara. 

Með þessu fyrirkomulagi aukast líkur á því að nemendur skilji hvað aðrir eru að 

ganga í gegnum (Olweus D. 2002: 79). Einnig er hægt að virkja nemendur til að 

kenna nemendum. Jafningjafræðsla getur verið öflugt verkfæri gegn einelti. 

Kennarar á yngri deildum skóla geta fengið eldri nemendur til liðs við sig og 

fengið þá til að koma og ræða um þeirra skólagöngu. Gott er að fá nemendur 

sem hafa upplifað sig sem þolanda og geranda en hafa náð að vinna sig í gegnum 

það. Þessir nemendur reyna að ræða við þá sem yngri eru og sýna þeim að hægt 

er að breyta hegðun sinni ef þörf er á (O´Toole J., Burton B. og Plunkett A. 2005: 

34). 

7. Gerð myndbands 

Til að auka við flóru námsefnis sem hægt er að nýta í vinnu við eineltismál, var 

ákveðið að gera myndband með þremur klípusögum eins og komið hefur fram. 

Það er gert til að höfða til sjónrænna þátta í kennslu og auka fjölbreytni í 

kennsluháttum. Í Aðalnámskrá grunnskóla eru kennarar hvattir til að nýta 
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margvísleg námsgögn til að auðvelda nemendum að ná þeim markmiðum sem 

sett eru fram (Aðalnámskrá grunnskóla. 2007b: 16). Það er mikilvægt að 

nemendur fái tækifæri til að upplifa fjölbreytta kennsluhætti og er sýning 

myndbanda liður í því. Líkt og með önnur námsgögn eiga kennarar að hvetja 

nemendur að líta gagnrýnum augum á það efni sem boðið er upp á (Ingvar 

Sigurgeirsson. 1999b: 52). 

Þegar vinna við handritagerð hófst var aðallega stuðst við hlutverkaleiki og 

framsetningu klípusagna í Eineltisáætlun Olweusar og þá aðallega framsetningu á 

klípusögum þar sem aðstæður eru settar fram en ekki gefin nein farsæl lausn eða 

endir á málum (Olweus D. 2002: 75-78). Við gerð myndbandsins voru nemendur 

úr 8. bekk í Grunnskólanum í Sandgerði fengnir til að leika. Það er lærdómsríkt 

ferli fyrir nemendur að taka þátt í slíku verkefni og þar fá þeir tækifæri til að 

kynnast myndbandavinnslu sem þeir geta tileinkað sér í komandi framtíð. Það 

getur aukið líkur á því að nemendur kjósi að skila af sér verkefnum síðar meir 

með öðrum hætti en hinum hefðbundna skriflega hætti (Karl Jeppesen. 1989). Til 

að ná fram þeim áhrifum að áhorfandinn upplifi klípusögurnar á áhrifaríkan hátt 

var lögð áhersla á að hafa myndskeiðin raunveruleg og helst ekki oftúlkuð. Áður 

en tökur hófust voru því öll myndskot teiknuð upp fyrirfram og stuðst við þau til 

að áhorfandinn fengi sterka tilfinningu fyrir því sem fer fram á skjánum (Wetzel 

C.D., Radtke P. H. og Stern H. W. 1994: 111-113). Við tökur bættust þó við 

myndskot og önnur voru klippt út. Einnig voru aðrar hugmyndir framkvæmdar 

sem reyndust betur þegar á hólminn var komið. 

 

 

 

 

 

 



16 
 

Lokaorð 

Að vinna myndband fyrir lokaverkefnið mitt á menntavísindasviði Háskóla Íslands 

var gefandi og lærdómsríkt ferli. Það var í mörg horn að líta og gaman að finna 

hvernig efnisþættir úr náminu komu að góðum notum í hugmyndavinnu og 

eftirvinnslu. 

Einelti er alvarlegt mál og því þörf á að skapa vettvang og tækifæri til að glíma við 

það. Hugmyndin með myndbandinu var fyrst og fremst að skapa verkfæri fyrir 

kennara og aðra sem koma að vinnu með börnum, til að nota sem kveikju til að 

fjalla um þessi viðkvæmu mál sem einelti geta verið. Ég tengdi myndbandið að 

mestu leyti við hugmyndafræði Dan Olweus en setti fram í greinagerðinni 

hugmyndir að öðrum leiðum sem hægt er að vinna eftir þegar kemur að þessum 

málum. Ég trúi því að myndbandið geti nýst vel í kennslu og í umfjöllun um 

eineltismál en þó mæli ég með að kennarar fari sjálfir í svipaða vinnu með sínum 

nemendum. Það að taka þátt í svona verkefni er góður skóli fyrir nemendur. 

Umræður og hugmyndir sem sköpuðust hjá leikurunum í þessu verkefni voru afar 

áhugaverðar og greinilegt að þeir hugsuðu mikið um þessi mál. Einelti er því 

miður hluti af daglegu lífi í skólum og það er afar brýnt að kennarar, starfsfólk og 

foreldrar séu vel á verði og gefist ekki upp í starfi sínu að sporna gegn því. 
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Fylgiskjöl 

Kennsluleiðbeiningar með myndbandinu Í annarra manna sporum. 

Í myndbandinu Í annarra manna sporum eru þrjár klípusögur settar á svið með 

nemendum. Fjallað er um: beint einelti, óbeint einelti og rafrænt einelti. 

Klípusögurnar þrjár fjalla um algeng mál sem þekkjast víða í samskiptum barna. 

Sögurnar hafa ekkert niðurlag eða endi. Það er ekki gefin nein lausn á 

aðstæðunum.  

Fyrsta klípusagan fjallar um atburði sem eiga sér stundum stað í íþróttaklefum. 

Nemendur og íþróttaiðkendur eru oft berskjaldaðir í þessari stöðu og  aðstæður 

verða stundum vettvangur eineltismála. Í þessari klípusögu er þolandinn ekki 

félagslega sterkur innan hópsins og verður útundan í leik þeirra. Í 

búningsklefanum þarf hann að þola háðsglósur félaga sinna ásamt því að vera 

beittur líkamlegu ofbeldi og niðurlægingar af hendi þeirra. Hér er birtingarmynd 

eineltisins líkamlegt áreiti. 

Önnur klípusagan fjallar meira um hið dulda einelti. Þolandinn verður ekki fyrir 

líkamlegu ofbeldi heldur er það útilokun og niðrandi athugasemdir sem valda 

vanlíðan þolandans. Gerendur í þessari sögu ráðast á þolandann með því að 

virkja aðra í kringum sig til að áreita þolandann og grafa undan sjálfstrausti hans 

með baktali og undirferli. Þolandinn upplifir óvissu og vanlíðan þar sem erfitt er 

að treysta félögunum í daglegum samskiptum. 

Þriðja klípusagan sýnir hvernig einelti á sér ýmsar birtingarmyndir. Með 

nútímatækni og breyttum samskiptaháttum er kominn nýr vettvangur sem nýttur 

er sem tól til eineltisframkvæmda. Bloggsíður, samskiptavefir og spjallborð gefa 

aðilum tækifæri til að koma fram undir nafnleynd og koma fram illkvittnum 

athugasemdum nánast án ábyrgðar. Erfitt er að takast á við þessa birtingarmynd 

eineltis og getur það valdið þolandanum miklu óöryggi þar sem erfitt er að henda 

reiður á því hver það er sem er að áreita hann. 
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Í þessari kennsluáætlun er skipulögð vinna  fyrir tvær kennslustundir. Best er að 

miða við tvær samliggjandi kennslustundir. Í fyrri kennslustundinni er 

myndbandið sýnt en það er rúmlega 19 mínútna langt. Eftir sýningu þess er 

bekknum skipt í hópa. Í seinni kennslustundinnni eiga nemendur að útfæra endir 

á klípusögurnar með leikrænum hætti. Gott er að miða verkefnið við nemendur á 

miðstigi og unglingastigi. 

Kveikja: Myndbandið sem slíkt getur í raun þjónað sem öflug kveikja að 

umræðum um eineltismál. Gott gæti verið að sýna Eineltishring Olweusar áður 

en myndbandið er sýnt og fá nemendur til að reyna að staðsetja persónur úr 

myndbandinu á Eineltishringinn þegar áhorfi er lokið. Einnig er mikilvægt að 

kennarinn upplýsi nemendur um þá vinnu sem farið er í eftir að áhorfi lýkur og 

biðji nemendur að hugsa um hvaða leiðir væri hægt að fara í úrlausn mála á 

meðan á sýningu myndbandsins stendur. 

Leikræn tjáning: Eftir að myndbandinu lýkur skiptir kennari bekknum í hópa (4-6 í 

hóp). Hóparnir fá eina klípusögu til umfjöllunar og eiga að útbúa lausn á 

klípusögunni. Meðlimir í hópunum setja svo á svið hvernig þeir vilja leysa atvikin. 

Hafa ber í huga að hafa sýningarnar stuttar en hnitmiðaðar (Ingvar Sigurgeirsson. 

1999: 102). 

Þátttökuleikhús: Hægt er að vinna áfram með hópavinnuna en í þetta sinn geta 

áhorfendur stöðvað sýninguna og haft áhrif á gang mála. Komið með tillögur að 

öðrum leiðum eða bætt við persónum (Anna Jeppesen og Ása Helga 

Ragnarsdóttir. 2004: 31-32). 

Umræður: Mikilvægt er að kennari gefi tíma fyrir umræður í lok tímans. 

Nemendur setjast í hring. Þar geta nemendur tjáð sig um þær lausnir sem komu 

upp í leikrænu tjáningunni og hvaða vandamál gætu komið upp við úrlausn mála. 

Einnig eiga nemendur að fá tækifæri til að ræða málin á persónulegum nótum og 

tengja sögurnar við eigin upplifanir en gæta þess að tala út frá eigin reynslu en 

nefna ekki aðra á nafn í máli sínu. Mikilvægt er að hafa fundarreglur þar sem 

rétta þarf upp hönd til að fá orðið. Gott er að hafa bolta eða annan táknræna 

hlut sem nemendur fá þegar þeir fá orðið (Olweus D. 2002: 69-73). 
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Kennurum er í raun frjálst að vinna með þessar sögur á hvern þann hátt sem þeir 

telja bestan. Hugmyndin hér er ofan getur verið ágætis byrjun en auðvelt er að 

halda áfram að vinna með efnið. Hér á eftir eru ýmsar hugmyndr sem kennarar 

geta nýtt sér í þeirri vinnu. 

Leikur: Góð leið til að skapa samkennd innan bekkjarins er að fara í lítinn leik. Ef 

aðstæður leyfa er gott að láta nemendur setjast í hring með stólana sína. 

Leikurinn felst í því að einn byrjar. Sá segir t.d. „ég er með blá augu“ þá eiga allir 

sem eru með blá augu að standa upp og setjast í lest í kjöltu þess sem byrjaði. Sá 

heldur þá áfram að telja upp ýmislegt í sínu fari eða sem tengist honum þangað 

til að hann hefur fundið einkenni sem enginn annar deilir með honum. Þegar það 

tekst þá á næsti að taka við. Með þessum leik sjá nemendur að þeir eiga ýmislegt 

sameiginlegt hver með öðrum (Swartz L. og Nyman D. 2010: 53). 

Samviskugöng: Nemendur skipta sér í tvær fylkingar og standa andspænis hvorir 

öðrum. Önnur fylkingin styður geranda í eineltismáli en hin er á móti. Nemendur 

skiptast svo á að ganga á milli fylkinganna í hlutverki geranda og á meðan heyrir 

hann stuðning eða mótmæli frá hinum andstæðu fylkingum. Hér er verið að túlka 

hina innri togstreitu sem nemendur geta fundið fyrir í daglegu lífi (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004: 33). 

Fjölgreindasýning: Kennari getur byggt á mismunandi styrkleikum sem 

nemendur búa yfir í umræðunni um einelti. Gott er að benda nemendum á að 

hver og einn er sterkur á sínu sviði en allir hafa getu til að þjálfa sig í hverju sem 

er. Eftir sýningu á myndbandinu Í annarra manna sporum biður kennari 

nemendur um að túlka tilfinningar þeirra sem eru í klípusögunum á þann hátt 

sem þeir eru sterkastir í. Það geta verið ljóð, teikningar, sögur, tónlist, frásögn, 

tölfræði, leirmyndir eða í raun hvað sem nemendum dettur í hug að framkvæma. 

Að því loknu er sett upp sýning á verkum nemendanna (Armstrong.T. 2001: 106). 
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Klípusögur 

Hvar: Í búningsklefa pilta. 

Leikendur: drengjahópur 

Aðstæður: 

Drengirnir eru að klára íþrótta- eða sundtíma. Einn drengurinn sker sig úr 

(líkamsburður/klæðnaður/fötlun). Hinir drengirnir velja hann ekki í lið og láta 

hann ekki í friði í klefanum. Slá handklæðum í hann, pissa á hann í sturtunni, 

hrækja í nærbuxurnar, stela fötunum o.sv.frv.  

Hann kvíðir fyrir því að mæta og gerir sér upp veikindi. 

Hvað getur gerst? 

Gæti þetta verið verra? 

Hvað ætti pilturinn að taka til bragðs? 

Hverju geta piltarnir breytt? 

 

Hvar: Skólalóð 

Leikendur: Stúlknahópur (þrjár eða fleiri) 

Aðstæður: 

Vinkonuhópur sem er oft saman en eiga erfitt með að láta sér lynda hver við 

aðra. Samskiptin einkennast af baktali þegar ein þeirra er frá. Þær gagnrýna, eina 

aðallega, harkalega fyrir klæðnað og háttalag eina stundina en þykjast svo bestu 

vinkonur hina stundina. 

Hvað getur gerst? 

Gæti þetta verið verra? 

Hvað ætti stúlkan að taka til bragðs? 

Hverju geta stúlkurnar breytt? 
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Hvar: Í tölvuherbergi/ í skóla eða heimili. (á netinu) 

Leikendur: andlit sjást ekki. Gerandi á vefnum, þolandi við skjáinn. 

Aðstæður: 

Gerandi notar netið til að níða og svívirða þolandann. Getur verið spjallborð, 

facebook, sms eða blogg. Þetta eru allt tæki eða forrit til að eiga samskipti á 

netinu. 

Af hverju er nafnleysi? 

Býr eitthvað annað að baki? 

Gæti þetta verið verra? 

Hvað er best að gera í stöðunni? 

 

Klípusaga 1 

Drengir eru fyrir utan íþróttahúsið og bíða eftir að verða hleypt inn í tíma. Þeir 

halda hópinn en einn stendur fyrir utan hópinn. Nokkrir úr hópnum áreita hann 

með snjókasti (eða öðru tilfallandi dóti/drasli). 

Drengjunum er hleypt inn og fara þeir inn í klefa og skipta um föt.  

Inn í íþróttasalnum eru tveir sem velja í lið. Sá sem stóð afskiptu fyrir utan er 

valinn síðastur eftir athugasemdir frá báðum hópunum að þeir vilja ekki hafa 

hann í sínu liði. 

Eftir tímann halda drengirnir aftur inn í klefann. Þar heldur áreitið áfram. Hluti af 

hópnum er með athugasemdir um frammistöðu þolandans. Þeir bleyta fötin hans 

og slá hann með handklæðum.  

Þegar allir hafa yfirgefið klefann kemur þolandinn fram, þá eru skórnir hans  

horfnir (eru í ruslatunnu). 

Myndin stöðvast og það koma athugasemdir um kennsluverkefnið. 

Klípusaga 2 
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Stelpnahópur er í skólanum (matsal eða inn í skólastofu). Þrjár stelpur hanga 

saman og virðast vera miklar vinkonur. Þegar ein þeirra fer í burtu byrjar ein 

þeirra sem eftir er að gagnrýna klæðaburð hennar og gera grín að henni. Þegar sú 

fyrri kemur til baka eru hinar enn að hlægja en þykjast ekki vera að hlægja að 

henni.  

Stúlkurnar sitja í tíma, tvær (gerendur) sitja saman. Senda miða til drengs, en á 

miðanum stendur að þolandinn sé lauslát (drusla og til í að kyssa alla stráka). 

Strákarnir fara að senda henni fingurkossa og hlægja að henni. 

Eftir skóla biðja nokkrar stelpur hana að hitta sig við göngustíginn. Þar er búið að 

skrifa að hún sé drusla, ljót og leiðinleg. 

Myndin stöðvast þegar henni líður illa við að sjá textannn. 

Klípusaga 3 

Stelpnahópur situr saman við tölvu. Þær ákveða að hrella bekkjarsystur sína og 

falsa skilaboð til hennar frá strák sem henn líkar vel við. Stúlkan fellur fyrir 

hrekknum og heldur að strákurinn sé hrifinn af henni. Þær senda stúlkunni svo 

sms skilaboð þar sem þær þykjast vera sami strákur. Í þeim skilaboðum biðja þær 

þolandann um að hitta „strákinn“ eftir skóla. Eftir skóla kallar stúlkan á strákinn 

sem hlær að henni ásamt félögum sínum. Strax í kjölfarið fær hún nafnlaust sms 

skilaboð með niðrandi athugasemdum. 

Myndin stöðvast eftir að hún les skilaboðin. 
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Söguborð/storyboard 
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Leyfisbréf 

Sandgerði 

21. mars 2011 

Vegna lokaverkefnis míns til B.ed gráðu á menntavísindasviði Háskóla 

Íslands hef ég leitað eftir aðstoð frá nemendum við Grunnskólann í 

Sandgerði. Í verkefninu mínu mun ég taka upp klípusögur þar sem leiknar 

verða aðstæður sem koma upp í eineltismálum. Með myndbandinu fylgja 

kennsluverkefni þar sem nemendur setja sig í spor þeirra sem koma fram í 

myndbandinu og finna leiðir til að leysa málið á farsælan hátt. 

  Bréf þetta er leyfisbréf þar sem ég fer fram á samþykki 

foreldra/forráðamanna þeirra nemenda sem vilja aðstoða mig við gerð 

myndbandsins. Aðild þeirra felst í því að leika hlutverk í klípusögunum 

sem ég skila inn sem lokaverkefninu á menntavísindasviði.  

Virðingafyllst 

 

______________________ 

Hlynur Þór Valsson 

 

Ég veiti hér með samþykki mitt að ___________________________ (nafn 

nemanda) 

taki þátt í lokaverkefni Hlyns Þórs Valssonar til B.ed. gráðu á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

________________                                         ______________________ 

(Nafn nemanda)                                            (Nafn foreldris/forráðamanns) 

_______________                                             ____________________ 

(kennitala nemanda)                               (Kennitala foreldris/forráðamanns) 
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Sandgerði 

21. mars 2011 

Vegna lokaverkefnis míns til B.ed gráðu á menntavísindasviði Háskóla 

Íslands hef ég leitað eftir aðstoð frá Grunnskólanum í Sandgerði. Í 

verkefninu mínu mun ég taka upp klípusögur þar sem leiknar verða 

aðstæður sem koma upp í eineltismálum. Með myndbandinu fylgja 

kennsluverkefni þar sem nemendur setja sig í spor þeirra sem koma fram í 

myndbandinu og finna leiðir til að leysa málið á farsælan hátt. 

  Bréf þetta er leyfisbréf þar sem ég fer fram á samþykki stjórnenda 

skólans að ég megi  taka upp almennt myndefni í skólanum og nýta við 

gerð lokaverkefnis míns.  

Virðingafyllst 

 

______________________ 

Hlynur Þór Valsson 

 

Fyrir hönd Grunnskólans í Sandgerði er leyfi veitt. 

                                                                                             

______________________ 

                                                                        Fanney D. Halldórsdóttir 

Skólastjóri 

 

 


