
 

 

 

 

Vorönn 2016 



Einelti er ofbeldi og hluti af samfélagsgerðinni 

Einelti er flókið félagslegt vandamál frekar en 
vandamál einstaklinga 

Einelti er valdbeiting sem hefur í för með sér andlegan 
og/ eða líkamlegan skaða 

Tilgangur eineltis er að útiloka 

 

                                                         

 



 

Í Bretlandi er einelti sú tegund ofbeldis sem flest börn 
og ungmenni verða fyrir 

 

Einelti er talin vera ein mesta heilsufarshætta sem 
steðjar að börnum og ungmennum í bandarísku 
samfélagi 

 

 



„Öðrun“ VIÐ og HINIR 

Fordómar 

Óttinn við að tapa forréttindum  

Hræðsluáróður – hatursáróður 

Menning, skólabragur 

 

 

      

 



Væntingar og viðhorf til barnsins 

Að vera viðurkenndur af hópnum (Glasser) 

Gleymda barnið, erfiða barnið….. 

Hvar eru mörkin sett? 

Fyrirmyndir og leiðtogar 

 
 

 

 



Helmingur barna sem tengjast eineltismálum er 
stundum að leggja aðra í einelti og stundum að verða 
fyrir því sjálf 

Fötluð börn 

Börn af erlendum uppruna 

Feit börn 

Börn sem hafa veika félagsfærni (ath. leikskóla) 

 

 



Getur beint athyglinni frá ábyrgð þeirra fullorðnu  

Beinir athyglinni að einstaklingunum frekar en 
hegðuninni 

Áherslan þarf að vera á það að breyta hegðuninni 

Forðast „fórnarlambshlutverkið“ 



Foreldrar eiga að gæta hagsmuna barnsins síns en 
kennarar  gæta hagsmuna allra barnanna  

 

Æ fleiri foreldrar túlka samskiptavanda barna sinna 
sem einelti gegn þeim (Rosalind Wiseman ) 

 

TRAUST 



    Viðhorf starfsmanna 

    Skólabragur / staðarbragur : gátlistar 

    Efling félagsfærni barna 

    Markviss þjálfun jafnréttis- og lýðræðisvitundar          
 barna  

    Að ávinna sér traust barna og foreldra – hlusta – 
 sýna  samkennd - bregðast við 

   Skýrir verkferlar, skráning, samstarf 

 

https://kritin.is/


Allar ábendingar teknar alvarlega 

Verkferlar 

Skráning 

Stuðningur við báða/alla aðila 

Samstarf við foreldra 

Málalok 

Eftirfylgd 

 

 

 



http://reykjavik.is/vinsamlegt-samfelag


 Þróunarverkefni SFS og Vöndu Sigurgeirsdóttur í 
Laugarnesskóla, Hofi, Laugasól og Laugaseli 

 

 



 

   

 



Ég vinn gegn einelti                                          

Sjálfsmat 

  Á alltaf eða 
nær alltaf  
við 

Á stundum 
við 

Á aldrei 
eða nær 
aldrei við 

1. Mér líkar vel við  öll börnin í bekknum / 
hópnum mínum 

   

2. Ég læt öll börnin finna að ég hafi miklar 
væntingar til þeirra 

   

3. Ég tryggi að hvert einstakt barn fái 
reglulega jákvæða athygli frá mér  

   

4. Ég sé tækifæri í því að barnahópurinn er 
fjölbreyttur og stuðla að því að allir njóti 
hæfileika sinna 

   

 






