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Um könnunina

268 nemendur (98,2%) í 5.-10. bekk tóku 
könnunina

Könnunin :
� er 46 spurningar, rafræn og  með nafnleynd� er 46 spurningar, rafræn og  með nafnleynd
� fjallar almennt um eineltismál í skólanum
� tekur ekki á einstaka málum eða bekkjum

Tilgangurinn er að vinna með niðurstöður innan 
skólans til að bæta líðan nemenda

Setbergsskóli nóvember 2012



Í könnuninni er fjallað um:

1. Vini og líðan í skólanum.

2. Mælingar á einelti.

3. Viðbrögð í eineltisaðstæðum.

4. Afstaða til eineltis.

5. Hvernig umhverfið bregst við.



Hvernig  líkar þér í skólanum?
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Hve marga góða vini/vinkonur áttu í 
skólanum þínum?
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Hve oft hefur þú orðið fyrir einelti 
undanfarna mánuði? 

� Ef svarið er: 
� hef ekki orðið fyrir einelti, eða 
� bara mjög sjaldan
… telst það ekki einelti

� Ef svarið er:� Ef svarið er:
� 2 eða 3 í mánuði
� svona einu sinni í viku
� oft í viku
… telst það einelti

Í nokkrum spurningum er opnað fyrir að 
skoða líka þá nemendur sem segjast bara 
stundum vera lagðir í einelti.



Hve oft hefur þú orðið fyrir einelti í 
skólanum undanfarna mánuði?
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Ertu lagður í einelti af strákum eða stelpum?

Af þeim nemendum sem segjast vera lagðir í 
einelti eru:

� Stelpur oftast lagðar í einelti af krökkum, í 
sama bekk eða árgangi, oftar af strákum sama bekk eða árgangi, oftar af strákum 
en stelpum. 

� Strákar eru oftast lagðir í einelti af einum 
eða fleiri strákum í sama bekk eða 
árgangi.
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1
Það er gert grín að mér, ég er uppnefnd(ur) eða mér strítt á óþægilegan og 
meiðandi hátt

4,1 16,1

2
Aðrir nemendur hafa dreift um mig rógi eða lygum og reynt að láta öðrum líka 
illa við mig

5,1 7,4

3
Aðrir nemendur vilja ekki vera með mér svo að ég er ein/einn í frímínútum

5,9 5,8

4
Aðrir nemendur útiloka mig viljandi, halda mér fyrir utan félagahópinn eða 
hunsa mig algjörlega

6,8 3,2

Ég hef verið barin(n), það var sparkað í mig, rifið í hárið, mér var hrint eða ég 
5

Ég hef verið barin(n), það var sparkað í mig, rifið í hárið, mér var hrint eða ég 
var lokaður/lokuð inni

1,7 6,6

6 Öðruvísi einelti 1,9 6,3

7
Ég hef orðið fyrir einelti með meiðandi orðum eða athugasemdum um húðlit 
minn eða erlendan uppruna 0,9 2,6

8
Ég hef orðið fyrir einelti með meiðandi orðum, athugasemdum eða látbragði 
með kynferðislegri merkingu

0 2,6

9
Mér hefur verið ógnað og ég var neydd/neyddur til að gera það sem ég vildi 
ekki gera

0 1,7

10 Peningar og annað hefur verið tekið af mér eða eyðilagt 0 0


