
Útdráttur         
 

Verkefnið fjallar um einelti, áhrif þess á líðan einstaklinga, áhrif bekkjarbrags 

á einelti og fylgst er með ferli þróunarverkefnis gegn einelti sem unnið var í 

Glerárskóla á árunum 2002 - 2003. 

Í fyrri hluta verkefnisins er fjallað um einelti á fræðilegan hátt þar sem 

hugtakið einelti er skilgreint og tíundað mikilvægi þess að samræmi sé í skilningi 

hugtaksins meðal foreldra, nemenda og starfsfólks skóla. Einning er fjallað um helstu 

þætti sem hafa áhrif á einelti s.s. skóla- og bekkjarbrag þar sem sérstök áhersla er lögð 

á mikilvægi góðrar bekkjarstjórnunar og skýra stefnu skóla gegn einelti. Tíunduð eru 

helstu einkenni þeirra sem leggja aðra í einelti; gerendur og þeirra sem verða fyrir 

einelti; þolendur þó með þeim fyrirvara að allir geti lent í því á lífsleiðinni að leggja 

aðra í einelti eða að verða lagðir í einelti. Bent er á hvaða áhrif einelti getur haft á þá 

sem verða fyrir því sem börn, vanlíðan bæði andlega og líkamlega og hvernig einelti 

getur haft mótandi áhrif á einstaklinginn fyrir lífstíð sem gjarnan brýst fram á 

fullorðinsárum bæði hjá gerendum og þolendum. 

Kynntar eru tvær starfsleiðir til að vinna gegn einelti, Uppbyggingarstefnan og 

Olweusaráætlun gegn einelti. Þessar starfsleiðir hafa báðar rutt sér til rúms í 

grunnskólum landsins og hugmyndafræðin að baki þeim er borin saman, kostir og 

gallar.  

Í seinni hluta verkefnisins er fylgst með ferli þróunarverkefnis í Glerárskóla á 

Akureyri þar sem starfsmenn skólans unnu samkvæmt Olweusaráætlun gegn einelti á 

árunum 2002 – 2003. Tilgangur vinnunnar var að draga úr einelti innan skólans. Gerð 

er grein fyrir helstu þáttum Olweursaráætlunarinnar og fjallað um hvað í starfinu tókst 

vel og hvað mátti betur fara. Sagt er frá niðurstöðum könnunar á því hvernig 

starfsfólki fannst til takast. Að lokum er dregin ályktun af starfsferlinu, hvort það 

skilaði þeim árangri sem til var ætlast eða hvort betur má ef duga skal. Líklega er hið 

síðarnefnda raunin þegar einelti er annars vegar.   

 



Summary 
This project deals with persecution (bullying), it´s influence on the feelings of 

an individual, the influence of the class´ attitude towards persecution and the process 

of a developmental project on persecution, worked on in Glerárskóli in 2002 - 2003. 

The former part of the project deals with persecution from a theoretical point 

of view. The term persecution is defined and the importance of  consistence between 

parents´, students´ and the  school´s staff´s understanding of the concept is discussed. 

So are the main factors that have influence on persecution, such as the attitude of the 

class and the school towards the matter and a clear school policy. Then the things that 

characterise those who persecute and those who are the victims of persecution are 

reflected upon, keeping in mind that anyone can become a bully or a victim of 

persecution at some time in his life. The influence persecution can have , both 

physically and mentally, on those who are victimised as young children is pointed out 

and how it can mould their personality which sometimes does not break out until in 

adulthood. 

 Two strategies of fighting persecution are dwelt on. Restitution - Self 

Discipline and the Plan of Olweus. Those have become pioneer in Icelandic schools 

and the ideas lying behind each one of them are compared.  

 In the latter part of the project the process of the developmental project in 

Glerárskóli in Akureyri is followed up. The school´s personnel worked by the Plan of 

Olweus during the years of 2002 - 2003. The aim was to watch and reduce 

persecution at the school. The main factors in the Plan of Olweus are explained and 

dwelt on which ones went well and which ones could have succeeded more. The 

outcome of a research done among the personnel on how they felt about the work and 

how they thought it had succeeded is dwelt on. In the end a conclusion of the work is 

formed, if it had the effect it was meant to have or if a better job has to be performed. 

Most probably that is the case in the matter of persecution. 

 


