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Könnunin 

• Lögð fyrir rafrænt í nóv/des 2012 

• Þátttakendur nemendur í 4.-10. bekk 

• Þátttaka 95,7% (311 nemendur af 325) 

• Gögn eru yfirfarin og gæðatryggð af 

Olweus-gruppen, og niðurstöður fengnar 

þaðan 

• Niðurstöður 5. til 10. bekkja eru birtar og 

sérstaklega unnið með niðurstöður 4. 

bekkja. 
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Hvað felst í  

eineltisrannsókninni? 
 

• Mælingar á einelti  

• Viðbrögð í eineltisaðstæðum  

• Afstaða til eineltis  

• Hvernig aðrir/umhverfið bregðast/bregst við  

• Vinir og líðan í skólanum (að tilheyra ...) 

• Upplifun og áhrif eineltis 

• Hversu styrkar eru stoðir Olweusar- áætlunarinnar í 
skólanum 

• Niðurstöður nýttar til þess að skólinn geti markvisst 
bætt umhverfi barnanna. 

• Niðurstöður hjálpa okkur að hafa yfisýn um eðli og  
umfang og þannig gera okkur meira vakandi fyrir því 
sem er að gerast í nemendahópnum. 
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 Svara: Líkar illa + mjög illa í skólanum  
5. til 10. bekkur 
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 Svara: Líkar illa + mjög illa í skólanum  
5. til 7. bekkur 
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 Svara: Líkar illa + mjög illa í skólanum  
8. til 10. bekkur 
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 Eiga enga(n) eða einn/eina vin(konu) 
5.-10. bekkur 
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Einelti í 5.-10. bekk  
Hve oft hefur þú orðið fyrir einelti í skólanum undanfarna mánuði? 

Nemendur sem svöruðu að þeir hafi orðið fyrir einelti  

2-3 skipti í mánuði eða oftar 
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Einelti í 5.-7. bekk  
Hve oft hefur þú orðið fyrir einelti í skólanum undanfarna mánuði? 

Nemendur sem svöruðu að þeir hafi orðið fyrir einelti  

2-3 skipti í mánuði eða oftar 
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Einelti í 8.-10. bekk  
Hve oft hefur þú orðið fyrir einelti í skólanum undanfarna mánuði? 

Nemendur sem svöruðu að þeir hafi orðið fyrir einelti  

2-3 skipti í mánuði eða oftar 
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Hvers konar einelti? 
 

Þeir nemendur sem svöruðu spurningunni um að 

þeir hefðu orðið fyrir einelti á undanförnum 

mánuðum voru spurðir um það hvers konar einelti 

það væri.  

• Algengast er að nemendur segi að það sé gert 

grín af þeim og þeir uppnefndir, dreift rógi og 

þeir verði fyrir meiðandi orðum með 

kynferðislegri merkingu.  

• Stúlkurnar segja umfram drengina að þær séu 

útilokar og hunsaðar. 
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Hve margir nemendur leggja þig 

í einelti?  
• Það eru flestir sem segja 2-3 nemendur 

sem standi að áreitinu. 

• Næst flestir sem svöruðu sögðu að það 

væri aðallega einn nemandi sem standi að 

áreitinu. 
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Einelti eitt ár eða lengur  
(Hlutfall þeirra sem segjast verða fyrir einelti ) 
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Hvar hefur eineltið átt sér stað?  

• Þeir nemendur sem svöruðu að þeir hafi 

orðið fyrir einelti svöruðu flestir þannig að 

eineltið ætti sér stað á skólalóð í 

frímínútum og á göngum. 

• Í ljós kemur að stúlkurnar svara einnig að 

eineltið eigi sér stað í kennslustofum. 
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Hve oft reyna kennararnir eða aðrir fullorðnir í skólanum að 

gera eitthvað til að stöðva einelti gegn nemanda í skólanum? 
Svara: „Oft” eða „næstum alltaf” 
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5.-10. bekkur 

 Hvernig bregstu yfirleitt við þegar þú sérð eða áttar þig á 

því að nemandi á þínum aldri er lagður í einelti?  
Nemendur sem „vorkenna smávegis“ eða „vorkenna og vilja koma til aðstoða 
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Hve oft hefur þú sjálf/sjálfur tekið þátt í leggja einn 

nemenda/fleiri nemendur í einelti 
Þeir sem svara: oft í viku, u.þ.b. 1x í viku eða 2x-3x í viku 

 2012     2011 

    0,3%    1,4% 
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Gætir þú hugsað þér að taka þátt í að leggja nemanda í 

einelti sem þú kannt ekki vel við?  

5.-10. bekkur 
Þeir sem svara: já, já kannski, ég er ekki viss 
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Gætir þú hugsað þér að taka þátt í að leggja nemanda í einelti sem þú kannt 

ekki vel við?  

5.-7. bekkur 
Þeir sem svara: já, já kannski, ég er ekki viss 

0

5

10

15

20

Stelpur Strákar Meðaltal

2011 4,8 9,1 6,5

2012 2,6 8,8 5,2

%

EG/SI janúar 2013 



Gætir þú hugsað þér að taka þátt í að leggja nemanda í einelti sem þú kannt 

ekki vel við?  

8.-10. bekkur 
Þeir sem svara: já, já kannski, ég er ekki viss 
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Hvar á eineltið sér stað?  

• Þeir nemendur sem svöruðu að þeir hafi 

orðið fyrir einelti sögðu að eineltið ætti sér 

stað á skólalóð í frímínútum og á göngum. 

• Í ljós kemur að stúlkurnar svara einnig að 

eineltið eigi sér stað í kennslustofum. 
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Hvernig bregstu yfirleitt við ef þú sérð eða áttar þig á að nemandi 

á þínum aldri er lagður í einelti af öðrum nemendum? þeir sem 

svara:  Ég reyni að hjálpa nemandanum sem er lagður í einelti á einn eða 

annan hátt.  

5. til 10. bekkur 
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Hve oft óttast þú að verða lagður/lögð í einelti af 

samnemendum í skólanum þínum?  
þeir sem svara: Mjög oft, oft, fremur oft 



 

• Mælikvarði á afstöðu 
fullorðinna og 
viðbrögð þeirrra. 

 

 
 

Hve mikið finnst þér að umsjónarkennari þinn hafi gert til að 
koma í veg fyrir einelti í bekknum/hópnum undanfarna mánuði? 

Svara: „Fremur lítið” eða „lítið eða ekkert”  
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Hve oft hefur þú orðið fyrir einelti á netinu eða í farsíma undanfarna 

mánuði?  

5.-10.bekkur 

Þeir sem svara oft í viku og svona einu sinni í viku 
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Ef þú hefur orðið fyrir einelti á netinu eða í 

gegnum farsíma, hvar hefur það gerst?  

• Nemendur sem svöruðu að þeir hefðu 

orðið fyrir einelti á netinu segja að það 

gerist utan skólatíma í langflestum 

tilvikum.   

• Um helmingur þeirra segir að það gerist 

bæði á skólatíma og utan hans. 
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Ef þú hefur orðið fyrir einelti hversu mikil áhrif hefur 

það haft á þig?  
5.-10. bekkur 

Þeir sem svara: Mér hefur fundist þetta vont og særandi og mér hefur fundist 

þetta hræðilegt 

 

0

5

10

15

20

Stelpur Strákar Meðaltal

2011 9,1 2,4 6,1

2012 7,5 2,2 5,1

%

EG/SI janúar 2013 


