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Útdráttur 
 
Í þessari B.Ed. ritgerð er stuðst er við skilgreiningu Olweusar á einelti og kenningar hans, 
en rannsóknarspurningin er: Á einelti sér stað í leikskólum? Í fyrri hluta verksins er 
einkum stuðst við niðurstöður erlendra rannsókna en fjallað er um þátttakendur eineltis, 
félagslega stöðu þeirra og aðra áhrifaþætti. Afleiðingar eineltis eru teknar næst til 
umfjöllunar, bæði hvað varðar líðan þolenda meðan það varir og langtímaáhrif þess. 
Vandinn er tekinn til umfjöllunar og litið er til erlendrar og innlendrar grundar og lítillega 
sagt frá því sem er að gerast í forvörnum eineltismála. Fjallað er um frumkvöðul 
forvarnastarfs eineltis, Olweus, sem framkvæmt hefur rannsóknir og markað djúp spor í 
sögu eineltis. Í heimildaleit fundust nokkrar erlendar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 
einelti í leikskólum, greint er frá þeim og helstu niðurstöðum þeirra. Margar leiðir hafa 
verið farnar í baráttunni gegn einelti en miðar það starf aðallega að grunn- og 
framhaldsskólum. Fáar heimildir fundust sem miða að leikskólastarfi en hægt er að 
yfirfæra margar þeirra aðferða, sem þekktar eru, yfir í leikskólastarf. 
Í seinni hluta verksins er greint frá niðurstöðum könnunar á viðhorfum hér á landi til 
eineltis í leikskólum. Könnunin fór fram í 12 leikskólum á Akureyri þar sem þátttakendur 
voru bæði foreldrar og leikskólakennarar. Helstu niðurstöður eru þær að nánast allir 
leikskólakennarar og meira en helmingur foreldra telja skilgreiningu Olweusar á einelti 
geta átt við um leikskólabörn. Meira en helmingur leikskólakennara hafa orðið varir við 
einelti í leikskólum. Í ljósi niðurstaðna má sjá að einelti er talið eiga sér stað í leikskólum 
og því verður að taka á þeim vanda. 
 

Abstract 
 
In this B.Ed. thesis essay the definition and theories of Olweus os used as a source, but 
the research question is: Does bullying occur in preschools? In the former part of the 
essay conclusions of foreign research is a particular source and the participants of 
bullying, their social status and other influences is debated. Next the consequences are 
discussed, both concerning the feelings of the victim while the bullying occurs and the 
long term effect. The problem is discussed and domestic and foreign grounds are 
explored concerning bullying preventions. The pioneer of bullying preventions, Olweus, 
who has conducted research and put his mark on history of bullying is given an account. 
Many paths have been walked in the struggle against bullying but that prevention work 
has mainly been focused on grade schools and college. Not many reference were found 
that focused on preschool work but most of the paths can be converted to preschool work. 
In the latter part of the essay the findings from a research made in this country on 
position of bullying in preschools. The research took place in 12 preschools in Akureyri 
and the participants were both parents and preschool teachers. The main findings are that 
nearly all of the preschool teachers believe the Olweus definition of bullying can apply 
for preschool children. More than half of the preschool teachers have been aware of 
bullying in preschools. In the light of the findings it is clear that bullying does occur in 
preschools and the problem must be addressed. 
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Þakkarorð höfunda 
 

Við viljum þakka leiðsögukennara okkar Sigrúnu Sveinbjörnsdótttur doktor við 

Háskólann á Akureyri fyrir góða samvinnu, ómælda hvatningu og allan þann tíma sem 

hún hefur gefið okkur. Stuðningur hennar hefur skipt miklu í þeirri vinnu sem að baki 

liggur. 

Einnig viljum við þakka fjölskyldum okkar þolinmæði og stuðning sem þau hafa sýnt 

okkur. Að lokum viljum við þakka þeim sem gáfu sér tíma í að yfirfara ritgerðina og 

koma með ábendingar. 

 

Ber er hver að baki nema sér bróður eigi 
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Inngangur 

 

Umræðan um einelti hefur aukist undanfarin ár á Íslandi og hefur hún þá aðallega beinst 

að grunn-, framhaldsskólum og vinnustöðum. Vakti það athygli okkar að umræðan hefur 

ekki náð til leikskóla nema að litlu leyti. Þess vegna þótti okkur tímabært að skoða einelti 

meðal leikskólabarna. Auk þess hefur reynsla af leikskólastarfi kennt okkur að einelti 

hefst í leikskóla. Í ljósi þessa var ákveðið að skrifa B.Ed. ritgerð um málefnið og lagt var 

upp með rannsóknarspurninguna „Á einelti sér stað meðal leikskólabarna?“. Til þess að 

leita svara var framkvæmd viðhorfskönnun í öllum leikskólum Akureyrar. 

Í ritgerðinni er viðfangsefnið nálgast út frá fræðilegum grunni áður en niðurstöður 

rannsóknarinnar eru kynntar. Aðallega er stuðst við erlendar rannsóknir á einelti meðal 

grunnskólabarna þar sem mestar upplýsingar eru að hafa þaðan. Nokkrar rannsóknir hafa 

verið framkvæmdar meðal leikskólabarna erlendis og er litið til þeirra í fræðilegri 

umfjöllun. 

Byrjað er á því að skilgreina einelti út frá kenningum helstu fræðimanna. Því næst 

er gerendum og þolendum gerð skil með tilliti til persónu- og samfélagseinkenna. Til þess 

að gera sér betur grein fyrir vandanum eru afleiðingar eineltis teknar sérstaklega 

skoðaðar. Fjallað er nokkuð ítarlega um rannsóknir á einelti meðal leikskólabarna til þess 

að greina frá stöðu eineltisumræðunnar í leikskólum. Til þess að koma í veg fyrir vanda 

af þessum toga eru forvarnir ákjósanlegastar, þess vegna er vitneskja um fjölbreyttar 

leiðir mikilvæg. Að lokum eru niðurstöður rannsóknar kynntar og þær teknar til 

umfjöllunar. 
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Höfnun 

 

Ég finn að ég er að hrapa. Þau segja að ég sé ómöguleg, 

Hrapa af háum kletti, án þess svo mikið sem 

En ég er ekki ein. hreyfa varirnar. 

Þau hefðu getað bjargað mér, Því þeim er alveg sama. 

fólkið sem stóð og horfði á. Sama um mig. 

En þau gerðu það ekki.  

Það var eins og þeim væri Allt í kringum mig er fólk 

alveg sama. sem á vini. 

Sama um mig. Þau gætu verið vinir mínir. 

 En þau taka ekki einu sinni eftir því 

Ég er ein. að ég er ein. 

Ég á engan vin. Því þeim er alveg sama. 

Þau hæðast bara að mér Sama um mig. 

og meiða mig.  

Ég finn til í hjartanu Ég óska þess oft 

því þeim er alveg sama. að ég ætti vin. 

Sama um mig. En það er mér að kenna. 

 Mér er farið að verða 

 alveg sama. 

 Sama um þau. 

 
Helga Kolbeinsdóttir 

 

Ljóðið er eftir 13 ára íslenska stúlku, þolanda eineltis. 1 

1 Saman í sátt 2001:3 
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1. Einelti - hvað er það? 

 

1.1. Skilgreining eineltis 

„Einelti H: leggja e-n í e. elta e-n óaflátlega, gefa e-m engan frið.“2 Á eftirfarandi hátt 

skilgreinir íslensk orðabók orðasambandið einelti. Orðið einelti er ekki nýtt í íslensku en 

það er fyrst að finna í rituðu máli frá árinu 1707, þar segir í heimildinni Móðars rímur og 

Móðars þáttur: „Hún leggur son sinn Ármann í einelti” Ekki er víst að merking orðsins 

hafi verið sú sama og nú á tímum.3

Skilgreining eineltis eins og við þekkjum nú á dögum varð til á áttunda 

áratugnum. Einn fremstu fræðimanna á skilgreiningu og rannsóknum á einelti er Dr. Dan 

Olweus prófessor við sálfræðideild háskólans í Bergen, Noregi.4 Olweus skilgreinir 

einelti á eftirfarandi hátt: Einstaklingur er lagður í einelti þegar hann er berskjaldaður, 

síendurtekið og yfir lengri tíma, gagnvart neikvæðri hegðun frá einum eða fleiri 

einstaklingum. Með neikvæðri hegðun er átt við þegar einhver vísvitandi veldur eða gerir 

tilraunir til þess að valda öðrum meiðslum eða óþægindum. Neikvæð hegðun getur til að 

mynda birst í orðum, hótunum, háði, stríðni og/eða uppnefni. Þegar einhver lemur, 

hrindir, sparkar, pínir eða heldur öðrum föstum er einnig um neikvæða hegðun að ræða. 

Önnur birtingarform neikvæðrar hegðunar geta verið grettur eða ógeðfellt látbragð sem 

særir tilfinningar eða blygðunarkennd annarra, að útiloka einhvern viljandi frá hóp eða að 

neita ítrekað að taka tillit til vilja annars einstaklings. 5 

Einelti getur komið frá einum einstaklingi eða hópi einstaklinga. Þolendur eineltis 

geta einnig verið einn einstaklingur eða hópur einstaklinga. Þolendur eineltis í skólum eru 

yfirleitt einn nemandi sem verður fyrir barðinu á tveimur til þremur öðrum nemendum. 

Hafa ber í huga að einelti á sér ekki stað þegar tveir einstaklingar sem standa jafnir að 

vígi (líkamlega og andlega) slást eða rífast. Þegar einelti á sér stað er alltaf ójafnvægi 

milli gerandans og þolandans. Þolandinn á í erfiðleikum með að verja sig og er 

 
2 Íslensk orðabók 1988:166 
3 http://lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=daemi&n=86762&s=105277&1=einelti 10.01.2003 
4 Pikas 1975:16 
5 Olweus 1993:9 

http://lexis.hi.is/cgi-bin/ritmal/leitord.cgi?adg=daemi&n=86762&s=105277&1=einelti
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bjargarlaus gagnvart gerandanum.6 Einelti hefur verið lýst sem ofbeldi í hóp, þar sem 

börn styrkja hegðun hvers annars í gegnum samskipti.7 Rannsókn á einelti og vináttu sem 

framkvæmd var í Finnlandi á tíunda áratugnum sýndi fram á að einelti getur verið 

hópfyrirbæri. Þátttakendur í rannsókninni voru 459 börn á aldrinum 11-12 ára. Þar kom 

fram að allir sem lenda í eineltisaðstæðum gegna einhverju hlutverki. Innan stórra hópa 

barna mynda þau smærri hópa sem tengjast vinaböndum. Innan smærri hópanna getur 

samspil þeirra tengt einelti verið mun áhrifameira en samspil stærri hópanna. Lærð 

félagsleg hegðun er talin áhrifamest innan smærri vinahópa.8

1.2. Birtingarform eineltis 

Olweus skiptir einelti í tvo flokka, beint og óbeint einelti. Beint einelti er þegar ráðist er 

beint að einstaklingi hvort sem er með orðum eða ofbeldi. Óbeint einelti er hins vegar 

þegar einstaklingur er vísvitandi útilokaður frá hóp. Óbeint einelti er oft mun ósýnilegra, 

þess vegna þarf að veita einkennum þess meiri athygli.9 Einelti getur verið mjög dulið. 

Þegar gerandi eða gerendur hafa náð tökum á þolandanum má segja að nokkurskonar 

eineltissamband hafi myndast. Eftir að slíkt samband hefur myndast getur verið nóg að 

gerandinn gefi þolandanum auga til að ógna honum.10 

Margir fræðimenn hafa komið fram, skilgreint og hafið máls á umræðunni um einelti. 

Fræðimennirnir Suckling og Temple flokka einelti meðal skólabarna niður í sjö aðskilda 

þætti, þeir eru: 

A. Líkamlegt einelti, þolendur verða fyrir höggum, spörkum, klípum, móðgandi 

látbragði og ráðist er inn á þeirra yfirráðasvæði. 

B. Munnlegt einelti, gerendur nota orð á meiðandi hátt til að valda þolandanum 

vanlíðan og vanmáttarkennd. Þetta getur verið stríðni, blót, niðurlæging og 

orðrómi komið af stað. 

C. Einelti í formi kúgunar, gerendur nota mútur og hótanir gagnvart þolendum. 

 
6 Olweus 1993:9-10 
7 Pikas 1975:22-23;Olweus 1993:43 
8 Salmivalli o.fl. 1997:305 
9 Olweus 1993:10 
10 Sharp og Smith 2000:11. 
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D. Sýnilegt einelti, getur verið í formi niðrandi bréfaskrifta milli nemenda, 

veggjakrot eða tölvupóstur um þolandann. 

E. Félagslegt einelti, þolandinn er vísvitandi skilinn útundan, hann er hunsaður, fær 

ekki að vera með, honum látið líða sem hann sé ósýnilegur, fær versta hlutverkið í 

hópnum eða hópurinn flýr undan honum og felur sig. 

F. Kynferðislegt einelti, dónalegir brandarar eru sagðir um þolandann, hann er 

snertur þar sem hann vill ekki láta snerta sig og spurður kynferðislegra spurninga 

til niðurlægingar. 

G. Kynþátta einelti, níðst er á þolandanum vegna kynþáttar hans, þetta getur komið 

fram sem líkamlegt, félagslegt eða andlegt einelti.11 

1.3. Einkenni eineltis 

Ken Rigby, ástralskur prófessor í félags- og sálarfræðum, hefur mikið skrifað um og 

rannsakað einelti í heimalandi sínu. Hann telur einelti hafa sjö megin einkenni sem koma 

hvert af öðru; (a) í upphafi er ásetningur um að vera meiðandi, (b) ásetningnum 

viðhaldið, (c) gerandinn særir þolandann með valdi sínu, (d) gerandinn kaffærir hann með 

því, (e) sjaldnast er réttlæting á hegðuninni, (f) sem er endurtekin í sífellu, (g) gerandinn 

öðlast ánægju af því að særa þolandann.12 

1.4. Hvenær er um einelti að ræða? 

Þegar talað er um einelti er Rigby einn af þeim sem hefur mikið velt fyrir sér hvar mörkin 

liggja, hvenær um einelti er að ræða. Hann hefur lagt til að greinargóð skil séu gerð þegar 

fjallað er um einelti. Annars vegar einelti sem hefur slæmar afleiðingar í för með sér fyrir 

þolandann og hins vegar einelti sem hefur ekki slæmar afleiðingar. Rigby leggur samt 

áherslu á að gera alls ekki lítið úr eða virða að vettugi það síðarnefnda. Einelti sem hefur 

slæmar afleiðingar í för með sér skilgreinir Rigby á eftirfarandi hátt. 

 
11 Suckling og Temple 2001:69-70 
12 Suckling og Temple 2001:69 
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„Einelti felur í sér löngun til að meiða + meiðandi hegðun + valda ójafnvægi + 

(oftast) endurtekningu + óréttláta valdanotkun + greinilega ánægju gerandans og 

oftast finnst þolandanum hann vera kúgaður“13

Til þess að átta sig betur á því hvað Rigby á við þegar hann talar um mun á milli 

eineltis sem hefur slæmar afleiðingar í för með sér og eineltis sem hefur ekki slæmar 

afleiðingar í för með sér þá má líkja þessu tvennu við æxli. Annars vegar er um illkynja 

æxli að ræða en hins vegar góðkynja. Bæði æxlin þarf að fjarlægja og er hlutur sem 

tilheyrir ekki líkamanum en illkynjaæxlið hefur miklu meiri tilhneigingu til þess að hafa 

verri afleiðingar í för með sér. Það sama má segja um eineltið, þolendurnir eru misjafnir 

og verða fyrir mismiklum skaða, en betur er komið inn á muninn á þolendum í kafla 2.1. 

Hvenær er um einelti að ræða? Er hægt að draga afgerandi línu þar sem öðru 

megin er um einelti að ræða en hinum megin ekki? Eins og áður hefur verið lýst er 

birtingarform eineltis svo margbrotið og þolendurnir misjafnir að skilgreining og skynjun 

eineltis getur ekki verið eins hjá öllum. Morita, japanskur sálfræðingur, segir að einelti sé 

ekki spurning um svart eða hvítt. Í einu tilfelli er hugsanlega um mjög „svart“ einelti að 

ræða þar sem þolandinn er gróflega beittur ofbeldi og niðurlægingu. Í öðru tilfelli gæti 

hins vegar verið um „gráan skugga“ eineltis að ræða þar sem þolandinn er beittur nokkuð 

saklausri stríðni.14 

13 Rigby 2002:51 
14 Rigby 2002:41 
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2. Hverjir verða fyrir einelti og hverjir leggja aðra í einelti? 

 

Rannsóknir hafa sýnt að einstaklingar taka að sér mismunandi hlutverk í eineltisferlinu. 

Þessi hlutverk eru gerendur, þolendur, fylgjendur gerenda, verjendur þolenda og 

áhorfendur.15 Rannsóknir sýna einnig að engin sérstök persónueinkenni leiða til þess að 

einstaklingur verði lagður í einelti. Það er þó staðreynd að öll höfum við persónueinkenni 

og hefur verið sýnt fram á að gerendur og þolendur eineltis hafa einhver sameiginleg 

persónueinkenni, nánar er fjallað um það í kafla 2.1 og 2.2. 16 Börn sem eiga við 

einhverskonar námserfiðleika að stríða er hættara við að lenda í einelti, annaðhvort sem 

þolendur eða gerendur. Þau eiga oft erfiðara með að mynda félagsleg tengsl auk þess sem 

þau eru oft árásargjarnari. Það skýrir að einhverjum hluta hvers vegna þau verða oftar 

fyrir einelti.17 

Börn, sem hefur verið hafnað af jafningjum sínum, virðast hafa allt aðra sýn á 

samskipti og árásarhneigð en vinsæl börn. Í mörgum rannsóknum frá tíunda áratugnum 

kemur fram að árásargjörn börn sem hefur verið hafnað af jafningjunum eru mun líklegri 

til þess að sjá árásargirni sem leið til að leysa vandamál. Þau eru einnig líklegri til þess að 

túlka hegðun annarra sem óvinveitta og sem árásir.18 Niðurstöður rannsókna hafa leitt í 

ljós sálfræðileg frávik meðal þolenda og gerenda eineltis. Ekki hefur þó verið hægt að 

staðfesta nægjanlega vel hvort frávikin eru afleiðing eða orsök eineltis.19 

2.1 Gerendur 

Það sem einkennir þá sem leggja aðra í einelti er árásarhneigð og jákvætt viðhorf 

gagnvart ofbeldi og ofbeldisverkum. Þessir einstaklingar eru oft skapbráðir og vilja ráða 

yfir öðrum. Þeim finnst spennandi að kvelja aðra, hafa litla tilfinningu fyrir líðan annarra 

og sýna þolendum litla samúð.20 Kynjaskipting gerenda eineltis er talsverð þar sem 

 
15 Salmivalli o.fl. 1997:305 
16 Olweus 1993:30 
17 Kaukiainen o.fl. 2002:269 
18 Bee 2000:347 
19 Kumpulainen o.fl. 1999:1260 
20 Olweus 1993:34-35 
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drengir eru í miklum meirihluta.21 Það sama á við um þolendur og áhorfendur eineltis en 

þar eru drengir einnig í meirihluta.22 Aldursmunur er oft talsverður milli gerenda og 

þolenda þar sem gerendur eru að jafnaði eldri.23 Öfugt við það sem oft hefur verið haldið 

fram af sálfræðingum og barnageðlæknum, að þessir einstaklingar séu í raun 

áhyggjufullir og óöruggir undir yfirborðinu, kemur í ljós við athuganir að þeir eru í 

meðallagi og yfir meðallagi öruggir með sig miðað við jafnaldra. Þeir eru líklegri til að 

lenda í útistöðum við kerfið þegar kemur fram á fullorðinsár.24 Gerendur eineltis eru 

líklegri en aðrir til að eiga við sálfræðileg vandamál eða truflanir að stríða.25 

Rannsóknir sýna að gerendur eineltis eru í meðallagi vinsælir eða aðeins fyrir 

neðan meðallag í vinsældum meðal jafningja. Þeir eiga oft lítinn vinahóp sem 

samanstendur af tveimur til þremur vinum sem styðja þá og virðist líka vel við gerendur. 

Vinsældir gerenda minnka í efri bekkjum grunnskólans en verða samt aldrei eins litlar og 

vinsældir þolenda. Niðurstöður finnskrar rannsóknar sem getið var um í kafla 1.1 benda 

til að vinatengsl geti bæði haft góðar og slæmar afleiðingar. Vinir eiga yfirleitt eitthvað 

sameiginlegt og hafa sömu viðhorf og skoðanir. Börn velja sér vini sem líkjast þeim 

sjálfum og vinir sem eru mikið saman samlagast í svipaðar áttir. Það gefur til kynna að 

árásargjörn börn velja sér vini sem einnig eru árásargjörn.26 Börn sem skortir þá 

félagslegu færni sem nauðsynleg er til þess að hefja samskipti eins og að biðja um það 

sem þau vilja eða tjá tilfinningar sínar, eru líklegri til þess að hrifsa hluti sem þau vilja af 

jafningjum sínum. Þau ráðast inn á yfirráðasvæði annarra, beita líkamlegu ofbeldi eða 

draga sig í hlé frá leikfélögum. Ef að slík hegðun er ekki leiðrétt getur hún orðið að 

vítahring samskiptaörðugleika sem leiðir til lægra sjálfsálits og aukinnar neikvæðrar 

hegðunar.27 

Aðallega eru þrír þættir í umhverfinu sem hafa áhrif á hvort barn verður gerandi 

eineltis, fjölskyldan, skólinn og samfélagið. Fjölskylduaðstæður gerenda eineltis eru af 

öllum toga. Þeir koma jafnt frá fjölskyldum sem standa félagslega vel og þeim sem búa 

við erfiðar félagslegar aðstæður. Oftast koma þó gerendur frá fjölskyldum sem einkennast 
 
21 Olweus 1994:1176 
22 Kumpulainen o.fl. 1999:1253 
23 Olweus 1994:1174 
24 Olweus 1993:34 
25 Kumpulainen o.fl. 1999:1259 
26 Salmivalli o.fl.1997:305-306 
27 Slaby o.fl. 1995:128 
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af fátækt, mótsagnakenndu uppeldi og harkalegum aga. Foreldrar geta því stuðlað að því 

að börn verði gerendur eineltis með því að sýna árásarhneigð sem fyrirmynd, með 

ófullnægjandi takmörkunum, með mótsagnakenndu eftirliti og með því að refsa með 

ósamkvæmum aðferðum. Á heildina litið skera fjölskyldur gerenda sig úr þegar um er að 

ræða frið á heimilum og stöðugleika og öryggi á meðal forráðamanna, þar sem minna 

öryggi er á heimilum gerenda.28 Rannsóknir Olweusar gefa til kynna að gerendur fá of 

litla ást og umhyggju og of mikið frelsi í uppeldinu. Þetta getur leitt til þróunar 

árásarhneigðar.29 

Kennarinn er ein af lykilpersónum í skólaumhverfi barna, þess vegna geta viðhorf 

hans og hegðun haft mikið að segja um hvort einelti festist í sessi.30 Margir þættir í 

umhverfi skólans geta stuðlað að því að þróun eineltis viðhaldist, dæmi um það eru: (a) 

agi skólans (ýmist of mikill eða lítill agi), (b) styrking eða eineltishegðun 

skólastarfsmanna þar sem þeir eru þátttakendur (einnig þar sem þeir líta fram hjá eineltis 

atvikum), (c) börn sem taka upp árásarhegðun jafningja, (d) starfsfólk og nemendur 

skólans sem sýna árásarhegðun eru frekar fyrirmynd en þeir sem sýna hana ekki.31 

Finnska rannsóknin styrkir þessar tvær síðustu fullyrðingar. Þar kemur fram að börn sem 

sýna andfélagslega hegðun velja sér frekar vini sem sýna samskonar hegðun. Þetta gæti 

meðal annars stafað af höfnun frá jafningjum.32 Börn, sem hafa tilhneigingu til þess að 

taka þátt í einelti, eiga yfirleitt fleiri vini en hin. Vinsælla er að halda með 

sigurvegaranum þess vegna draga hópar sem leggja í einelti að sér fleiri einstaklinga 

heldur en þolendur.33 

Ein leið barna til að læra árásarhneigð er að fylgjast með því hvernig aðrir 

árásargjarnir fara að. Til að mynda hafa rannsóknir sýnt að einstaklingar sem koma frá 

menningarsamfélagi þar sem lítið er um ofbeldi eða árásarhneigð sýna slíka hegðun í 

minna mæli en þeir sem koma frá samfélagi þar sem slík hegðun er algengari.34 Bandura 

hefur sett fram margar kenningar náms og styðja þær þá kenningu að börn læra það sem 

fyrir þeim er haft. Kenning hans um herminám sýnir að börn læra af því sem þau sjá aðra 
 
28 Newman o.fl. 2000:51-52 
29 Olweus 1994:1182 
30 Olweus 1994:1178 
31 Newman o.fl. 2000:51-52 
32 Salmivalli o.fl. 1997:305-306 
33 Salmivalli o.fl. 1997:310 
34 Newman o.fl 2000:52 
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gera. Þannig læra börn til dæmis örlæti þegar þau sjá foreldra sína gefa til líknarmála. 

Börn öðlast ákveðin gildi, viðhorf, læra leiðir til lausnar vandamála og mynda jafnvel 

sjálfsmat sitt í gegnum herminám. Bandura kom einnig fram með þá kenningu að ef 

herminám er styrkt þá ættu til að mynda feimin börn sem skýla sér á bak við foreldra sína 

að halda slíkri hegðun áfram ef foreldrarnir leyfa það. Hegðun sem er styrkt af og til er 

áhrifameiri en sú sem alltaf er styrkt. Þannig myndu feimin börn frekar viðhalda 

hegðuninni ef foreldrarnir samþykkja hegðunina stundum.35 

Bæði stúlkur og drengir eru þátttakendur eineltis. Framkvæmdin sjálf getur verið 

mjög ólík á milli kynja.36 Þegar kemur að kynjamun í félagslegri hegðun er hann mestur á 

sviði árásarhneigðar, stjórnsemi og samkeppni. Drengir sýna mun meira af slíkri hegðun 

en stúlkur.37 Kynjamunurinn er mjög skýr meðal gerenda og áhorfenda, en þegar kemur 

að þolendum þá er hann ekki eins mikill. 38 Rannsóknir Olweusar styðja þennan 

kynjamun en hann komst að því að drengir verða frekar fyrir líkamlegu einelti en stúlkur 

frekar fyrir óbeinu einelti. Drengir eru einnig líklegri til þess að leggja stúlkur í einelti 

heldur en stúlkur drengi.39 Fram kom í rannsóknum frá Bandaríkjunum á árásarhneigð að 

í hópum drengja virðist tíðni árásarhneigðar vera há og viðhelst alla barnæskuna. Á öllum 

aldri sýna drengir meiri árásarhneigð og meiri ákveðni en stúlkur, bæði innan vinahóps 

og utan.40 Munur gerenda eftir kyni getur birst á margan hátt. Einkenni eineltis drengja 

birtast frekar í; (a) neikvæðri hegðun, (b) beinu einelti (c) sýnilegri gerð af einelti svo 

sem að ýta, hóta og þess háttar, (d) að bæði kynin eru lögð í einelti. Einelti stúlkna birtist 

á annan hátt; (a) falin eineltishegðun, (b) oftast óbeint einelti, (c) lítt áberandi form 

eineltishegðunar svo sem rægja, bera út orðróm, stjórnsemi í vinahópi og þess háttar. 

Hegðun drengja er oftar flokkuð sem einelti vegna þess að eineltishegðun stúlkna er 

sjaldnar sýnileg. Erfiðara er að greina einelti þeirra vegna þessa.41 

Rannsókn sem gerð var á 500 börnum á grunnskólaaldri sýndi að stúlkur eru mun 

líklegri en drengir til þess að nota óbeint einelti. Þar kom fram að 17,4 % stúlkna nota 

óbeint einelti en aðeins 2 % drengja. Talið er líklegt að hormónar skipti þar einhverju 
 
35 Bee 2000:270-272 
36 Kumpulainen o.fl. 1999:1253-1254 
37 Bee 2000:348 
38 Kumpulainen o.fl. 1999:1253-1254 
39 Olweus 1994:1176-1177 
40 Bee 2000:343 
41 Newman o.fl. 2000:60 
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máli. Vitað er að hærri tíðni árásarhneigðar karlkynsins hefur fundist í öllum mannlegum 

samfélögum og í öllum tegundum prímata. Einnig er vitað að stúlkur sem hafa orðið fyrir 

meira magni af karlkyns hormónum í móðurkviði vegna röskunar sýna meiri 

árásarhneigð meðal vina heldur en systkini þeirra. Meðal drengja liggja fyrir sannanir á 

tengingu milli árásarhneigðar og magns karlkyns hormóna, sérstaklega á unglingsaldri og 

síðar. Eftir því sem hormónamagnið eykst mælist aukin árásarhneigð.42 Eftirtektarvert er 

að stúlkur eru í auknum mæli farnar að nota líkamlegt einelti. Eineltið kann að byrja sem 

munnlegt en þróast síðar yfir í líkamlegt áreiti.43 

Hlutverk gerenda eineltis geta verið breytileg. Niðurstöður rannsókna sem 

framkvæmdar voru tvisvar sinnum á fjórum árum, meðal 1268 átta ára barna, sýndu að 

hluti gerenda skiptu yfir í hlutverk áhorfenda. Samt sem áður var nærri helmingur þeirra 

barna sem voru gerendur í fyrri rannsókninni enn gerendur fjórum árum síðar.44 

2.2 Þolendur 

Margar ástæður eru oft nefndar fyrir því að einstaklingar verði þolendur eineltis svo sem 

útlitseinkenni en rannsóknir hafa sýnt að miðað við jafnaldra eru þolendur eineltis ekkert 

frábrugðnir öðrum, hvorki hvað varðar útlit né aðstæður. Eini marktæki munurinn á 

þolendum og öðrum er að drengir sem lagðir eru í einelti eru líkamlega veikbyggðari en 

drengir almennt.45 Börn sem eru mjög undirgefin og ekki fær um að svara fyrir sig þegar 

þau mæta árásarhneigð eru í mun meiri hættu á að verða þolendur eineltis. Í 

tilraunaleikhópi ungra drengja sem þekktu ekki hvern annan, urðu þeir drengir sem 

upphaflega sýndu litla ákveðni og mikla undirgefni fljótt þolendur árásarhneigðar 

hinna.46 

Olweus greinir þolendur í tvo aðskilda hópa þar sem persónueinkenni þeirra eru 

ólík. Fyrri hópinn nefnir hann óvirka/undirgefna þolendur. Þeir eru oft áhyggjufyllri og 

óöruggari með sig en nemendur almennt. Einnig eru þeir oft viðkvæmir, hljóðlátir og 

varir um sig. Þegar þeir verða fyrir árás þá draga þeir sig oftast til baka og fara að gráta, 

 
42 Bee 2000:345 
43 Newman o.fl. 2000:60 
44 Kumpulainen o.fl. 1999:1260 
45 Olweus 1993:32 
46 Slaby o.fl. 1995:128 
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sérstaklega yngri börn. Lítið sjálfstraust og neikvæð sjálfsmynd eru algengir þættir meðal 

þessa hóps. Oft líta þeir á sig sem misheppnaða, heimska og óaðlaðandi einstaklinga. Þeir 

skammast sín fyrir að vera þeir sjálfir, eru einmanna og yfirgefnir í skólanum. Þeir eiga 

nær undantekningalaust engan góðan vin í bekknum. Einnig einkennir það þessa 

einstaklinga frekar en aðra að þeir stríða ekki öðrum, eru ekki árásargjarnir og eru í eðli 

sínu mótfallnir ofbeldi og beita ógjarnan ofbeldi sjálfir við lausn ágreinings. Seinni 

hópurinn eru þolendur í miklum minnihluta. Persónueinkenni þeirra eru frábrugðin að því 

leyti að þeir ögra og eru í senn áhyggjufullir og árásargjarnir. Þeir eiga erfitt með að 

einbeita sér og hegðun þeirra veldur oft æsingi og spennu . Hegðun þeirra svipar til 

hegðunareinkenna ofvirkni.47 

Almennt séð er lítill munur á fjölskyldum þolenda og fjölskyldum sem eru lausar 

við eineltisvandamál. Nokkrar rannsóknir sýna að karlkyns þolendur eiga oft mun 

jákvæðara og nánara samband við foreldra sína, sérstaklega móður, en drengir almennt. 

Oft leiðir þetta til þess að þolendur eiga erfiðara með að verja sig og verða frekar fyrir 

árásum.48 Nokkrar rannsóknir sem gerðar hafa verið sýna að karlkyns einstaklingar sem 

verða fyrir einelti í barnæsku hafa í fleiri tilfellum alist upp án líffræðilegs föður. 

Kvenkyns einstaklingar sem verða þolendur eineltis fá mun minni athygli og umönnun 

frá feðrum sínum og eru frekar tilfinninga- og líkamlega vanræktar og misnotaðar.49 

Kynjamunur þolenda kom fram í finnsku rannsókninni. Innan vinahópa stúlkna eru bæði 

gerendur og þolendur, hins vegar er það fátítt meðal drengja. Álitið er að kvenkyns 

þolendur sætti sig oftar við ástandið fremur en að yfirgefa vinahópinn og enda vinalausar. 

Ef til vill er stúlkum mikilvægara að tilheyra vinahópi en drengjum. Drengir eru oftar 

lagðir í líkamlega meiðandi einelti en stúlkur oftar í óbeint einelti. Af þeim ástæðum eru 

drengir líklegri til þess að yfirgefa vinahópinn en stúlkur. Oft gera stúlkur sér ekki grein 

fyrir því að verið sé að leggja þær í einelti vegna þess hversu vel stúlkum tekst oft að fela 

það.50 

47 Olweus 1993:32-33 
48 Olweus 1993:33 
49 Fosse og Holen 2002:133 
50 Salmivalli o.fl 1997:310 
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2.3 Áhorfendur að einelti 

Áhorfendur skipa nokkuð stórt hlutverk í einelti og eru fjölmennasti hópurinn sem 

jafnframt láta minnst á sér bera. Þeir einkennast oft af ómeðvituðu afskiptaleysi, annað 

hvort vegna þess að eineltið snýr ekki að þeim eða að þeir útiloka þolendur frá hópnum.51 

Einstaklingar sýna oft árásarhneigð eftir að hafa séð gerendur eineltis að verki. Áhrifin 

eru enn meiri ef áhorfendur hafa jákvæða mynd af gerendum og skynja þá sem óvægna, 

sterka og óttalausa. Þeir sem verða líklega fyrir mestum áhrifum eru þeir sem eru 

óöruggir og háðir öðrum, hafa ekki ákveðna stöðu meðal jafningja og vilja sýna vald sitt. 

Þegar áhorfendur sjá gerendur komast upp með og hljóta ánægju af valdbeitingu aukast 

líkur á því að áhorfendur taki upp hegðun þeirra. Ef afleiðingar eineltis eru gerendum í 

óhag eru minni líkur á að áhorfendur taki upp hegðun þeirra. Áhorfendur verða stöku 

sinnum gerendur. Þetta eru einstaklingar sem vanalega eru viðkunnanlegir og sýna ekki 

árásarhneigð en taka öðru hvoru þátt í einelti vegna áhrifa frá umhverfinu. Þegar um 

hópþátttöku eineltis er að ræða dregur verulega úr ábyrgðartilfinningu einstaklinga 

gagnvart neikvæðri hegðun eins og einelti. Minni ábyrgðartilfinning hefur í för með sér 

minni eftirsjá í kjölfar eineltis. Þegar einelti hefur staðið yfir í talsverðan tíma geta 

tilfinningar áhorfenda gagnvart þolendum breyst. Áhorfendum finnst þolendur einskis 

virði vegna stöðugra árása og niðurlæginga sem þolendur hafa orðið fyrir. Þessi viðhorf 

áhorfenda leiða til þess að gerendur sjá síður eftir gjörðum sínum.52 

51 Suckling og Temple 2001:95 
52 Olweus 1993:43-45 



Snemma beygist krókurinn til þess er verða vill 

16

3. Afleiðingar eineltis 

 

3.1 Margvíslegar afleiðingar eineltis 

Þegar rætt er um afleiðingar eineltis eru ekki allir á eitt sáttir um hverjar afleiðingarnar 

eru eða hversu miklar og varanlegar þær eru. Afleiðingar eineltis geta bæði birst í 

andlegum heilsubresti og líkamlegum. Til þess að átta sig betur á hvaða áhrif einelti getur 

haft á líðan einstaklings er þeim skipt niður í fjóra aðskilda þætti. 

1. Sálarleg velferð. Sem getur birst í minna sjálfsáliti og óhamingju. 

2. Félagsleg aðlögun er varðar nákomin tengsl við aðra. Sem getur birst í einangrun 

og fráhverfu frá umhverfinu. 

3. Sálarleg vellíðan er varðar þátttöku í samfélaginu. Sem getur birst sem streita, 

kvíði og depurð. 

4. Líkamlegt heilbrigði. Sem getur birst í líkamlegri vanlíðan.53 

Meðal þess sem hefur verið rannsakað er heilsa skólabarna, þolenda og gerenda 

eineltis. Niðurstöður sýna að munur er á líðan þeirra sem eru hluti af einelti og þeirra sem 

eru það ekki, þar sem þeir fyrrnefndu upplifa mun meiri vanlíðan. Það sem þykir 

merkilegt er að gerendur upplifa vanlíðan jafnt sem þolendur.54 Margar rannsóknir hafa 

sýnt að stórt hlutfall þolenda eineltis hafa lítið sjálfsálit og litla sjálfsvirðingu. Viðamikil 

rannsókn, með 25.273 grunnskólabörn í úrtaki, sem gerð var í Ástralíu árið 1996 leiddi í 

ljós að rúmlega 40% þolenda eineltis höfðu minna sjálfsálit en 60% nokkurn veginn það 

sama og áður.55 

Börn sem verða fyrir einelti eiga erfitt með félagslega aðlögun. Þau kvíða fyrir að 

fara í skólann, forðast að fara þangað og líður illa í skólaumhverfinu. Árið 1996 

rannsökuðu Kochenderfer og Ladd sambandið á milli eineltis/árásarhneigðar og 

félagslegrar aðlögunar meðal leikskólabarna. Niðurstöður sýndu að um 20% barnanna 

sem tóku þátt í þessari ítarlegu rannsókn voru þolendur árása/eineltis. Endanleg 

niðurstaða var sú að þessi börn voru einmana í skólanum, líkaði ekki við skólann og 

 
53 Rigby 2002:103-106 
54 Rigby 2002:103-106 
55 Rigby 2002:108 
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reyndu að forðast hann. Börnunum gekk illa að aðlagast félagslega.56 Stöðugur kvíði og 

þunglyndi virðist einnig nokkuð algengt meðal þolenda eineltis. Margir þolendur eru 

sannfærðir um að þeir séu ógeðslegir og óaðlaðandi, þrátt fyrir að þeir séu það alls ekki. 

Sjálfsvígshugleiðingar eru alvarlegar afleiðingar meðal þolenda eineltis. Nokkrar 

rannsóknir hafa leitt í ljós að þolendur eineltis eru mun líklegri til að hugsa um að taka 

eigið líf en aðrir.57 

Einnig hafa rannsóknir sýnt fram á að líkamlegir heilsubrestir þolenda gætu verið 

afleiðingar eineltis. Þó er minna um þessar afleiðingar af þessum toga heldur en af þeim 

sem nefndar eru hér að ofan. Meðal þeirra einkenna sem rannsókn Rigby leiddi í ljós 

þegar nemendur voru spurðir hvernig þeim liði eftir einelti komu eftirfarandi fullyrðingar 

meðal annars fram; (a) vanlíðan, lystarleysi, áhugaleysi, (b) stress, áhyggjur, svefnleysi, 

hræðslutilfinning, (c) svimi eins og aðsvif væri í uppsiglingu, (d) mikil niðurdregni, vilji 

til að vera heima, tilraunir til sjálfsvígs, (e) mikið hatur í garð skólans, tilhugsunin um 

hann veldur ógleði, (f) höfuðverkur, hár hiti og ógleði, (g) svefnleysi og þreyta, (h) 

magaverkir, vanlíðan á hverjum degi áður en farið er í skólann vegna eineltis.58 

3.2 Langtíma afleiðingar eineltis  

Rannsóknir sýna að mikill munur er á hversu víðtæk og langvarandi áhrif eineltis eru. 

Auk rannsókna á líðan grunnskólabarna hafa langtímaáhrif eineltis verið skoðuð. Meðal 

þess sem komið hefur fram er að fullorðnir sem urðu fyrir einelti í æsku eiga erfitt með 

að aðlagast félagslega og stofna til náins sambands við annan einstakling.59 Olweus er 

einn af þeim sem hefur rannsakað samband milli eineltis í bernsku og líðan á 

fullorðinsárum. Niðurstöðurnar sýna að meiri líkur eru á andlegri vanlíðan þar sem mest 

ber á þunglyndi.60 

Nokkrar rannsóknir hafa sýnt fram á að flestir sem hafa verið þolendur eineltis á 

skólaárum komast að mestu óskemmdir frá þessum hörmungum og eiga ekki í teljandi 

vandræðum síðar í lífinu. Vissulega fer þetta að miklu leyti eftir þeirri hjálp og þeim 

 
56 Kochenderfer og Ladd 1996:1306 
57 Rigby 2002:116 
58 Rigby 2002:118-119 
59 Rigby 2002:110 
60 Rigby 2002:115 



Snemma beygist krókurinn til þess er verða vill 

18

stuðningi sem einstaklingarnir fá bæði á meðan ástandið varir og síðar. Í niðurstöðum 

nýlegrar langtímarannsóknar þar sem borin var saman líðan tveggja hópa drengja þar sem 

annar hafði lent í einelti og hinn ekki, kemur í ljós að þolendur höfðu náð að „jafna sig“ 

um 23ja ára aldur. Líkur eru á að þolendur hafi náð að jafna sig vegna þess að eftir 

skólagöngu eru meiri möguleikar en áður á að velja sér félaga og aðstæður. En þó er 

tvennt sem einkennir hóp þolenda umfram aðra, þeir virðast gjarnari á að fá 

þunglyndisköst og hafa minna sjálfstraust en samanburðarhópurinn. Það er því ljóst að 

þeir sem hafa orðið fyrir miklu einelti í langan tíma í skóla verða fyrir varanlegum skaða 

sem getur haft áhrif á líf þeirra á fullorðinsárunum.61 

Vandamál eins og einelti kemur ekki einungis niður á heilsu þolenda og gerenda, 

það er líka þjóðfélagslegur kostnaður tengdur við einelti. Kostnaðurinn við að vista ungan 

einstakling inni á unglingaheimili er töluvert hærri en kostnaðurinn við það að veita góð 

menntunarskilyrði. En þau koma meðal annars fram í forvörnum.62 

3.3 Þróun líðan þolenda 

Viðbrögð þeirra sem verða fyrir einelti eru margvísleg en reynslan sýnir þó að flestir 

bregðast álíka við. Fyrstu viðbrögð eru yfirleitt grátur, barnið skilur ekki hvaðan á sig 

stendur veðrið eða hvað er að gerast og upplifir mikið óréttlæti, ótta og lítilsvirðingu. Þar 

á eftir fær þolandinn oft reiðiköst og missir stjórn á sér, sem í flestum tilfellum leiðir 

einungis til þess að það verður enn meira áberandi og fleiri bætast í hóp gerenda. 

Þolandinn grípur til þess ráðs að reyna að hverfa í hópinn og láta sem minnst á sér bera. 

Hann reynir að vera á eftir öðrum í skólann og inn í stofuna og forðast að vera þar sem 

hinir eru. Þolandinn grípur stundum til þess ráðs að gangast við hlutverkinu og verða 

„trúðurinn“ í hópnum. Það virðist sumum ákveðin leið til að lifa af hörmungarnar að taka 

öllu þegjandi og láta allt yfir sig ganga. Síðasta stigið er að flýja í annan heim, hvort sem 

um er að ræða flótta úr raunveruleikanum yfir í óraunveruleika eða að svipta sig lífi. Það 

virðist vera nánast ógjörningur að lifa við stöðugar árásir og þeir verða fyrir einelti leita 

allra leiða til að losna undan því. Þetta gengur þó sjaldnast svo langt að þolendur grípi til 

 
61 Olweus 1996:32-33 
62 Newman o.fl. 2000:156 
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róttækustu úrræðanna.63 Foreldrar geta skipt sköpum í lífi barna sinni ef þau eru ávallt til 

staðar fyrir þau og hlusta á það sem börnin vilja deila með þeim. Þegar einstaklingur 

verður fyrir einelti geta sálrænar afleiðingar minnkað verulega ef hann hefur einhvern að 

leita til.64 

63 Guðjón Ólafsson 1996:23-24 
64 Rigby 2002:243 
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4. Vandinn tekinn til umfjöllunar 

 

4.1 Frumkvöðull, Dan Olweus 

Einelti er ekki nýtt fyrirbæri í samfélagi manna. Í bókmenntum liðinna áratuga hefur 

einelti komið fram og margt fullorðið fólk býr yfir persónulegri reynslu af einelti úr 

barnæsku sinni. Það var hins vegar ekki fyrr en seint á sjöunda áratugnum sem byrjað var 

að taka vandann til umfjöllunar og rannsaka hann kerfisbundið. Upphafsmaður 

rannsóknanna var Norðmaðurinn Dan Olweus.65 Nokkru áður hafði Svíinn Peter-Paul 

Heinemann vakið máls á einelti með útgáfu bókarinnar Mobbning guppvald bland barn 

og vuxna.66 Mikill áhugi á vandamálinu hófst í Svíþjóð en breiddist hratt til hinna 

Norðurlandanna. Til margra ára var áhugi á vandamálinu bundinn við Norðurlöndin, það 

var ekki fyrr en seint á níunda áratugnum og snemma á þeim tíunda að umfjöllun og 

rannsókn á einelti meðal skólabarna náði til annarra landa, svo sem til Japans, Englands, 

Hollands, Kanada, Bandaríkjanna og Ástralíu.67 

Dan Olweus er ötull talsmaður eineltis og frumkvöðull í rannsóknum og 

umfjöllun málefnisins.68 Hann framkvæmdi tvær rannsóknir á áttunda áratugnum, 1973 

og 1978 á einelti meðal skólabarna. Áhugi meðal foreldra og kennara á að taka á 

vandanum myndaðist í kjölfar umfjöllunar Olweusar, en skólayfirvöld í Noregi blönduðu 

sér hins vegar ekki í málið. Breyting varð á þessu árið 1983 eftir sviplega atburði þegar 

þrír 10 til 14 ára norskir drengir frömdu sjálfsvíg þar sem þeir höfðu allir mátt þola einelti 

frá jafnöldrum sínum. Í framhaldi af þessu hóf menntamálaráðuneytið herferð gegn 

einelti í grunnskólum Noregs.69 

Í kjölfar herferðar menntamálaráðuneytisins í Noregi bauð Olweus öllum 

nemendum grunnskólans (að undanskildum fyrsta bekk) að taka þátt í rannsókn sem hann 

hafði áður hannað og framkvæmt. Um 85% allra skólabarna í Noregi tóku þátt í henni eða 

um 130 þúsund nemendur. Niðurstöðurnar sýndu vel vandann við mismunandi aðstæður 

 
65 Olweus 1993:1-2 
66 Heinemann 1972 
67 Olweus 1993:1-2 
68 Pikas 1975:16 
69 Olweus 1993:1-2 
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þar með talið aldur, kyn, skólagerð og samsetningu bekkja. 70 Niðurstöður sem þessar 

rannsóknir gáfu til kynna komu fram í 3. kafla þar sem fjallað var um hverjir verða fyrir 

og hverjir taka þátt í einelti. 

 

4.2 Ísland 

Ekki fór að verða vart við umræðu um einelti á Íslandi fyrr en í kringum 1980. Svava 

Guðmundsdóttir sálfræðingur kom þá til landsins úr framhaldsnámi en hún hafði kynnt 

sér málefnið vel og meðal annars skrifað lokaritgerð um það.71 Þrátt fyrir aukna vitund og 

umræðu á Norðurlöndunum um alvarleika og tíðni eineltis virtist það ekki skila sér af 

miklum krafti til Íslands. Markviss forvörn fór ekki af stað fyrr en árið 1989 hér á landi 

en þá stóðu Vanda Sigurgeirsdóttir og Jakob Frímann Þorsteinsson að fræðslu um einelti í 

5. og 8. bekk í Árbæjarskóla í Reykjavík.72 Sama ár var samþykkt þingsályktunartillaga 

Kvennalistans. Fól hún í sér að skipaður yrði af félags- og menntamálaráðuneytinu 

samstarfshópur sem ynni áætlun um úrbætur gegn einelti fyrir 1.mars 1991, komst hún þó 

aldrei í framkvæmd.73 

Á árunum 1990 til 1998 þróaðist eineltisfræðsla þeirra Vöndu og Jakobs áfram og 

unnu þau ötult starf í þágu málstaðarins og heimsóttu marga unglingahópa og 

grunnskólabörn.74 Í kjölfar þessarar fræðslu stóð Umboðsmaður barna fyrir ráðstefnu í 

október 1998 undir yfirskriftinni „Börn vilja ræða um einelti við fullorðna“. Markmið 

ráðstefnunnar var að ná fram ábendingum og tillögum um leiðir til að vinna gegn einelti. 

Margar ábendingar og leiðir komu fram á ráðstefnunni sem Umboðsmaður barna lét 

vinna úr og setja upp í aðgengilega skýrslu.75 

Um þetta leyti komst umræðan um einelti á mikið skrið og sama ár og 

Umboðsmaður barna hélt fyrrgreinda ráðstefnu fól menntamálaráðuneytið 

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála (RUM) að gera rannsókn um umfang og eðli 

eineltis í íslenskum grunnskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar voru birtar í september 

 
70 Olweus 1993:11 
71 Guðjón Ólafsson 1996:10 
72 Jakob Frímann Þorsteinsson 1998:27 
73 Guðjón Ólafsson 1996:10 
74 Jakob Frímann Þorsteinsson 1998:27 
75 Einelti kemur öllum við 1998:3 
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1999. Í framhaldi af þessari rannsókn gerði RUM rannsókn um úrræði skóla við lausn á 

eineltisvandamálum og lágu niðurstöður þeirrar rannsóknar fyrir í september 2000. Eftir 

að niðurstöðurnar lágu fyrir stofnaði samráðsnefnd grunnskóla starfshóp um einelti í 

grunnskólum. Starfshópnum var falið að koma með tillögur að samræmdri aðgerðaáætlun 

fyrir grunnskóla um hvernig bregðast skuli við ef og þegar að einelti kemur upp.76 Auk 

starfshópsins var myndaður stýrihópur fræðslumiðstöðvar Reykjavíkur og íþrótta- og 

tómstundaráðs um einelti. Stýrihópurinn vann meðal annars að því að safna saman 

leiðbeinandi efni og upplýsingum er varðar einelti sem nýtist starfsfólki í grunnskólum og 

félagsmiðstöðvum unglinga til að vinna gegn einelti. Þar að auki stóð stýrihópurinn ásamt 

Æskunnar að útgáfu handbókarinnar Gegn einelti handbók fyrir skóla.77 

Afrakstur starfshópsins var meðal annars ráðstefna sem haldin var haustið 2001 

þar sem hugmyndafræði Olweusar var kynnt. Í kjölfar ráðstefnunnar (um sumarið 2002) 

var farið af stað með verkefni víðsvegar í grunnskólum landsins sem miðar að því að 

skapa umhverfi þar sem einelti þrífst ekki. Þetta verkefni var skipulagt til tveggja ára og 

áætlað er að því ljúki árið 2004.78 

Í vaxandi umræðu um eineltisvandann átti Stefán Karl Stefánsson leikari 

frumkvæði að stofnun Regnbogabarna, fjöldasamtaka gegn einelti, 16. nóvember 2002 

með dyggri aðstoð fjölda fólks. Stefán Karl hefur haldið hundruð fyrirlestra um einelti 

víðsvegar um landið en hann hefur sjálfur reynslu sem þolandi, gerandi og áhorfandi 

eineltis. Markmið samtakanna er meðal annars að gera börnum kleift að lifa án félagslegs 

áreitis og ofbeldis frá jafningjum sínum.79 Í mars 2003 var heimildamyndin Einelti - 

helvíti á jörð sýnd í Ríkissjónvarpinu þar sem tekin eru viðtöl við þolendur eineltis.80 

Allt það sem rakið hefur verið hér að framan miðar að grunnskólanum. Fátt er að 

finna af heimildum þar sem tekið er mið af leikskólanum í eineltisumræðunni. Hjá 

skólanefnd skóladeildar Akureyrar er meðal helstu verkefna árið 2003 að allir leikskólar 

bæjarins komi á eineltisáætlun í sínum skóla.81 Einungis ein B.Ed. ritgerð hefur verið 

skrifuð um eineltismál í leikskólum og er hún frá 2002. Ritgerðin var skrifuð sem 
 
76 http://bella.mrn.stjr.is/ntgafuskra/?strengur=einelti&fra=1993&til=2003&Tegund=*&-Token.syn=listi&-
Token.listun=sidur 13.01.2003 
77 http://www.grunnskolar.is/fraedslumidstodin.nsf/files/Eineltisskyrsla/$file/eineltisskyrsla.pdf 14.01.2003 
78 http://www.skolatorg.is/kerfi/smaraskoli/skoli/default.asp?sidan=sida&fls1ID=74&typa 10.01.2003 
79 http://www.regnbogaborn.isdefault.asp?sid_id=44445&tre_rod=003&tId=1 17.01.2003 
80 Sigurður Hólm Gunnarsson og Kristbjörn Björnsson 2003 
81 Hrafnhildur G. Sigurðardóttir 17.03 2003 

http://www.regnbogaborn.isdefault.asp/?sid_id=44445&tre_rod=003&tId=1
http://www.skolatorg.is/kerfi/smaraskoli/skoli/default.asp?sidan=sida&fls1ID=74&typa
http://www.grubbskolar.is/fraedslumidstodin.nsf/files/Eineltisskyrsla/$file/eineltisskyrsla.pdf
http://bella.mrn.stjr.is/ntgafuskra/?strengur=einelti&fra=1993&til=2003&Tegund=*&-Token.syn=listi&-Token.listun=sidur
http://bella.mrn.stjr.is/ntgafuskra/?strengur=einelti&fra=1993&til=2003&Tegund=*&-Token.syn=listi&-Token.listun=sidur
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heimildaritgerð en ekki rannsóknarritgerð og var meginmarkmið hennar ekki að svara 

ákveðinni spurningu. Megin niðurstaða sem höfundur komst að var að einelti kæmi 

leikskóla við og tímabært væri að ræða hlutverk hans sem forvarnaraðila í einelti og að 

lykillinn að forvörnum lægi hjá áhorfendum.82 

Þegar litið er til heimsþróunar í umræðu um eineltismál eru löndin misjafnlega 

stödd. Samantekt hefur verið gefin út um rannsóknir og umræður í einstökum löndum. 

Hluti niðurstaðanna kemur fram hér að neðan. 

 

4.3 Norðurlönd 

Mikil breyting hefur orðið á viðhorfi fólks gagnvart einelti. Stjórnmálamenn á 

Norðurlöndunum hafa tekið mikið á þeim vanda sem eineltinu fylgir. Þegar Noregur, 

Finnland og Danmörk eru borin saman kemur greinilega í ljós munur á umræðum og 

aðgerðum gegn einelti. Þar eru Danmörk og Finnland ekki komin eins langt og 

Noregur.83 Umræðan um einelti er komin ágætlega vel á veg í Noregi og bersýnilega 

hefur komið í ljós að vandinn er ekki meiri þar en annarsstaðar. Þetta sýna til að mynda 

niðurstöður rannsókna sem gerðar voru í Danmörku. Í rannsókninni sem 24 lönd tóku þátt 

í kom í ljós að Danmörk var í hópi þeirra þriggja landa þar sem mest var um einelti.84 

4.4 England 

Einelti í skólum hefur verið áhyggjuefni í Englandi síðan árið 1989 þegar skýrsla 

ríkisstjórnarinnar um aga var gerð opinber og þrjár bækur um einelti og tengd efni voru 

gefnar út.85 Var þó farið að huga að eineltismálum fyrr. Fyrsta rannsóknin á einelti var 

gerð árið 1987 og var hún til þess ætluð að sjá hvert eðli eineltis væri á öðru stigi skóla í 

norður Englandi. Við rannsóknina voru notaðir spurningalistar sem Dan Olweus gerði. 

Þónokkrar rannsóknir hafa verið gerðar síðan 1989.86 Frá því um 1990 hafa margar 

hugmyndir verið settar fram til að taka á eineltismálum.87 Síðustu ár hefur þekking og 

 
82 Auður Bjarnadóttir 2002:21 
83 Smith o.fl. 1999:45-46 
84 Smith o.fl. 1999:52 
85 Smith o.fl. 1999:67 
86 Smith o.fl. 1999:71-72 
87 Smith o.fl. 1999:78-79 
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úrræði gegn einelti aukist til muna hjá skólum og kennurum í Englandi. Hefur þessi 

aukna þekking orðið til þess að draga úr framgangi eineltis í skólum vegna þeirra aðferða 

sem settar voru í stefnu skólanna. Áður fyrr var einelti málefni sem enginn vildi tala um 

en nú á tímum er það orðið að opinni umræðu meðal þjóðarinnar. Hin síðari ár hafa 

skólar frekar verið tilbúnir til að viðurkenna vandamál sem upp koma og taka á þeim.88 

4.5 Bandaríkin 

Rannsóknir á tíðni og útbreiðslu eineltis á meðal skólabarna í Bandaríkjunum hafa verið 

af skornum skammti.89 Margar aðferðir eru notaðar til að minnka almenna árásarhneigð. 

Þessar aðferðir eru sumar hverjar notaðar til að takast á við einelti almennt en hafa þó 

ekki verið notaðar í Bandaríkjunum. Þessar aðferðir felast í þjálfun á kunnáttu varðandi 

árásarhneigð, vinahópa, ráðgjöf og aðstoð frá jafningjum.90 

4.6 Asía 

Í Japan er orðið einelti ekki til í sama skilningi og annarsstaðar í heiminum en orðið sem 

þeir nota svipar til orðsins stríðni.91 Árið 1984 fóru umræður um einelti fyrst af stað í 

Japan vegna fjölda sjálfsvíga barna og unglinga. Dómsmálaráðuneytið sendi frá sér 

tilkynningu um að auka þyrfti jákvæðar aðgerðir gegn einelti árið 1985. Eftir þetta voru 

yfir hundrað bækur og margar greinar skrifaðar um einelti. Á þessum tíma fóru kennarar 

að gera sér betur grein fyrir alvörunni sem fylgdi einelti og tóku á þeim af meiri ákefð. 

Almenningur var þó ekki farinn að veita þessu málefni sérstaka eftirtekt. Eftir þetta fór 

tíðni eineltis minnkandi og má sem dæmi taka að árið 1985 voru 155.066 eineltismál í 

21.899 skólum en árið 1987 voru þau 35.067 tilfelli í 8.506 skólum.92 

88 Smith o.fl. 1999:86-87 
89 Smith o.fl. 1999:284 
90 Smith o.fl. 1999:291 
91 Smith o.fl. 1999:320 
92 Smith o.fl. 1999:314 
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5. Rannsóknir á einelti í leikskólum 

 

Einelti er vel þekkt vandamál í grunnskólum víða um heim. Aðeins nokkur ár eru síðan 

rannsakendur eineltis hófu athuganir í leikskólum.93 Þær rannsóknir sem beinst hafa að 

einelti í leikskólum hafa þó meira snúið að því að rannsaka árásarhneigð sem leiðir til 

eineltis, en að athuga hvort einelti eigi sér raunverulega stað í leikskólum.94 

Þeir sem hafa fylgst með ungum börnum í leik vita að ekki er alltaf um birtu og yl 

að ræða í landi hinna ungu. Börn styðja vini sína og deila með þeim, þau sýna hvert öðru 

væntumþykju og hjálpsemi en geta einnig strítt, rifist, öskrað, gagnrýnt og deilt um hluti 

og yfirráðasvæði. Þeir sem hafa skoðað þessa skuggahlið á samskiptum barna hafa að 

mestu einblínt á árásarhneigð. Hægt er að skilgreina árásarhneigð sem vísvitandi 

meiðandi hegðun. Öll börn sýna einhverskonar árásarhneigð en form og tíðni er 

mismunandi eftir aldursskeiðum. Þegar tveggja og þriggja ára börn eru í uppnámi eða 

pirruð eru þau líklegri til þess að henda hlutum eða beita ofbeldi. Þegar þau öðlast meiri 

málþroska breytist mynstur árásarhneigðar þar sem meiðandi hegðun eins og uppnefni og 

stríðni færist í vöxt. Með tíma og þroska læra börn meira í félagslegum samskiptum og 

læra smám saman hvað er ásættanleg hegðun.95 

Þrjár aðferðir hafa verið notaðar í rannsóknum á einelti í leikskólum; (a) viðtöl 

við kennara, (b) vettvangsathuganir á börnum og (c) viðtöl við börn. Vegna hlutfalls 

barna á hvern kennara og áherslunnar á að kenna félagslega færni í leikskólum hafa 

leikskólakennarar ef til vill betri sýn á samskipti barna en grunnskólakennarar. Viðtöl við 

kennara hafa þó sýnt að þeir eiga erfitt með að viðurkenna að börn geti verið vísvitandi 

vond við hvert annað. Vettvangsathuganir geta verið erfiðar ef að leikstofur eru margar 

vegna þess að fylgja þarf barninu eftir. Af þeim ástæðum verða athuganirnar ef til vill 

ekki raunhæfar. Það þyrfti að fylgjast með börnum án þess að þau viti af því en slíkt er 

erfitt nema um utanaðkomandi athuganda sé að ræða. Myndavélar væru þar góður kostur 

en dýrkeyptur. Viðtöl við leikskólabörn er hægt að framkvæma þrátt fyrir 

einbeitingarleysi og lítið þol þeirra til þess að sitja lengi kyrr. Það þarf aðeins að aðlaga 

 
93 Pettersen 1997:11 
94 Kochenderfer og Ladd 1996:1305 
95 Bee 2000:343 
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viðtalsformið að aldri barnanna. Hins vegar eru leikskólabörn oft mjög upptekin af 

reynslu sem þau eða vinir þeirra hafa nýlega orðið fyrir og getur það haft áhrif á viðtölin. 

Það er því varhugavert að notast eingöngu við viðtöl við leikskólabörn.96 

Í kafla 5.1, 5.2 og 5.3 er greint frá niðurstöðum rannsókna sem gerðar voru til að 

meta inngripsaðgerðir gegn einelti. Síðustu tveir kaflarnir, 5.4 og 5.5, fjalla hins vegar um 

rannsóknir á einelti út frá öðrum forsendum. 

 

5.1 Rannsókn Alsakers í Noregi 

Rannsókn Alsakers á einelti í leikskólum fór fram árið 1991 í Bergen, Noregi og var hún 

líklega fyrsta eineltis rannsóknin sem gerð var á leikskólum í heiminum. Þátttakendur 

voru 120 börn á aldrinum fimm og hálfs árs til sjö og hálfs árs, 65 stelpur og 55 strákar 

frá 14 deildum í 10 leikskólum. Börnunum voru sýndar myndir af öllum börnunum í 

leikskólanum og spurð hvort eitthvert barnanna gerði á hlut hinna. Börnin svöruðu með 

jákvæðum og neikvæðum sögum af hinum. Spurningin sem rannsakendurnir höfðu 

mestan áhuga á að fá svör við var hvort eitthvert barnanna angri hin börnunum, sé vont 

við þau, slái, sparki, hrindi, klóri, skrökvi og þess háttar. Börnin voru spurð um óbeint 

einelti og hvort að þau gerðu slíkt sjálf og þá við hvern. Þau voru einnig spurð um 

myndina af þeim sjálfum og hver staða þeirra í barnahópnum væri. Leikskólakennari og 

einn aðstoðarmaður fyrir hvern hóp voru beðnir um að fylla út skemablöð um atferli 

hvers barns í hópnum. Foreldrarnir voru beðnir um að skrá upplýsingar um fjölskyldu og 

stöðu barns síns. Þeir voru einnig spurðir hvort barnið þeirra hefði kvartað undan öðrum 

börnum í leikskólanum.97 

Reynt var að finna út hverjir voru gerendur og hverjir þolendur. Til þess að barn 

gæti kallast gerandi þurfti það að vera nefnt af þremur börnum sem gerandi og mátti 

einungis fá eina tilnefningu sem þolandi. Til þess að barn gæti flokkast sem þolandi þurfti 

það að vera nefnt sem slíkur af tveimur börnum og einungis af einu barni sem gerandi. 

Þeir gerendur og þolendur sem í úrtakinu lentu voru drengir. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru á þá leið að 10% barnanna voru þolendur og 16,8% gerendur. Börnin áttu í 

vandræðum með spurningarnar um beint og óbeint einelti, þess vegna voru einungis 
 
96 Alsaker og Valkanover 2001:175-176 
97 Alsaker 1997:30-31 
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svörin um beint einelti notuð í niðurstöðunum. Vegna þess að aðeins var notast við svör 

barnanna um líkamlega árásagirni gefa þær ef til vill ekki raunverulega mynd af eineltinu. 

Alsaker gagnrýnir rannsóknina sjálf og telur að tölurnar séu ef til vill ekki áreiðanlegar 

vegna þess hvernig staðið var að úrvinnslu könnunarinnar. Rannsóknin leiddi hins vegar í 

ljós að einelti viðgengst í leikskólum. Það er staðreynd að árásagirni sem gæti flokkast 

undir einelti viðgengst í leikskólum. Svör barnanna er hægt að nota til þess að nálgast 

vandamálið.98 

5.2 Bernese rannsóknin 

Bernese rannsóknin var framkvæmd af Alsaker í Berne, Sviss árið 1998.99 Markmið 

rannsóknarinnar var af tvennum toga; (1) að þróa mælikvarða og (2) að útvega 

upplýsingar um einelti í leikskólum. Þátttakendur voru 190 strákar og 154 stelpur á 

aldrinum 5-7 ára og 11 mánaða. Notast var við viðtöl við leikskólabörn bæði í formi 

útnefninga, eins og gert var í rannsókn Alsakers í Noregi sem greint var frá í kaflanum 

hér á undan, og sjálfsmat, viðtöl við kennara, spurningalista sem kennarar fylltu út og 

aðra sem foreldrar fylltu út. Til þess að venja börnin við dvöl rannsakenda, heimsóttu þeir 

börnin og sögðu þeim sögu um rannsakendur sem langaði að framkvæma rannsókn á 

leikskólum og taka viðtöl við börnin. Þá gátu börnin unnið úr reynslu sinni af leikritinu í 

gegnum hlutverkaleikinn. Reynt var að útskýra hugtök fyrir börnunum sem notuð voru 

svo sem einelti, að vera máttugri og endurtekning. 

Rannsóknin fór þannig fram að börnunum voru sýndar myndir af öllum börnum 

sinnar deildar og voru spurð hvernig hvert og eitt þeirra hagaði sér í samskiptum við hin 

börnin. Börnin voru flokkuð eftir svörum hinna barnanna, hvort þau voru álitin 

árásargjörn, þolendur eða bæði. Í hverju tilviki sem barn var nefnt sem gerandi voru 

börnin spurð um hvert tilvik og þolendur þess. Meðal annars voru börnin spurð; (a) hvers 

konar einelti átti sér stað, (b) hvar hvert tilvik hefði átt sér stað, (c) viðbrögð þolandans 

og hinna barnanna, (d) og inngrip kennarans. Börnin voru einnig spurð um þátttöku þeirra 

sjálfra í einelti. Í þessu sjálfsmati nefndu mun fleiri börn sig sem þolanda eða 72% þeirra 

en 20% barnanna nefndu sig geranda. Niðurstöðurnar voru ekki taldar raunhæfar og voru 
 
98 Alsaker 1997:33 
99 Alsaker 04.04 2003 
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þess vegna útilokaðar. Viðtöl við kennara voru fólgin í spurningalistum og mati þeirra á 

hverju barni. Þeir voru beðnir um að meta hvert barn á fimm stiga kvarða sem skiptist 

eftir því hver staða barnanna er þegar að einelti kemur. Stig kvarðans sem kennararnir 

notuðu við skiptingu barnanna fóru eftir því hvort börnin; (a) beittu önnur börn líkamlegu 

ofbeldi, (b) beittu munnlegu ofbeldi, (c) skildu útundan, (d) eyðilögðu muni hinna 

barnanna, (e) hvort þau væru sjálf þolendur slíkra atburða.100 

Þegar svör barnanna og kennaranna voru borin saman kom ósamræmi í ljós en þó 

ákveðin mynstur. Eftir að svörin voru sett saman kom í ljós að 47% barnanna voru nefnd 

áhorfendur, 6% barnanna voru nefnd þolendur og 10% barnanna voru nefnd sem 

gerendur/þolendur og 11% sem gerendur. Þessar niðurstöður eru í samhengi við 

niðurstöður úr sambærilegum rannsóknum í grunnskólum. Flokkur gerenda/þolenda er þó 

aðeins stærri en það gæti stafað af erfiðleikum barna og kennara við aðgreiningu eineltis 

frá einstaka tilfellum árásahneigðar. Þó að hugtakið einelti hafi verið útskýrt er raunhæft 

að reikna með að einhver börn hafi verið nefnd gerendur einungis vegna einstaka deilna 

við aðra.101 

Kynjamunur kom greinilega fram í niðurstöðum rannsóknarinnar. Fleiri stúlkur 

voru í hópi áhorfenda og fleiri drengir í hópi gerenda/þolenda. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við niðurstöður fyrri rannsókna. Hins vegar kom á óvart að 65% gerenda voru 

drengir. Það stangast á við niðurstöður annarra rannsókna, þar sem hlutfall drengja hefur 

verið hærra. Hátt hlutfall gerenda/þolenda gæti skekkt niðurstöðuna og með því gert 

hlutfall drengja lægra en áður. Þessi litli kynjamismunur gæti einnig stafað af því að 

rannsakendur gáfu óbeinu einelti jafn mikið vægi og beinu einelti. Ef stúlkur nota óbeint 

einelti meira en önnur form eineltis hafa þær væntanlega verið nefndar jafn oft sem 

gerendur og drengir. Sú ályktun var dregin að drengir hafi meiri tilhneigingu til þess að 

leggja í einelti en stúlkur. Munurinn er minni þegar beint og óbeint einelti er rannsakað 

jafnt. Þegar munurinn á þolendum er skoðaður er hann enginn, sem stangast á við fyrri 

rannsóknir. Vanalega eru fleiri drengir í hópi þolenda en niðurstöðuna er hægt að útskýra 

á tvennan hátt; (1) öll form eineltis höfðu jafn mikið vægi, (2) í grunnskóla er kynjum 

oftar skipt en í leikskóla. Athyglisvert þótti að 27% barnanna töldu útilokun frá hópi vera 

 
100 Alsaker og Valkanover 2001:177-178 
101 Alsaker og Valkanover 2001:179 
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óbeint einelti. Fyrri rannsóknir hafa gefið í skyn að notkun óbeins eineltis bendi til meiri 

þroska barna en áður var talið, þátttakendur í fyrri rannsóknum voru eldri en í Bernese 

rannsókninni. Rannsóknir meðal leikskólabarna á öðrum formum óbeins eineltis er 

mikilvægt fyrir komandi rannsóknir, veita þær líklega nýja sýn á félagsskilning barna.102 

Bernese rannsóknin sýnir fram á að eineltisvandamálið er til staðar meðal leikskólabarna 

og eru niðurstöðurnar sambærilegar við niðurstöður rannsókna í grunnskólum.103 

5.3 Chicago rannsóknin 

Chicago rannsóknin sem gerð var árið 2000 gengur ekki beint út á að rannsaka einelti 

heldur árásahneigð ungra barna og tengist þannig viðfangsefninu. Rannsóknin var gerð til 

að kanna hvort inngrip og forvarnir dragi úr árásahneigð ungra barna og var notuð áætlun 

sem þekkt er sem „Second Step: a violence prevention program“ eða Stig af stigi: forvörn 

gegn ofbeldi. Áætlunin var áður notuð í grunnskólum og skilaði tilætluðum árangri. Hún 

gengur út á að kenna börnum færni sem hönnuð er til þess að minnka bráð og árásagjörn 

viðbrögð og auka góða félagslega hegðun þeirra. Þátttakendurnir voru 56 börn á aldrinum 

3-5 ára og 53 börn á aldrinum 4-7 ára. Börnin unnu í litlum hópum, 5-8 saman, 1-2 

sinnum í viku eða samanlagt 28 kennslustundir. Tólf kennslustundanna fóru í að kenna 

börnunum samkennd. Sú kennsla fólst í að kenna börnunum að þekkja, upplifa og virða 

tilfinningar hvers annars. Tíu kennslustundanna fóru í að kenna börnunum hvatastjórnun, 

sem fólst í því að kenna þeim að leysa vandamál. Sex kennslustundanna fóru í að kenna 

börnunum reiðistjórnun. Þar var þeim kennt að þekkja reiðitilfinningar og hvernig hægt 

er að draga úr þeim. Í öllum kennslustundunum var notast við brúður og hlutverkaleik. 

Til að meta árangur starfsins voru í fyrsta lagi tekin viðtöl við börnin til þess að meta 

þekkingu þeirra og hæfileika tengda samúð, hvatastjórnun og reiðistjórnun. Tvisvar var 

tekið viðtal við börnin, að hausti fyrir inngripsaðgerðina og aftur um vorið. Í öðru lagi var 

stuðst við mat kennaranna á félagshæfni barnanna og í þriðja lagi var fylgst með 

munnlegri og líkamlegri árásahneigð barnanna. Ekki var um neinn samanburðarhóp að 

ræða.104 

102 Alsaker og Valkanover 2001:180 
103 Alsaker og Valkanover 2001:180 
104 Rigby 2002:38 
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Niðurstöður rannsóknarinnar voru að börnin urðu hæfari til að þekkja tilfinningar 

sínar og annarra. Þeim gekk betur að lesa úr svipbrigðum, mæla út hvernig og hvers 

vegna börn svara fyrir sig í átökum og gerðu sér betur grein fyrir afleiðingum gjörða 

sinna. Með því að fylgjast með árásahneigð barnanna kom í ljós að minna var um átök 

meðal þeirra eftir inngripsaðgerðina, sérstaklega hjá yngri börnunum.105 

Rannsóknin var gagnrýnd fyrir að samanburðarhóp vantaði einnig er ekki hægt að 

útiloka möguleikann á því að breytingarnar á börnunum hafi orðið vegna þroska en ekki 

vegna áætlunarinnar. Einnig vantar tengingu á milli tveggja matsaðferða, svara 

kennaranna og athuganir þeirra á vettvangi. Hugsanlegt er að kennarar byggi sér upp 

mynd af því hvernig börnin haga sér og koma ekki auga á breytingu, sérstaklega ef þeir 

hafi búist við mikilli breytingu.106 

5.4 Rannsókn Kochenderfer og Ladd 

Margar rannsóknir sem framkvæmdar hafa verið meðal grunnskólabarna styðja að 

árásarhneigð er mun algengari meðal barna í yngri bekkjum. Í viðamikilli rannsókn 

Olweusar árið 1991 kom í ljós að árásarhneigð var tvisvar sinnum algengari meðal barna 

í 2.-6. bekk en meðal þeirra sem voru í 7.-9.bekk. Þar sýndu 11,6% barna í yngri bekkjum 

árásarhneigð en 5,4% barna í eldri bekkjum. Í rannsókn sem Kochenderfer og Ladd gerðu 

meðal leikskólabarna 1996 kom hins vegar í ljós hærra hlutfall árásarhneigðar meðal 5-6 

ára barna en niðurstöður Olweusar sýndu hjá börnum í 2.-6. bekk. Yfir 20% 

leikskólabarnanna í úrtakinu sýndu mikla árásarhneigð.107 

Rannsóknin, sem Kochenderfer og Ladd gerðu á 200 leikskólabörnum í 

Bandaríkjunum, stóð yfir í eitt ár. Fólst hún í því að kanna hvort tengsl væru á milli 

árásarhneigðar barna og erfiðleika þeirra við að aðlagast skólanum. Skiptu þeir árinu í tvö 

tímabil, haust og vor, flokkuðu svo börnin eftir því hvort þau sýndu árásarhneigð eða 

urðu fyrir henni annað tímabilið eða bæði. Tilgangurinn var að kanna hvort erfiðara væri 

fyrir börnin að aðlagast skólanum ef árásarhneigð væri til staðar yfir allt tímabilið. Hvort 

aðlögunin yrði auðveldari ef hún næði einungis yfir ákveðið tímabil og hvort mynstur 

 
105 Rigby 2002:39 
106 Rigby 2002:39 
107 Kochenderfer og Ladd 1996:1305 
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hafði skapast. Rannsakendur höfðu aðallega haldið því fram áður að árárhneigð þróaðist 

ekki sem mynstur fyrr en börn væri orðin 8-9 ára gömul sem leiddi þá til þess að þau ættu 

í erfiðleikum með að aðlagast skólanum, sem enn frekar gæti leitt til eineltis.108 

Niðurstöður Kocenderfer og Ladd leiddu hins vegar annað í ljós. Börn á aldrinum 

5-6 ára sem sýna árásarhneigð eða verða fyrir henni eru mun líklegri til þess að eiga í 

erfiðleikum með að aðlagast skólanum og sýna frekar andlega og félagslega röskun. 

Þessar niðurstöður telja rannsakendur sýna að árásarhneigð verði að mynstri, sem eykur 

líkur á einelti, mun fyrr en talið var. Börn sem eru árásarhneigð á leikskólaaldri eru þess 

vegna byrjuð að þróa ákveðið mynstur sem heldur áfram og eykst í grunnskólum.109 

5.5 Rannsókn á hegðunarörðugleikum 

Rannsókn var framkvæmd í Bandaríkjunum á því hvort hegðunarörðugleikar ungra barna 

hefðu áhrif á  hvort þau yrðu þolendur eineltis. Kannað var hvort börn sem eru bæld, 

hömlulaus eða glíma við vandamál eins og ofvirkni-hvatlyndi og vanþroska-ósjálfstæði er 

hættara að verða þolendur eineltis. Rannsóknin var gerð á 4 ára tímabili og könnuð voru 

tengslin milli hegðunarörðugleika og þolenda eineltis. Gagnaöflun fór fram allan tímann 

og byrjaði sumarið áður en börnin fóru í leikskóla. Mat á félags- og hegðunaraðlögun 

barnanna var framkvæmt árlega heima og í skólanum. Í úrtakinu voru 389 leikskóla- og 

grunnskólabörn á aldrinum 5-6 ára. Notaðir voru staðlaðir hegðunarörðugleikalistar sem 

voru fylltir út af kennarum. Hægt var að nota úrlausnir listanna til að sjá hvaða börn yrðu 

þolendur eineltis. Þegar kafað var dýpra í úrlausnirnar gáfu þær til kynna samband á milli 

hegðunarörðugleika ungra barna og eineltis. Ef þessum börnum er hafnað af jafningjum 

sínum styrkist sambandið en dregur úr því ef þau mynda vináttusambönd. 

Hegðunarörðugleikar virðast því skipta miklu máli þegar kemur að þolendum. 

Rannsakendur áttu von á að margir þættir félagsþroska barna hefðu áhrif á 

birtingarform eineltis vegna þess að fyrri rannsóknir sýndu að með því að kanna 

félagslega stöðu barna meðal jafningja er hægt að spá fyrir um ýmsa þætti í framtíð 

þeirra. Samband er á milli höfnunar af jafningjum og lélegri félagslegri hæfni. Þegar börn 

sýna neikvæða hegðun veldur því að þeim verður frekar hafnað. Þegar börn endurteka 
 
108 Kochenderfer o.fl. 1996:1308-1309 
109 Kochenderfer o.fl. 1996:1314-1315; Bee 2000:447 
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neikvæða hegðun getur hún leitt til illrar meðferðar frá jafningjum. Þegar börn fá 

neikvæð viðbrögð frá jafningjum getur það haft áhrif til lengri tíma. Börn sem eiga við 

hegðunarörðugleika að stríða en ná að eignast marga vini eru síður lögð í einelti en þau 

sem ekki eignast vini. Stuðningurinn sem myndast þegar börn mynda vináttubönd er stór 

þáttur í myndun þess hverjir verða gerendur og þolendur. Með því að hjálpa börnum sem 

hafa lélega félagslega færni til þess að mynda vináttubönd getur það virkað sem vörn 

fyrir þau gegn einelti.110 

110 Scwartz o.fl. 1999:191-199 
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6. Forvarnir 

 

Síðasta áratug eða svo hefur mikið verið gert af því að boða „átak“ gegn 

ýmsum vanda, svo sem ótímabærri þungun, brotthvarfi úr skóla, fíkniefnum 

og loks ofbeldi. Gallinn við öll þessi átök er sá að þau koma of seint, þegar 

vandamálið sem við er að etja er komið svo gjörsamlega úr böndum að það 

líkist faraldri sem geisar í lífi ungu kynslóðarinnar. Átak er neyðarráðstöfun 

sem líkja má við að sjúkrabíll sé sendur á vettvang í stað þess að bólusetja 

gegn sjúkdómi. Í stað þess að efna nú til „átaks“ þurfum við að taka mark á 

þeim rökum sem mæla með forvörnum og gefa börnum okkar kost á hæfni 

sem gerir þeim kleift að takast á við tilveruna og eykur líkur á því að forðast 

megi slík örlög.111 

Þó svo að umræðan um forvarnir gegn einelti sé tiltölulega nýlega hafin er hún 

ekki ný af nálinni. Í þeim ritum sem komu út á Norðurlöndunum á áttunda áratugnum um 

einelti var fjallað um forvarnir. Í hópi þeirra fyrstu sem skrifað hafa um forvarnir í ritum 

sínum eru Peter-Paul Heinemann og Anatol Pikas.112 Þegar forvarnarstarf gegn einelti í 

leikskólum er hafið er mikilvægt að læra af því sem búið er að gera í grunnskólum og líta 

til niðurstaðna rannsókna sem hafa verið gerðar.113 Þó svo að mikilvægt sé að viðurkenna 

vandann og grípa inní hann þá er enn mikilvægara að koma í veg fyrir vandann. 

Forvarnarstarf er nauðsynlegt til að hjálpa nemendum að vaxa úr grasi og öðlast hæfileika 

til þess að viðhalda heilbrigðu, ábyrgu og frjálsu lífi. Menntunar og 

geðheilbrigðisáætlanir hafa lagt áherslu á forvarnir í meira en hálfa öld en forvarnir gegn 

árásarhneigð og ofbeldi hafa ekki fengið sama hljómgrunn. Einblínt hefur verið á börn 

með námsörðugleika eða heilsubrest í forvarnarskyni en síður á forvarnir 

hegðunarörðugleika. Ástæðurnar fyrir þessum skorti gætu meðal annars verið vegna; (a) 

þeirrar trúar að einelti og árásarhneigð séu eðlilegir þroskaþættir, (b) þeirrar skoðunar að 

„þessi börn“ muni „vaxa upp úr þessu“, (c) þess skilnings að flest börn þroskist og verði 

að heilbrigðum fullorðnum einstaklingum og fjármagnið sem fer í forvarnir fari til 
 
111 Goleman 2000:255 
112 Heinemann 1972:150 
113 Pettersen1997:79 
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einskis, (d) virðingar fyrir fjölskyldum og sú trú að hegðunarmótun sé fjölskyldumál, (e) 

þeirrar ályktunar að vandamálið sé „ekki svo stórt“ og að það sé ekki þess virði að fara af 

stað með forvarnarstarf. 114 

6.1 Hlutverk kennarans 

Í siðareglum kennara kemur meðal annars fram að: „Kennurum ber að virða réttindi 

nemenda og hafa hagsmuni þeirra að leiðarljósi, efla sjálfsmynd þeirra og sýna 

sérhverjum einstaklingi virðingu, áhuga og umhyggju.“115 Leikskólakennari þarf að vera 

næmur á andlegar og líkamlegar þarfir barna og fylgjast vel með þeim í leik. Návistin 

veitir börnum öryggi. Hann þarf að fylgjast með líðan hvers barns og breytingum í 

hegðun þess, samskiptum í barnahópnum og passa að jafnvægi og jafnrétti sé við lýði. 

Hann á að örva samvinnu barna vegna þess að það eykur samheldni þeirra og 

ábyrgðarkennd.116 Kennari þarf að kunna mörg tæknileg atriði, eins og að geta verið hlýr 

og ástúðlegur, en á sama tíma ákveðinn þegar hann þarf að lýsa ósamþykki sínu. 

Mikilvægt er fyrir kennara að geta hlúð að, huggað börn, komið fram við þau eins og 

jafningja og virt þau sem börn. Börn eiga skilið kennara sem skilja náttúru þeirra og virða 

takmörk hegðana þeirra.117 

Margir kennarar eru óöryggir þegar kemur að því að takast á við einelti. Þeir eru 

ekki vissir um hlutverk sitt í aðstæðunum og hafa misjafnar skoðanir á því hvað einelti er. 

Ef þeir skynja einelti sem „leik“ eða halda að með því að grípa inn í geri þeir illt verra er 

ólíklegt að þeir noti inngripsaðgerðir. Hins vegar þurfa bæði gerendur og þolendur á hjálp 

kennara að halda. Börn leita til kennara til þess að fá stuðning og hvatningu og kennarar 

geta haft gríðarleg áhrif á líf nemenda sinna.118 Kennarar verða að nýta sér þá þekkingu 

sem liggur ef til vill hjá samstarfsfólki. Þeir verða að leita lausna á vandamálinu og ef 

þeir þurfa hjálp þá verða þeir að leita eftir henni. Það á enginn að þurfa að glíma einn við 

þrálát eða alvarleg vandamál eineltis.119 

114 Newman o.fl. 2000:155-156 
115 http://www.ki.is/main/view.jsp?branch=364467 08.04.2003 
116 Aðalnámskrá leikskóla 1999:14-15 
117 Gordon og Browne 2000:181 
118 Newman o.fl. 2000:29-30 
119 Eggen og Kauchak 1999:483-84 

http://www.ki.is/main/view.jsp?branch=364467
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Til þess að átta sig á hvað kennari þarf að gera til að koma í veg fyrir einelti er 

gott að gera sér grein fyrir mun á aðgerðum kennara sem viðhalda einelti og þeirra sem 

koma í veg fyrir það. Til aðgerða kennara sem viðhalda einelti má nefna; (a) þeir halda að 

þeir hafi ekki næga þekkingu og þjálfun til þess að grípa inn í einelti, (b) þeir óttast að við 

inngrip geri þeir illt verra og auki einelti, (c) þeir virða einelti að vettugi og viðhalda 

þannig hugmyndum barna um að kennarar viti ekkert af vandamálinu, (d) þeir grípa 

aldrei inn í eða grípa inn í stöku sinnum. Aðgerðir kennara sem koma í veg fyrir eða 

minnka einelti eru hins vegar; (a) þeir auka þekkingu sína og hæfileika með því að lesa 

sér til um forvarnir gegn einelti og nýta sér þær í starfinu, (b) þeir viðurkenna fyrir 

sjálfum sér að þeir geta ef til vill ekki komið í veg fyrir eða stöðvað einelti upp á eigin 

spýtur og þurfa að leita sér aðstoðar, (c) þeir þurfa að gefa skýrt í ljós að þeir viti af 

einelti sem á sér stað og koma umræðu af stað í barnahópnum. Kennarar þurfa að vinna 

markvisst að því að gera börnin meðvituð um vandamálið og vinna starf sem miðar að 

því að útrýma einelti meðal barnanna, (d) þeir þurfa að vera vakandi fyrir tilfellum 

eineltis og grípa inn í hvert tilvik, (e) þeir þurfa að láta börnin vita að þeir séu til staðar 

fyrir þau ef þau vilja ræða við þá, (f) þeir þurfa að vera góð fyrirmynd, gefa fordæmi og 

leiðbeina börnum í hegðun, (g) kennarar þarf að trúa á sjálfa sig og að þeir geti skipt 

sköpum í lífi nemenda sinna.120 

Bent hefur verið á mikilvægi þess að allir starfsmenn séu meðvitaðir og taki 

jafnan þátt í starfi gegn einelti og að foreldrar og forráðamenn fái góðar upplýsingar. 

Samskipti foreldra og starfsmanna skólans þurfa að vera góð.121 Rannsóknir gefa í skyn 

að mikill meirihluti foreldra vilja að þeir séu látnir vita strax ef upp kemur vandamál í 

skólanum.122 

6.2 Árangur inngripsaðgerða 

Í skýrslu sem gefin var út af ástralska menntamálaráðuneytinu var ein af megin 

spurningunum hvort inngripsaðgerðir skili árangri. Þar var árangur 13 inngripsaðgerða 

metinn með rannsóknum sem fram fóru í 12 löndum í leikskólum og yngri bekkjum 

 
120 Newman o.fl. 2000:29-30 
121 Pettersen 1997:81 
122 Eggen og Kauchak 1999:483-84 
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grunnskóla. Árangursmatið fólst í kanna hvort munur var á tíðni eineltis fyrir og eftir 

inngripsaðgerðirnar. Í aðalatriðum innihéldu rannsóknirnar það sama; fræðslu fyrir 

starfsfólk, eineltisáætlun, foreldrasamstarf, fræðslu og kennslu fyrir börnin. Fylgst var 

með hegðun barnanna og þau hvött til þess að segja frá ef þau voru lögð í einelti.123 Sagt 

er frá tveimur af þessum rannsóknum Bernese og Chicago rannsóknunum í köflum 5.2 og 

5.3. 

Árangurinn sem náðist í þessum rannsóknum var misjafnlega mikill en í flestum 

þeirra var árangurinn góður. Í einni rannsókninni hafði einelti minnkað um 50% á 

tveimur árum, algengt var að einelti hafði nokkuð minnkað eða um 15% en tvær 

rannsóknanna sýndu að einelti hafði lítið sem ekkert minnkað. Inngripsaðgerðir hjá eldri 

börnum sýndu minni árangur en hjá yngri börnunum. Hlutfall þolenda minnkaði mun 

meira en hlutfall gerenda. Rannsóknirnar sýndu að meiri árangur náðist hjá skólum sem 

gáfu sér tíma og fyrirhöfn. Meiri árangur náðist einnig þegar kennarar lögðu áherslu á 

samvinnu barnanna, það bætti félagsleg tengsl þeirra. Að kenna börnunum sjálfsöryggi, 

reiðistjórnun og samúð dró úr árásarhneigð þeirra. Rannsóknirnar sýna að ef vel er unnið 

að því að draga úr einelti og allir sem að skólanum koma hjálpast að þá eru meiri líkur á 

að ná árangri. Rigby telur þó, að það sé undir hverjum skóla komið hvaða aðferð hentar 

best, því engin ein aðferð sýnir meiri árangur en önnur. Eins telur Rigby að þörf sé á fleiri 

lausnum og þróa þurfi árangursríkar forvarnaraðferðir gegn einelti.124 

6.3 Þekktar leiðir í forvörnum grunnskóla 

Umræðan um einelti hefur að mestu beinst að grunnskólum og hefur mun meira 

forvarnarstarf verið unnið í grunnskólum en leikskólum. Til að mynda var stýrihópur 

stofnaður á vegum grunnskóla Reykjavíkur árið 1999 sem miðaði að því að vinna gegn 

einelti. Markmiðið var að allir grunnskólar hefðu eineltisáætlun og að hjálpa 

grunnskólum að finna færar leiðir í forvörnum.125 

123 http://www.education.unisa.edu.au/bullying/intervention.htm 10.01.03 
124 http://www.education.unisa.edu.au/bullying/intervention.htm 10.01.03 
125 http://www.grunnskolar.is/fraedslumidstodin.nsf/Files/eineltisskyrsla/$file/eineltisskyrsla.pdf
14.01.2003 

http://www.grunnskolar.is/fraedslumidstodin.nsf/Files/eineltisskyrsla/$file/eineltisskyrsla.pdf
http://www.education.unisa.edu.au/bullying/intervention.htm
http://www.education.unisa.edu.au/bullying/intervention.htm
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Það leysir ekki vandamálið að vita að einelti eigi sér stað, það þarf að grípa til 

aðgerða. Eineltisáætlun er mikilvægur þáttur í forvörnum.126 Dæmi um eineltisáætlun 

skóla gæti innihaldið eftirfarndi atriði: 

1. Sterk fullyrðing um andvíga skoðun skólans á einelti. 

2. Fullnægjandi skilgreining á einelti. 

3. Réttindayfirlýsing einstaklinga innan skólaumhverfisins, nemenda, kennara, 

annarra starfsmanna og foreldra, að allir eigi að vera lausir við einelti og að öllum 

verði veitt viðeigandi hjálp og stuðningur. 

4. Fullyrðing um skyldur meðlima skólaumhverfisins um að þeir leggi ekki aðra í 

einelti á neinn hátt, grípi inn í einelti þegar það á sér stað og veiti þeim sem verða 

fyrir einelti stuðning. 

5. Almenn lýsing á því hvað skólinn gerir þegar einelti kemur upp, til dæmis: Einelti 

verður metið og gripið til viðeigandi aðgerða, svo sem ráðgjöf, refsiaðgerðir, 

viðtöl við foreldra og í versta falli brottvísun geranda úr skóla. 

6. Skuldbinding um að endurskoða áætlunina í náinni framtíð með ákveðna 

tímasetningu í huga.127 

6.3.1 Samvinna 

Í sumum skólum hefur verið reynt að draga úr hættunni á einelti með því að bæta 

félagsleg samskipti barna og minnka þannig líkur á einelti. Með uppbyggilegri samvinnu 

eykst samkennd og dregur úr valdabaráttu meðal barna.128 Samvinna í kennslustofunni er 

talin færa nemendur nær hverjum öðrum hvort sem það er til að vinna að sameiginlegu 

markmiði eða leysa úr ágreiningi. Með samvinnu læra börn að fólk getur haft 

mismunandi skoðanir og tilfinningar.129 

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á gildi samvinnu í skólastofunni og styðja 

þær allar gildi aðferðarinnar. Sýnt hefur verið fram á margvíslega ávinninga samvinnu. 

Til að mynda eykur hún rökhugsun og færni í rökræðum og gefur börnum fleiri tækifæri 

til að mynda vinatengsl innan bekkjarins. Auk þess fá börnin meira svigrúm til að ræða 
 
126 Rigby 2002:238 
127 Rigby 2002:239 
128 Rigby 2002:243 
129 Cowie og Berdondini 2001:517-518 
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tilfinningar, taka tillit til tilfinninga og skoðana annarra og takast á við vandamál sem upp 

koma. Þegar samvinna er notuð sem markviss forvörn þarf að huga að mörgu til að starfið 

skili sem mestum árangri, til dæmis samsetningu hópa.130 

Rannsókn sem framkvæmd var í grunnskóla í Florence á Ítalíu styður ágæti 

aðferðarinnar. Tilgangur rannsóknarinnar var meðal annars að kanna áhrif samvinnu 

aðferðarinnar á viðhorf barna gagnvart öðrum í hópnum. Aðferðin var notuð í 

kennslustofum í 8 mánuði þar sem börnunum var skipt niður í 5-6 manna hópa. Til að 

kennararnir gætu notað aðferðina fengu þeir þjálfun í vinnubrögðum hennar. Þau voru; 

(a) hlutverkaleikir, börnin taka þátt í leikþáttum sem tengjast einelti og fá að leika 

mismunandi hlutverk til þess að átta sig á breytilegum aðstæðum, (b) bókmenntir, börnin 

lesa bókmenntir sem fjalla á einhvern hátt um einelti og umræður notaðar í hópum á eftir, 

(c) hópumræður, bekkurinn kemur sér saman um eitthvert umræðuefni sem er þeim 

mikilvægt og ræða það í hóp, (d) upplýsingasöfnun, í lok hvers samvinnutíma koma allir 

saman og ræða saman um hópvinnuna. Opnar spurningar eru notaðar og hver og fær 

tækifæri til þess að tjá sig.131 

Niðurstöður rannsókarinnar sýndu að aðferðin hentar vel þegar litið er á heildina. 

Hins vegar krefst aðferðin mikillar vinnu en vert er að nýta góða hluta hennar eins og að 

kenna börnum samvinnu með mismunandi aðferðum. Mikilvægt er að hafa í huga að 

aðferðin nær síst til gerenda. Hegðunarmynstur þeirra barna er að stjórna og eyðileggja, 

og gera því öðrum börnum erfitt fyrir að deila tilfinningum sínum.132 

6.3.2 Enginn á sök 

Aðferðin enginn á sök eða „The No Blame Approach“ hefur mikið verið notuð gegn 

einelti í skólum. Góður árangur hefur náðst með þessari aðferð í grunn- og 

framhaldsskólum. Aðferðin leggur áherslu á að refsa ekki fyrir einelti. Hún byggist á 

samtölum við þolendur og gerendur. Í samtölum er reynt að fá þolendur til þess að tjá 

tilfinningar sínar í gegnum ljóð, sögu eða teikningu sem kennarinn getur notað þegar 

hann talar við gerendur. Þannig reynir hann að lýsa tilfinningum þolandans og fær 

 
130 Cowie og Berdondini 2001:518-519 
131 Cowie og Berdondini 2001:521-522 
132 Cowie og Berdondini 2001:527-528 
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gerendur til að skoða hegðun sína í nýju ljósi. Aðferðin þarfnast ekki neinnar sérstakrar 

þjálfunar af hálfu kennarans. Hann notar hana ekki til að ráðskast með gerendur heldur 

höfðar til siðferðisvitundar þeirra. Það er eðlilegt að finna til með þolendum og finna 

reiði gagnvart gerendum en aðferðin ætlast til þess að kennarar setji tilfinningar sínar 

gagnvart gerendum til hliðar. Litið er á gerandann sem hluta af hóp. Þó svo að áhorfendur 

séu ekki virkir þátttakendur eru þeir oft stuðningur við gerandann á einhvern hátt og er þá 

litið á hegðunina sem hóphegðun. Reynt er að miðla tilfinningum þolandans til hópsins 

og koma á jákvæðu og samvinnuþýðu andrúmslofti innan hópsins. Gerendur eiga að taka 

þátt í að finna lausn á vandamálinu. Að refsa gerendum ber ekki árangur og getur þvert á 

móti gert þolandanum erfiðara fyrir þegar gerendur leita hefnda. Tvær af 

lykilfullyrðingum aðferðarinnar eru; (a) það leysir ekki alltaf vandamálið að komast að 

rótum þess, (b) fullyrðingum er alltaf hægt að neita en ekki tilfinningum.133 

Til eru fleiri aðferðir gegn einelti sem eiga margt sameiginlegt með enginn á sök 

aðferðinni. Þar má nefna vistkerfisaðferðina sem byggð er á kenningum Gregory Bateson 

um kerfisbundna fjölskyldumeðferð. Vistkerfisaðferðin er raunsæ leið til þess breyta 

óæskilegri hegðun í skólum þar sem engar áherslur eru lagðar á refsingu og stjórnun. 

Hugmyndin er að til þess að breyta hegðun þurfi að hafa áhrif á alla meðlimi 

vistkerfisins. Það er ekki nóg að refsa gerandanum eða hjálpa þolandanum það þarf að 

breyta hópnum. Sameiginleg umhyggja er aðferð sem Pikas þróaði og gengur hún út á 

viðtöl og sameiginlega lausn vandamála allra þeirra sem að málinu koma.134 

Mikilvægasta inngripsaðgerðin þegar einelti á sér stað er líklegast viðræður við 

gerendur og þolendur, aðskilin og saman. Í viðræðum við þolendur er mikilvægt að 

byggja upp sjálfsmynd þeirra, trú þeirra á sjálf sig, jákvæðu hliðar þeirra og að kenna 

þeim réttu viðbrögðin í eineltisaðstæðum.135 

6.3.3 Ýmsar leiðir sem gefnar hafa verið út á íslensku 

Með vaxandi umræðu um einelti í grunnskólum landsins var farið að gefa út efni 

varðandi málið á íslensku. Markmiðið með efninu er að benda á hagnýtar leiðir fyrir 

 
133 Tyler1998:26-32 
134 Tyler1998:26-32 
135 Pettersen 1997:81 
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skóla til að sporna við einelti og uppræta það. Útgefendur hafa stuðst við erlent efni sem 

byggt er á rannsóknum og vinnu ýmissa sérfræðinga. Vegna eðli vandamálsins er ekki 

hægt að ætlast til þess að einhver ein aðferð dugi í öllum skólum. Þess vegna er 

mikilvægt að hver skóli taki upp þær aðferðir gegn einelti sem henta best fyrir hann.136 

Helstu heimildir sem stuðst er við nú á tímum eru handbækurnar: Einelti, handbók fyrir 

skóla og Saman í sátt, leiðir til að fást við einelti og samskiptavandamál í skólum, gefnar 

út af Námsgagnstofnun og Æskunni.137 

Ýmsar forvarnir og inngripsaðgerðir hefjast og byggjast á viðtölum við nemendur 

grunnskólans.138 Margir spurningalistar hafa verið útbúnir sem liður í forvörnum og 

inngripsaðgerðum, þar á meðal er Österholmsaðferðin, sem gengur út á að kanna hvort 

einelti eigi sér stað með því að spyrja nemendur um líðan þeirra og vinna út frá því.139 

Spurningalisti sem hannaður er fyrir nemendur í 1.-3. bekk kemst næst því að vera fyrir 

leikskólabörn og er auðvelt að aðlaga hann að þeim aldri.140 

6.4 Inngripsaðgerðir og forvarnir í leikskóla 

Þrátt fyrir að ekki sé búið að útbúa margar forvarnar- og inngripsaðgerðir fyrir leikskóla 

og flestar aðferðir miðast við grunnskólann þá er hægt að nýta margt úr þeim í starfi 

leikskólans. Margar kennsluaðferðir innan leikskólans eru þess eðlis að auðvelt er að nýta 

þær í forvarnarskyni. Til þess að átta sig betur á þessum aðferðum verða nokkrar þeirra 

teknar til umfjöllunar hér á eftir. 

Í leikskóla er leikurinn aðal námsleiðin og því rökrétt að nýta sér hann í 

forvarnarvinnu gegn einelti. Í sjálfsprottnum leik lærir barnið að taka ákvarðanir og leysa 

úr vandamálum.141 Kennarar þurfa að líta til langtímalausna. Þeir þurfa að kenna börnum 

að ofbeldi leysir ekki ágreining. Börnin verða að læra að hafa stjórn á skapi sínu og takast 

á við neikvæðar tilfinningar. Ein aðferð er að kenna árásargjörnum börnum að skilja 

hvatir og áform annarra. Rannsóknir sýna að árásargjörn börn bregðast við á 

 
136 Gegn einelti 2000:7-9 
137 Saman í sátt 2001:67 
138 Saman í sátt 2001:20 
139 Einelti kemur öllum við 1998:20 
140 Sjá fylgiskjal 5 
141 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
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ofbeldisfullan hátt vegna þess að þau mistúlka áform og gjörðir annarra. Önnur aðferð er 

að kenna árásargjörnum börnum að tjá reiði sína munnlega í stað líkamlega og leysa 

ágreining í gegnum samskipti og samningaviðræður. Börnum sem er kennt að færa rök 

fyrir máli sínu eru mun ólíklegri til þess að slást og nota þess í stað orð og 

samningaviðræður til þess að leysa úr ágreiningi. Önnur börn líta á þau börn sem kunna 

að færa rök fyrir máli sínu sem gáfuð og trúverðug.142 

Mikilvægt er fyrir kennara að grípa inn í aðstæður þar sem börn sýna öðrum 

börnum árásarhneigð og kenna rétta hegðun. Börnum sem ráðist er á þarf að kenna að láta 

ekki undan og sýna ákveðni. Þeim sem ráðast á þarf að kenna réttar samskiptaleiðir. Með 

því að kenna börnum staðfestu verða þau hæfari til þess að mæta eigin félagslegu þörfum. 

Þegar börn sýna staðfestu á móti árásarhneigð og stjórnsemi eru þau ólíklegri til að verða 

fyrir árásarhneigð. Börn sem sýna staðfestu öðlast meira sjálfstraust og eru líklegri til að 

standast þrýsting frá jafningjum sem reyna að fá þau til að gera eitthvað sem þeim finnst 

rangt, hættulegt eða vilja alls ekki gera. Að kenna ungum börnum staðfestu getur komið í 

veg fyrir að þau taki upp neikvæða eða ofbeldisfulla hegðun sem þau sjá hjá jafningjum. 

Að kenna börnum að standast þrýsting og hugsa sjálfstætt um hvað er rétt og öruggt eru 

atriði sem nauðsynleg eru í forvarnarstarfi gegn ofbeldi.143 

Því hefur verið haldið fram að hægt sé að vernda börn gegn einelti með góðu 

uppeldi. Þar verða foreldrar og kennarar að koma jafnt að málinu. Stór þáttur í 

forvarnarstarfi er að byggja upp sjálfstraust barnanna, þjálfa þau í félagslegum 

samskiptum og kenna þeim að bregðast rétt við í eineltisaðstæðum.144 Hrós vegur stóran 

þátt í uppbyggingu sjálfstrausts barna, þess vegna er mikilvægt að hrósa þeim þegar þau 

sýna sjálfsöryggi.145 Frímínútur eru mjög algengur vettvangur eineltis, er vöktun 

útisvæðisins því mjög mikilvæg. Í leikskólum er mjög mikilvægt að starfsfólkið sé 

vakandi í útiverunni og gefi þeim stöðum sem eru í skjóli frá augum hinna fullorðnu 

sérstakan gaum. Í fjölmörgum rannsóknum sem gerðar hafa verið hefur komið í ljós að 

einelti á sér oftast stað þegar fullorðnir sjá ekki til.146 Til þess að koma í veg fyrir þetta 

geta kennarar skipulagt vinatengsl, á milli tveggja barna, deilda eða alls leikskólans. 
 
142Eggen og Kauchak 1999:483-484 
143 Slaby o.fl. 1995:128-129 
144 Rigby 2002:240-241 
145 Rigby 2002:241-242 
146 Pettersen 1997:81 
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Mikilvægt er að velja saman þá einstaklinga sem passa best saman. Einnig er hægt að fá 

eldri börnin til þess að taka að sér þau yngri til dæmis í útiveru og kenna þeim einhverja 

leiki.147 

6.4.1 Bernese áætlunin 

Bernese áætlunin hefur þróast frá því að fyrsta rannsókn Alsakers í Berne var 

framkvæmd árið 1998.148 Þróun Bernese áætluninnar gegn einelti í leik- og grunnskólum 

er byggð á þekktum leiðum sem notaðar hafa verið í áætlunum gegn einelti og í öðrum 

áætlunum sem byggja á félagsþroska.149 Áætlunin var notuð í átta leikskólum og notast 

var við jafn marga samanburðarhópa til þess að meta áhrif áætlunarinnar. Þó svo að 

tilgangurinn væri að koma í veg fyrir einelti þá var innleiðingin í sjálfu sér inngrip. 

Leikskólakennurum í Berne var boðin þátttaka í áætluninni og má því segja að þeir sem 

tóku þátt hafi verið þeir sem áhuga höfðu á að draga úr einelti með forvörnum í sínum 

leikskólum. Af þeim 88 leikskólakennurum sem boðin var þátttaka höfðu 18 (frá 16 

leikskólum) áhuga. Átta leikskólar tóku þátt í áætluninni og hinir átta notaðir sem 

samanburðarhópur sem voru þátttakendur ári síðar. Í inngripsaðgerðarhópnum voru 152 

börn (50% stelpur) og í samanburðarhópnum voru 167 börn (59,9% stelpur). Börnin voru 

á aldrinum fimm til sjö ára. 

Inngripsáætlunin er uppbyggð á sama máta og Bernese rannsóknin sem fjallað var 

um í kafla 5.2. Notast var við sömu gagnaöflun og þar fór fram, að auki fóru kennararnir 

á átta fundi í upphafi áætlunarinnar þar sem farið var yfir vissa þætti með þeim svo sem 

mismunandi hegðun og árásahneigð, foreldrasamvinnu, að setja börnum takmörk og 

fleira. Þrátt fyrir þessa fundi og fræðslu var sérstök áhersla lögð á að kennararnir þekktu 

börnin á deildinni sinni best.150 

Niðurstöður inngripsaðgerðarinnar voru að í hópnum þar sem aðgerðir gegn 

einelti voru hafnar minnkaði hlutfall þolenda um 15 %. Í samanburðarhópnum var hins 

vegar 55 % aukning á þolendum. Kennarar í inngripsaðgerðarhópnum tóku undir þær 

niðurstöður að þolendum beins og óbeins eineltis, í þeirri mynd að skilja útundan, hafi 
 
147 Saman í sátt 2001:19-26 
148 Alsaker 04.04.2003 
149 Alsaker og Valkanover 2001:181 
150 Alsaker og Valkanover 2001:181-182 
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fækkað. Hins vegar var aukning á munnlegu einelti meðal barnanna í þeim hópi. 

Niðurstaða beggja hópanna sýndu að tíðni eineltis minnkaði ekki meðal barnanna. 

Útkoma inngripsaðgerðarinnar var mismunandi eftir því hvernig eineltið var metið. Í 

þeim hópum sem gripið var inn í virtist það almennt hafa dregið úr hlutfalli þolenda þrátt 

fyrir vísbendingu um aukið hlutfall gerenda. En Bernese áætlunin gefur þó til kynna að 

án hennar er líklegt að þolendum fari fjölgandi.151 

Megin forsenda Bernese áætlunarinnar var að auka getu kennara til þess að taka á 

eineltismálum. Þar kom fram að mikilvægt er að fylgja kennurum eftir þeim til stuðnings 

og krefjast árangurs af þeim. Eftir inngripsaðgerðina voru kennarar öruggari og kunnu 

betur að bregðast við eineltismálum. Þeim fannst þeir hafa betri stjórn á aðstæðum og 

sögðu einelti vera fyrirbæri sem kennarinn getur verið meðvitaður um og stoppað. Það 

sýnir mikilvægi þess að kennarar fái rétta þjálfun til þess að taka á málunum.152 Ein af 

aðal forvarnaraðgerðunum var að börnunum var leyft að vera með í að búa til 

hegðunarreglur og þau látin teikna myndir sem stóðu fyrir hverja reglu. Einnig var unnið 

að því að efla ákveðni barna með líkamlegum æfingum sem hjálpa þeim að setja sjálfum 

sér og öðrum takmörk, ákvarða umráðasvæði sitt og læra að svara fyrir sig. 153 Bernese 

inngripsaðgerðin sýndi að börnin geta verið virkir þátttakendur í að koma í veg fyrir 

einelti og að eftir inngrip eru börnin líklegri til þess að hjálpa þolanda í 

eineltisaðstæðum.154 

Bernese áætlunin var gagnrýnd vegna þess að í niðurstöðum rannsóknarinnar 

koma hvergi fram tengslin á milli svara barnanna og kennaranna. Þær aðferðir sem 

notaðrar eru við greiningu niðurstaðna eru gagnrýndar og aðal niðurstaðan véfengd, að án 

inngrips aukist hlutfall þolenda, vegna þess að sú niðurstaða er einungis fengin frá 

svörum barnanna en ekki studd af svörum kennaranna.155 

Mögulegt er að þolendum fjölgi ekki án inngripsaðgerða heldur aukist viðkvæmni 

kennara og barna gagnvart einelti. Það sem áður var ef til vill ekki flokkað sem einelti 

verður það hugsanlega í samanburðarhópnum, vegna þátttöku þeirra í rannsókninni. 

Alsaker og Valkanover segja að sjálfsmynd barna sem lögð eru í einelti breytist, þau 
 
151 Alsaker og Valkanover 2001:183-184 
152 Alsaker 2003:4-15 
153 Alsaker 2003:7-9 
154 Alsaker 2003:13 
155 Rigby 2002:35 
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upplifa neikvæðari sjálfsmynd, finna til vonleysis, lítilsvirðingar og skammar. Börnin líta 

á sjálf sig sem þolendur og er þar af leiðandi mun líklegri til að festast í hlutverki 

þolandans. Börn sem hafa minna sjálfstraust eru líklegri en önnur til þess að taka nærri 

sér eineltistilburði annarra barna í þeirra garð. Líklegt er að leikskólakennarar hafi 

hindrað tilhneigingu slíkra barna með forvarnarstarfinu. Það er möguleiki að minna 

hlutfall þolenda eftir inngrip sé til komið vegna aukinnar áræðni þolendanna. Þolendur 

öðluðust aukna áræðni með þekkingu til að verjast og gerendurnir þess vegna einbeitt sér 

meira að þeim sem ekki vörðu sig. Einnig lækkaði tíðni líkamlegs eineltis en aukning 

varð á því munnlega. Þetta gæti stafað af því að með minna líkamlegu einelti hafi athygli 

kennaranna beinst meira að munnlegu einelti vegna þess að þeir litu það ekki eins 

alvarlegum augum áður. Megin niðurstöður inngripsaðgerðarinnar eru ef til vill ekki 

traustar en það er umhugsunarvert hvað í inngripinu leiddi til jákvæðrar niðurstöðu. Í 

stórum dráttum gæti það hafa verið fræðslan sem leikskólakennararnir fengu, 

leikskólakennararnir fylgdust betur með börnunum, lögð var meiri áhersla á samvinnu 

leikskólakennara, foreldra og barna, börnunum voru sett takmörk og reglur sem þau sjálf 

samþykktu.156 

6.4.2 Hlutverkaleikir og leikræn tjáning 

Hlutverkaleikur er aðferð sem reynst hefur happadrjúg fyrir leikskólabörn til að æfa góð 

félagsleg samskipti. Ýmis konar leikræn tjáning og leikrænar æfingar er einnig góð leið 

til að byggja upp félagsleg samskipti meðal leikskólabarna.157 Í Aðalnámskrá leikskóla er 

lögð höfuð áhersla á að leikur barna sé lífstjáning þeirra og mikilvægasta náms- og 

þroskaleið barna. Þar kemur einnig fram að í gegnum leikinn læra börn samvinnu, 

samskiptareglur og að virða rétt annarra.158 

Leikurinn er náttúrulegt tjáningarform barna og á sér engin landamæri. 

Kennslufræðingar og sálfræðingar hafa sagt að leikurinn endurspegli þroska og líf barna 

og sé dyr inn í veröld þeirra.159 Talið er að börn læri betur í gegnum leik en á annan hátt, 

leikrit um einelti er leið sem getur hjálpað börnum að skilja aðstæður betur. Leikritið 
 
156 Rigby 2002:36-38 
157 Meyer og Nyhagen-Hansen 1997:101 
158 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
159 Gordon og Brown 1996:348 
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Töfraherbergið var sýnt fimm, sex og sjö ára gömlum börnum í leikskólum í Noregi til að 

sporna við einelti. Leikritið fjallar um Guri sem er lögð í einelti af Klöru, Selmu og Gry. 

Þegar aðstæður urðu sem verstar fyrir Guri fór hún inn í töfraherbergið sitt þar sem hún 

fann styrk til þess að brjótast gegn eineltinu í raunveruleikanum. Börnin sem horfðu á 

leikritið fundu almennt til samúðar með Guri og í áframhaldandi starfi sögðust börnin 

aldrei ætla að gera eins og hinar þrjár persónurnar, leggja í einelti. Að sýna börnum leikrit 

um einelti vekur þau til umhugsunar. Þau reyna að vinna úr því sem þau sjá í gegnum 

hlutverkaleik og teikningar sínar og læra að þekkja tilfinningar sínar og annarra, þannig 

læra þau að setja sig í spor annarra.160 Í Aðalnámskrá leikskóla segir að leikurinn 

endurspegli reynsluheim barna, menningu þeirra og samfélag. Börn lifa sig inn í atburði 

sem gerast í kringum þau, rifja upp atburði sem þau hafa séð í leiknum og umbreytia 

persónum og atburðum eftir skilningi sínum og tilfinningum. Leikurinn spinnst svo í 

samráði við leikfélagana.161 

Margar leiðir eru færar til að nýta leikræna tjáningu á frumlegan hátt í leikskólum, 

einnig gegn einelti. Til dæmis er hægt að setja á svið sögu um einelti. Leikskólakennarar 

geta leikið, notað handbrúður, hluti eða skuggamyndir. Einnig geta þeir farið inn í 

hlutverkaleik barna sem ekki fá að vera með hinum, virkjað þannig hin börnin og fá þau 

til að leika sér saman án þess að skilja einhvern útundan. Sama hvaða aðferðir 

leikskólakennarar nota í forvörnum gegn einelti þá er mikilvægt að nýta leik barna þar 

sem hann er helsta námsleið þeirra.162 

6.4.3 Barnaheimspeki 

Í barnaheimspeki er unnið út frá hæfileika barna til þess að undrast. Börn velta fyrir sér 

lífinu og tilverunni og læra að nota gagnrýna, skapandi og sjálfstæða hugsun.163 Börn 

læra að tjá skoðanir sínar og hlusta á aðra í gegnum samræður. Þau lýsa skoðunum sínum 

og færa rök fyrir máli sínu. Börn lýsa hverju þau eru sammála og hverju þau eru 

ósammála, leiðrétta hvert annað og þróa hugmyndir sínar í sameiningu.164 Heimspekin 

 
160 Meyer og Nyhagen-Hansen 1997:102 
161 Aðalnámskrá leikskóla 1999:12 
162 Meyer og Nyhagen-Hansen 1997:102 
163 Aðalbjörg Steinarsdóttir og Helga María Þórarinsdóttir 2000:19 
164 Brynhildur Sigurðardóttir 1998:19-20 
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hefst með því að spyrja heimspekilegra spurninga, eins og til dæmis: „Hvernig varð 

heimurinn til?“ En mörg mismunandi svör eru til við slíkum spurningum.165 

Barnaheimspeki örvar málþroska barna og stuðlar að rökvísi. Börn verða víðsýnni 

og sjálfstæðari í hugsun. Þau uppgötva á áhrifaríkan hátt þær reglur, viðmið og gildi sem 

ríkja í samfélaginu. Í barnaheimspeki vakna upp nýjar hugmyndir hjá börnum og forvitni 

þeirra og undrun fær að njóta sín. Börn leitast við að komast að forsendum og viðmiðum 

að sjálfsdáðum og læra að leysa ágreining með orðum og rökræðum í stað 

handalögmála.166 Það er mikilvægt að loka ekki á spurningar og áhuga barna á lífinu og 

tilverunni. Það má ekki mata börn á upplýsingum heldur kenna þeim að velja og hafna, 

taka afstöðu. Kenna þeim að vera læs á umhverfi sitt og líta allt með gagnrýnum augum. 

Barnaheimspeki getur leitt af sér yfirfærsluáhrif á önnur náms-og þroskasvið.167 

Barnabækur er helsta leiðin sem notuð er í hefðbundinni heimspeki með börnum. 

Saga er lesin sem hefur ákveðin siðaboðskap að geyma og rætt er um innihald hennar í 

heimspekilegum samræðum á eftir.168 Margar barnabækur og sögur fjalla um einelti og 

bjóða upp á samræður að lestri loknum, þar mætti nefna: Litli ljóti andarunginn eftir 

H.C.Andersen, Gúmmi-Tarsan eftir Ole-Lunde Kirkegaard og Bróðir minn ljónshjarta 

eftir Astrid Lindgren. 

Í Bernese áætluninni, sem fjallað var um í kafla 6.4.1,var unnið að því að efla 

samúð barna með markvissum æfingum og notaðar samræður við börn um reynslu þeirra 

af einelti í leikskólanum sem inngrips- og forvarnaraðferð. Þar var einnig lögð áhersla á 

að efla skilning á tilfinningum barna og að auka félagslega færni þeirra.169 

Í rannsókn Alsakers frá Noregi sem fjallað var um í kafla 5.1 voru samræður 

önnur af tveimur aðal inngripsaðgerðunum sem notaðar voru.170 

165 Jostein Gaarder 1995:19-24 
166 Aðalbjörg Steinarsdóttir og Helga María Þórarinsdóttir 2000:19 
167 Aðalbjörg Steinarsdóttir o.fl. 2001:7 
168 Aðalbjörg Steinarsdóttir o.fl. 2001:11 
169 Alsaker 2003:9-10 
170 Pettersen 1997:81-82 
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6.4.4 Lífsleikni í leikskóla 

Í Aðalnámskrá leikskóla er lífsleikni skilgreind á eftirfarandi hátt: „Lífsleikni byggist á 

alhliða þroska barns, færni þess til samskipta, rökrænnar tjáningar og til að bera virðingu 

fyrir umhverfi sínu“.171 Fjallað er um gildi lífsleikni og að efla eigi lífsleikni barna með 

því að rækta alla þroskaþætti þeirra. Siðgæðis- og félagsþroski eru meðal þeirra 

þroskaþátta sem getið er um í Aðalnámskrá leikskóla.172 

Lífsleiknistarf hefur þónokkuð rutt sér til rúms í íslenskum leikskólum til að 

mynda eru þrír leikskólar á Akureyri með öflugt þróunarstarf í lífsleikni í gangi til ársins 

2004. Markmiðið með starfinu er að efla siðferðisvitund barna og fullorðinna, í þeim 

tilgangi að verða bæði góð og fróð manneskja. Unnið er að því að kenna börnum dygðir 

eins og vingjarnleika, virðingu, hófsemi, hugrekki og þolinmæði. Til þess að efnið komist 

sem best til skila eru notaðar samræður, handbrúður, loðtöflusögur, bækur og dæmisögur 

í kennslunni auk þess sem mikil áhersla er lögð á foreldrasamstarf. Starfið miðar að því 

að börn efli félagsleg samskipti, geti sett sig í spor annarra og noti gagnrýna hugsun. 

Mikilvægur þáttur er líka að börnin temji sér réttlæti og leysi ágreiningsmál án 

ranglætis173 

6.4.5 Tilfinningagreind 

Í Aðalnámskrá leikskóla segir að efla eigi tilfinningaþroska barna með því að búa þeim 

öruggt umhverfi ríku af hlýju og festu, kenna þeim að bera virðingu fyrir sjálfum sér og 

öðrum.174 Tilfinningagreind felur í sér hæfileikann til að hafa samkennd með öðrum.175 

Umfjöllun um hana tengist fjölgreindarkenningu Gardners. Fjölgreindarkenningin gengur 

út á að allir búi yfir sjö greindum, þar með talinni tilfinningagreind. Geta manna er 

misjöfn eftir hverri greind og þurfa þeir þess vegna á misjafnlega mikilli kennslu og 

þjálfun að halda til að efla hverja greind fyrir sig, einnig tilfinningagreind.176 

171 Aðalnámskrá leikskóla 1999:16 
172 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9-10 
173 Gerður Ringsted og Sonja Kro 23.03 2002 
174 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
175 Goleman 2000:105 
176 Gardner 1991:12 
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Með tilfinningalæsi læra börn að þekkja sjálf sig, tilfinningar sínar og annarra. Sú 

kennsla sem börn fá í tilfinningalæsi kemur til með að búa með þeim alla ævi. 

Tilfinningahæfni þeirra eflist með því að kenna þeim að snúa persónulegum erfiðleikum 

sér í hag og bestur árangur næst með því að samræma aðgerðir við foreldra. Kennsla á 

þessu sviði gerir samfélagið betra og þar með það umhverfi sem börn dvelja mikið í, 

skólaumhverfið. Ávinningurinn er mikill, umhverfið verður sá staður þar sem börn finna 

að aðrir virða og láta sér annt um þau. 177 

Kennsluefni í sjálfsvísindum lítur að nánast öllum þáttum tilfinningagreindar og 

þar með undirstöðuatriðum þeirrar hæfni sem einkum má til varnar verða gegn þeim 

margvíslegu hættum sem steðja að börnum.178 Námsefni í sjálfsvísindum er meðal annars 

samkennd sem felur í sér að skilja tilfinningar og hugsunarhátt annarra, líta á mál frá 

sjónarmiði annarra og átta sig á gildi þess að fólk hafi mismunandi skoðanir á mönnum 

og málefnum.179 Samkennd er sú tilfinningahæfni sem skiptir einna helst máli. Hún felst í 

því að skilja tilfinningar annarra, setja sig í spor þeirra og taka tillit til þess að afstaða og 

tilfinningar fólks af mismunandi tilefni eru með ýmsu móti.180 

6.4.6 Stig af stigi 

Stig af stigi er námsefni sem kemur upprunalega frá Bandaríkjunum og heitir á 

frummálinu Second step. Námsefnið samanstendur af þremur þáttum. Í fyrsta þættinum er 

fjallað um samkennd, þar læra börnin meðal annars að sýna umhyggju og finna til 

samúðar með örðum. Annar þátturinn fjallar um hvernig hægt er að leysa vandamál stig 

af stigi og hafa stjórn á hvatvísi. Til þess að kenna börnunum að leysa vandamál stig af 

stigi er stigunum líkt við umferðaljós þar sem mikilvægt er að gera hlutina í réttri röð: 

stoppa, bíða og halda áfram. Í síðasta hlutanum læra börnin sjálfstjórn og að hafa stjórn á 

reiði sinni, þar sem meðal annars er fjallað um hvernig bregðast eigi við árásargirni.181 

Greint er frá árangri aðferðarinnar sem inngripsaðgerð gegn einelti í leikskóla í kafla 5.3. 

 
177 Goleman 2000:278-279 
178 Goleman 2000:255 
179 Goleman 2000:300 
180 Goleman 2000:255 
181 http://www.idavollur.akureyri.is/gladheimur/stig_af_stigi.htm 26.04.2003 

http://www.idavollur.akureyri.is/gladheimur/stig_af_stigi.htm


Snemma beygist krókurinn til þess er verða vill 

49

Eitt mikilvægasta markmiðið með kennsluaðferðinni stig af stigi er að kenna 

börnum hæfni til að leysa vandamál á sjálfstæðan hátt. Um leið og barn finnur að það 

hefur tök á þeim félagslegu aðstæðum sem það er í hverju sinni, þá styrkist ekki bara 

sjálfsímynd þess heldur eykst getan til bóknáms einnig. Þjálfun barna í félagsfærni gefur 

þeim forsendu til að ná valdi á félagslegu samspili heimsins.182 

Að kenna börnum að setja sig í spor annarra hjálpar þeim að leysa úr ágreiningi 

án ofbeldis. Vandamálalausn vex börnum oft í augum vegna þess að þau hafa ekki lært að 

setja sig í spor annarra og grípa þess vegna frekar til handalögmála.183 

182 Stig af stigi 2002:10 
183 Stig af stigi 2002:14 
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7. Aðdragandi könnunar 

 

Í viðamikilli heimildaleit fundust fáar heimildir er vörðuðu rannsóknir á einelti í 

leikskólum á Íslandi. Vegna þessa þótti höfundum þessarar ritgerðar þörf á að bæta úr og 

leggja lóð á vogarskálina. Tilgangurinn með rannsókninni var að kanna viðhorf 

leikskólakennara og foreldra til eineltis meðal leikskólabarna og athuga hvort einelti 

viðgangist á meðal leikskólabarna. Þar sem hlutfall þátttakenda var tölfræðilega lágt má 

segja að um forkönnun hafi verið að ræða, sem vonandi leiðir til frekari rannsókna. 

 

7.1 Spurningalistar útbúnir 

Rannsóknarspurningin er: „Á einelti sér stað í leikskólum?“. Til þess að svara 

spurningunni voru útbúnir spurningalistar fyrir leikskólakennara og foreldra 

leikskólabarna og viðhorf þeirra til málefnisins kannað. Spurningalistarnir voru þannig 

uppsettir að áður en þátttakendur svöruðu þurftu þeir að lesa skilgreiningu á einelti og 

eineltisáætlun. Skilgreining Olweusar á einelti var lögð til grundvallar, til að tryggja 

sambærilegan skilning þátttakenda á hugtakinu. Skilgreininguna má sjá í kafla 1.1. 

Foreldrar fengu svipaðar spurningar og leikskólakennarar. Spurningar sem 

leikskólakennarar fengu voru fleiri, þar sem þeir voru spurðir hvort þeir hefðu orðið varir 

við einelti í sínum leikskóla. Foreldrar voru spurðir hvort þeir höfðu áður átt barn í 

leikskóla til að hægt væri að bera saman niðurstöður á svörum þeirra sem ekki höfðu átt 

barn áður í leikskóla og þeirra sem áður höfðu átt barn í leikskóla. Spurningalistana má 

sjá í fylgskjölum 1 og 2. 

Leyfi til að framkvæma könnunina var fengið hjá deildarstjóra skóladeildar 

Akureyrar, sjá fylgiskjal 3. Auk þess var leitað eftir leyfi hjá persónuvernd sem taldi að 

ekki væri verið að sýsla með persónulegar upplýsingar og leyfi frá þeim þess vegna 

óþarft, sjá fylgiskjal 4. 
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7.2 Úrtakið 

Þátttakendur komu frá öllum 12 leikskólum Akureyrar. Í hverjum leikskóla voru fjórir 

leikskólakennarar fengnir til að taka þátt, leikskólastjóri, aðstoðarleikskólastjóri og tveir 

leikskólakennarar á deild elstu barna. Ætlunin var einnig að kanna sjónarmið foreldra 

barna á sama aldursstigi og voru fernir foreldrar í hverjum leikskóla fengnir til að taka 

þátt. Alls var úrtakið 96, leikskólakennarar voru 48 og foreldrar 48. Val á þátttakendum 

var handahófskennt og eftirfarandi aðferð var beitt. Númeraðir listar voru útbúnir þar sem 

fram kom hvaða börn urðu fyrir valinu og foreldrar þeirra fengnir til að taka þátt. Úrtakið 

í hverjum leikskóla voru foreldrar tveggja stúlkna og tveggja drengja. Númeruðu listarnir 

hér að neðan sýna hvaða barn varð fyrir valinu og fór númer hvers barns eftir stöðu þess á 

nafnalista leikskólans. 

 

Leikskóli 1
Stúlkur númer 1 og 3  
Drengir númer 6 og 8 

Leikskóli 2
Stúlkur númer 2 og 4  
Drengir númer 7 og 9 

Leikskóli 3
Stúlkur númer 5 og 7 
Drengir númer 4 og 6 

Leikskóli 4
Stúlkur númer 4 og 6  
Drengir númer 3 og 9 

Leikskóli 5
Stúlkur númer 1 og 7 
Drengir númer 2 og 8 

Leikskóli 6
Stúlkur númer 4 og 8 
Drengir númer 1 og 5 

Leikskóli 7
Stúlkur númer 3 og 7 
Drengir númer 2 og 4 

Leikskóli 8
Stúlkur númer 4 og 8 
Drengir númer 1 og 9 

Leikskóli 9
Stúlkur númer 7 og 9  
Drengir númer 2 og 6 

Leikskóli 10
Stúlkur númer 2 og 8 
Drengir númer 5 og 9 

Leikskóli 11
Stúlkur númer 5 og 9  
Drengir númer 4 og 8 

Leikskóli 12
Stúlkur númer 6 og 8 
Drengir númer 1 og 3 

Nöfn allra leikskólanna voru sett í pott og dregin upp hvert af öðru þar sem sá fyrsti fékk 

úthlutað „leikskóla 1“ sá næsti „leikskóla 2“ og svo framvegis. 

Þegar búið var að deila úrtakinu á leikskólana með handahófskenndum hætti var 

farið með spurningalistana þangað. Óskað var eftir samvinnu við leikskólastjóra hvers 

leikskóla og þeir beðnir um að dreifa könnununum til starfsmanna sinna og foreldra 

þeirra barna sem í úrtakinu lentu. Til að tryggja nafnleynd þátttakanda enn betur fengu 

leikskólastjórar afhent umslög sem þeir dreifðu með spurningalistunum þannig að hver 

þátttakandi gæti sett svarseðil sinn í ónafngreint og ónúmerað umslag. 
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8. Niðurstöður könnunar 

 

8.1 Lagt af stað 

Áður en aðal könnunin var framkvæmd var gerð forkönnun til að meta spurningarnar. 

Einn leikskóli varð fyrir valinu og fékk hann afhentar átta kannanir alls, fjórar fyrir 

leikskólakennara og fjórar fyrir foreldra. Áætlað var að sækja svarseðlana viku síðar. 

Höfðu þá einungis leikskólakennarar svarað og ekkert foreldri. Leikskólakennarar fengu 

foreldrum könnunina, þeir fóru með hana heim og þrátt fyrir ítrekun leikskólakennara 

skilaði hún sér ekki til baka. Af þeim þremur leikskólakennurum sem svöruðu gerðu 

engir athugasemdir við spurningarnar. Í ljósi prufukeyrslunnar var ákveðið að halda 

spurningalistunum óbreyttum. Þar sem ekkert svar barst frá foreldrum var leitað eftir 

samvinnu við leikskólakennara og þeir fengnir til að biðja foreldra að svara könnuninni á 

staðnum með það að markmiði að ná hærra svarhlutfalli. 

Þegar kannanirnar voru bornar út var ákveðið að svarseðlarnir yrðu sóttir viku 

síðar. Skiluðu kannanirnar sér ekki nærri allar þegar farið var í leikskólana, en flestir 

óskuðu eftir því að komið yrði aftur til að sækja það sem upp á vantaði. Að tveimur 

vikum liðnum frá upphafi rannsóknarinnar höfðu öll þau svör sem fengust skilað sér. 

 

8.2 Svarhlutfall 

Í úrtakinu voru 48 leikskólakennarar, í einum leikskóla voru aðeins 3 starfandi 

leikskólakennarar, varð þess vegna endanlegur fjöldi 47. Bárust 45 svör frá 

leikskólakennurum (95,74%). Foreldrar voru 48 sem lentu í úrtakinu, svarhlutfall þeirra 

var 45 af 48 (93,75%). Fyrsta spurningin sem foreldrar fengu var hvort þeir hefðu áður átt 

barn í leikskóla. Svörum foreldra var skipt niður í tvo flokka eftir því hvort þeir svöruðu 

fyrstu spurningu játandi eða neitandi, þeir sem svöruðu játandi eru í hópi A og þeir sem 

svöruðu neitandi eru í hópi B. 

Svörin sem skiluð sér ekki voru 6 samanlögð, þrjú frá foreldrum og þrjú frá 

leikskólakennurum. Ástæður fyrir brottfalli voru annað hvort að þátttakendur neituðu að 

svara eða ekki náðist í þá á tímabilinu. 
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8.3 Lokaðar spurningar 

Lokaðar spurningar voru ekki þær sömu fyrir foreldra og leikskólakennara að því leyti að 

leikskólakennarar fengu fleiri spurningar. Leikskólakennarar voru spurðir um eigin 

upplifun á einelti, hins vegar voru foreldrar spurðir hvað þeir teldu að ætti sér stað. Þegar 

spurt var um eineltisáætlanir var fyrirkomulagið eins, það er að segja leikskólakennarar 

voru spurðir hvort eineltisáætlun væri til í þeirra leikskóla en foreldrar voru spurðir hvort 

þeir teldu eineltisáætlun eiga við í leikskólum. Svarmöguleikar spurninganna voru frá 

þremur og upp í fimm. Niðurstöður spurninganna birtast hér í súluritum þar sem súlurnar 

eru reiknaðar í prósentuhlutföllum og í meðfylgjandi texta hverrar töflu. 

Tafla 8.1 sýnir afstöðu þátttakenda til skilgreiningarinnar um einelti sem birtist 

fyrir framan spurningalistann. Þátttakendur voru beðnir að svara hvort þeim þætti 

skilgreiningin eiga við um leikskólabörn. 

 

Tafla 8.1 Á skilgreiningin um einelti við um leikskólabörn 
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Eins og sjá má á töflunni fengu þátttakendur fimm svarmöguleika, mjög líklegt, frekar 

líklegt, frekar ólíklegt, mjög ólíklegt og veit ekki. Fjörutíuogfjórir leikskólakennarar af 45 

svöruðu spurningunni, 25 svöruðu mjög líklegt, 16 frekar líklegt, 1 frekar ólíklegt, 1 

mjög ólíklegt og 1 veit ekki. Af 27 foreldrum sem hafa áður átt barn í leikskóla svöruðu 

26, mjög líklegt 9, frekar líklegt 14, frekar ólíklegt 3, enginn mjög ólíklegt eða veit ekki. 

Að lokum eru 18 foreldrar sem hafa ekki átt barn áður í leikskóla og svöruðu þeir allir, 
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þar segja 13 mjög líklegt, 8 frekar líklegt, 4 frekar ólíklegt, 1 mjög ólíklegt og 2 sem 

segja veit ekki. 

Tafla 8.2 sýnir skoðun þátttakenda á því hvort þeir telji að einelti eigi sér stað 

meðal leikskólabarna samkvæmt gefinni skilgreiningu. Niðurstöðurnar sýna almenna 

skoðun þátttakenda á einelti í leikskólum en ekki hvort þeir hafi persónulega orðið varir 

við slíkt athæfi. 

 

Tafla 8.2 Er talið að einelti eigi sér stað meðal leikskólabarna? 
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Eins og taflan sýnir voru þrír svarmöguleikar gefnir, já, nei og veit ekki. Af 45 

leikskólakennurum svöruðu 43 þessari spurningu, svörin skiptust þannig, 20 sögðu já, 15 

nei og 8 veit ekki. Allir foreldrar svöruðu spurningunni. Af þeim foreldrum í hópi A 

sögðu 13 já, 5 nei og 9 veit ekki. Svör foreldra í hópi B voru: 6 sögðu já, 5 nei og 7 veit 

ekki. 

Tafla 8.3 sýnir hvort þátttakendur þekki einelti af eigin raun eða hafi orðið varir 

við það í sínum leikskóla. Eins og eðli spurningarinnar gefur tilefni til þá voru aðeins 

leikskólakennarar spurðir að þessu. 
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Tafla 8.3 Á einelti sér stað meðal leikskólabarna? 
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Svarmöguleikarnir voru, já, nei og veit ekki. Allir 45 þátttakendur svöruðu spurningunni. 

Þeir sem svöruðu játandi voru 26, neitandi 18 og veit ekki 1. 

Tafla 8.4 sýnir af hvaða toga þátttakendur, leikskólakennarar og foreldrar, telja 

einelti meðal leikskólabarna vera. Ekki gafst öllum kostur á að svara þessari spurningu, 

aðeins þeim sem höfðu áður svarað að þeir höfðu orðið varir við einelti eða töldu það 

eiga sér stað meðal leikskólabarna. Það var ekki skilyrði að svara aðeins einum 

möguleika og var svarendum bent á það. Misjafnt var hvort svarendur völdu einn eða 

fleiri svarmöguleika, þar af leiðandi stendur hver liður fyrir sig eins og stök spurning. 

Þetta má sjá í prósentuhlutfalli töflunnar. 

 
Tafla 8.4 Af hvaða toga er einelti meðal leikskólabarna? 
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Eins og sjá má voru svarmöguleikar við þessari spurningu þrír, með orðum, líkamlegt og 

félagslegt einelti. Af þeim 26 leikskólakennurum sem svöruðu spurningunni töldu 18 að 

einelti færi fram með orðum, 7 töldu það vera líkamlegt og 24 félagslegt. Svör foreldra í 

hópi A voru 13, af þeim voru 6 sem töldu að það væri með orðum, 5 líkamlegt og allir 

félagslegt. Svör foreldra í hópi B voru 6, af þeim voru 4 sem álitu það vera með orðum, 4 

líkamlegt og 5 félagslegt. 

Tafla 8.5 sýnir aðeins svör leikskólakennara en vegna eðli spurningarinnar fengu 

þeir hana eingöngu. Svarendur þessarar spurningar voru aðeins þeir leikskólakennarar 

sem áður höfðu svarað að þeir hafi verið varir við einelti. Sýnir taflan hversu oft 

leikskólakennarar telja að einelti hafi átt sér stað. 

 

Tafla 8.5 Tíðni eineltis meðal leikskólabarna 
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Fjórir valmöguleikar voru gefnir við þessari spurningu; daglega, vikulega, mánaðarlega 

og veit ekki. Af 26 leikskólakennurum sem svöruðu að þeir höfðu orðið varir við einelti 

meðal leikskólabarna svöruðu 25 spurningunni. Svörin skiptust þannig, 7 daglega, 9 

vikulega, 2 mánaðarlega og 7 veit ekki. 

Þrjár síðustu töflurnar sem á eftir koma tengjast allar innbyrðis. Fyrri tvær sýna 

niðurstöður úr spurningum sem aðeins voru lagðar fyrir leikskólakennara. Þar voru þeir 

spurðir hvort eineltisáætlun væri til í þeirra leikskóla og hvort hún kæmi að gagni. 

Niðurstöður seinustu töflunnar sýna afstöðu leikskólakennara og foreldra til þess hvort 

eineltisáætlanir eigi við í leikskólum. 
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Tafla 8.6 sýnir svör leikskólakennara við því hvort eineltisáætlun væri til í þeirra 

leikskóla. Svar þeirra byggðist á sameiginlegum skilningi á eineltisáætlun þar sem 

skilgreining á hugtakinu var sett fram fyrir alla áður en spurningalistanum var svarað, sjá 

fylgiskjal 1. 

 

Tafla 8.6 Hlutfall eineltisáætlana í leikskólum 
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Eins og eðli spurningarinnar gerir ráð fyrir svöruðu leikskólakennarar henni eingöngu. 

Allir svöruðu spurningunni þar sem um þrjá svarmöguleika var að ræða, já sögðu 16, nei 

27 og veit ekki 2. 

Tafla 8.7 tengist töflunni hér að framan og svöruðu einungis þeir 

leikskólakennarar sem áður höfðu sagt að eineltisáætlun væri til í þeirra leikskóla. Leitað 

var eftir áliti þeirra um hvort þeir teldu að hún kæmi að gagni. 
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Tafla 8.7 Kemur eineltisáætlun að gagni í leikskólum? 
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Um þrjá svarmöguleika var að ræða, já, nei og veit ekki. Sextán leikskólakennarar höfðu 

áður sagt að eineltisáætlun væri til í þeirra leikskóla og svöruðu þeir allir spurningunni 

sem þessar niðurstöður sýna. Já sögðu 14, nei sagði 1 og veit ekki 1. 

Tafla 8.8 sýnir, öfugt við töfluna hér á undan, svör leikskólakennara sem áður 

höfðu sagt að eineltisáætlun væri ekki til í þeirra leikskóla. Ef þeir höfðu svarað neitandi 

voru þeir spurðir hvort þeir teldu að slíkar áætlanir ættu við í leikskólum. Auk þess sýnir 

taflan afstöðu foreldra. 

 

Tafla 8.8 Á eineltisáætlun við í leikskólum? 
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Allir leikskólakennarar sem sögðu að engin eineltisáætlun væri til í þeirra leikskóla 

svöruðu þessari spurningu, eða 27. Svarmöguleikarnir voru þrír, já, nei og veit ekki. 26 

svöruðu játandi og 1 neitandi. Af þeim 27 foreldrum í hópi A voru 26 sem svöruðu, 21 

svaraði játandi, 2 neitandi og 3 veit ekki. Foreldrar í hópi B svöruðu allir spurningunni 

eða 18, já sögðu 8, nei 3 og 7 veit ekki. 

 

8.4 Opnar spurningar 

Leikskólakennurum og foreldrum gafst kostur á að svara þremur spurningum með opnu 

svari. Svör leikskólakennaranna eru inni í bláum kassa, svör foreldra sem hafa áður átt 

barn í leikskóla (A) eru inni í bleikum kassa og svör foreldra sem hafa ekki átt barn áður í 

leikskóla (B) eru inni í gulum kassa. 

Leikskólakennarar  

Foreldrar sem hafa átt barn áður í leikskóla (A) 

Foreldar sem hafa ekki átt barn áður í leikskóla (B) 

Fyrsta og önnur opna spurningin gaf þátttakendum tækifæri á að segja sitt álit á 

skilgreiningunni um einelti sem gefin var í upphafi könnunarinnar. Í fyrri spurningunni 

var gefinn kostur á að segja hvað átti ekki við í skilgreiningunni en í síðari hvað vantaði 

upp á. Þónokkuð fleiri svör bárust við fyrri spurningunni en þeirri síðari, sér í lagi frá 

foreldrum. 

 

8.4.1 Hvað á ekki við í meðfylgjandi skilgreiningu um einelti meðal leikskólabarna? 

Nokkur svör bárust frá leikskólakennurum við spurningunni eða alls 13 (27,7%). Svör 

foreldra í hópi A voru 8 (29,6%). Þeir foreldrar í hópi B sem svöruðu spurningunni voru 

5 (27,8%). 

Ábendingar sem leikskólakennarar höfðu fram að færa voru ekki allar þær sömu 

en bentu sumir á það sama. Tveir leikskólakennarar og eitt foreldri töldu að stríðni barna 

gæti ekki leitt til eineltis vegna inngripa starfsfólks. 
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• Síendurtekið? Eru ekki starfsmenn sem eiga að stoppa það og láta ekki endurtaka 

sig yfir lengri tíma? 

• Berskjaldaður, síendurtekið og yfir lengri tíma... 

• Orðið „síendurtekið“ á varla við í leikskólum, börn lenda e.t.v. einhvern tíma í 

einelti en ég held að það sé gripið inn í það fljótt að ekki náist síendurtekning á

eineltinu. 

Orðið vísvitandi fannst þremur leikskólakennurum og fjórum foreldrum ekki eiga 

við um leikskólabörn. Þeir töldu að börn á þessum aldri hefðu ekki nægan þroska til þess 

að leggja börn vísvitandi í einelti. 

• Ég hnaut um orðið vísvitandi, ég held að þetta sé oft ómeðvitað, stundum til að 

fylgja foringjanum. 

• Ég held að hjá leikskólabörnum sé það ekki alltaf vísvitandi hegðun sem veldur. 

• Það er einna helst – sparkar – pínir – heldur föstum, þetta sér maður sárasjaldan 

eða næstum aldrei þ.e.a.s. vísvitandi. En sennilega er þetta til. 

• Er ekki viss hvort svona hegðun sé alltaf endilega vísvitandi hjá svona litlum 

börnum. Vísvitandi meiðsli eða ofbeldi. 

• Set aðallega spurningamerki við orðið „vísvitandi“ – er ekki viss um að það eigi 

alltaf við þegar leikskólabörn eru annars vegar 

• Ég held að það sé mjög sjaldgæft að svo ung börn ráðist meðvitað á eitthvert eitt 

með það að markmiði að „vera vond.“ 

• Ég held að börn á leikskólaaldri hafi ekki náð að skilja einelti, stríða kannski en 

ekki meira. 
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Þremur leikskólakennurum fannst leikskólabörn ekki hafa þroska til þess að nota 

háð. 

• Já, hæðni. 

• Ég tel að leikskólabörn noti ekki það að hæðast að einhverjum. 

• Ekki mikið um að börn svona ung noti háð. 

Nokkrir leikskólakennarar töldu frekar um slæma hegðun barna að ræða en 

einelti. 

• Í leikskóla er kannski meira talað um neikvæða hegðun, gagnvart einhverjum t.d. 

lemja, bíta, sparka o.þ.h. á yngri deildum en minna um neikvæða gagnrýni með 

orðum. Börn á þessum aldri nota oft líkamlega neikvæða hegðun þar sem þau 

vantar orð til tjá sig.  

• Það er erfitt að segja – vissulega eru til börn sem gera þetta við önnur börn – 

stríða, uppnefna – hrinda sparka o.fl. Ég veit ekki hvort ég tel þetta einelti- nema 

þetta sé alltaf gert við sama barnið. 

• Neikvæð hegðun í leikskóla beinist yfirleitt ekki að einstaka barni heldur 

umhverfinu sjálfu. 

Einn leikskólakennari og nokkrir foreldrar töldu að ekki væri um líkamlegt einelti 

að ræða meðal barna í leikskólum. 

• Líkamlegt einelti tel ég ekki líklegt. 

• Ég held að líkamlegt ofbeldi sé ekki í leikskóla, eða vona ekki. 

• Ekki hótanir eða spörk. 

• Þegar um lítil börn er að ræða þá eru spörk og annað líkamlegt frekar óvitaskapur 

en ekki einelti (yngri en 3 – 3½)

• Ógeðfellt látbragð sem særir blygðunarkennd annarra, heldur öðrum föstum. 
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Einum leikskólakennara og einu foreldri fannst skilgreiningin ekki eiga við um 

yngri aldur leikskólabarna. 

• Ólíklegt að eigi við um yngri börnin. 

• Þetta á frekar við um eldri börn en yngri. 

8.4.2 Hvað vantar eða er ekki viðeigandi um leikskólabörn í meðfylgjandi 

skilgreiningu á einelti? 

Önnur opna spurningin, gaf leikskólakennurum og foreldrum eins og áður segir tækifæri 

til að koma því á framfæri sem þeim þótti vanta eða ekki eiga við um skilgreininguna. 

Komu tíu svör við þessari spurningu frá leikskólakennurum (21,3%). Aðeins fjögur svör 

bárust frá foreldrum við þessari spurningu, (8,9%). Það sem leikskólakennurum og einu 

foreldri þótti vanta í skilgreinuna sést hér að neðan. 

• Sum börn geta kallað fram neikvæða hegðun hjá öðrum börnum t.d. þau sem eru 

óvenju stíflynd. 

• Frekar síendurteknar athugasemdir sem geta verið svíðandi t.d. varðandi klæðnað. 

• Mér finnst vanta um hópeinelti þar sem í leikskóla er yfirleitt einn einstaklingur 

sem getur haft þannig áhrif á aðra að hann stýrir athöfnum þeirra gagnvart öðrum. 

• Ég held að það sé meira um félagslegt einelti en að beita valdi. Það er skilið 

útundan – orð látin falla – gerðar athugasemdir um viðkomandi. Oft ekki vísvitandi. 

• Það sem er byrjun á einelti hjá ungum börnum er ekki vegna mannvonsku. Þau 

vita ekki betur og þarf að taka í taumana einmitt þá. 

Alveg eins og talað er um að grunnskólakennarar geti lagt nemendur sína í einelti 

þá getur það líka átt við leikskólakennara. 

8.4.3 Er eitthvað sem þarf að koma fram varðandi einelti meðal leikskólabarna? 

Síðasta opna spurningin var í lok könnunarinnar, þar fengu leikskólakennarar og foreldrar 

tækifæri til þess að láta í ljós það sem þeim þótti vanta eða það sem þeir vildu að kæmi 
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fram varðandi einelti í leikskólum. Nokkur svör bárust, 13 frá leikskólakennurum 

(29,5%), 8 frá foreldrum sem höfðu áður átt barn í leikskóla (29,6%) og 4 frá foreldrum 

sem ekki höfðu átt barn áður í leikskóla (22,2%). Svörin voru af misjöfnum toga þar sem 

mismunandi ábendingar bárust. Hér að neðan sjást svörin þar sem þeim er skipt niður 

eftir eðli þeirra. 

Nokkrir leikskólakennarar og foreldrar bentu á mikilvægi þess að sporna við 

einelti strax í leikskóla og hversu verðugt og tímabært þetta efni væri í leikskólum. 

Að starfsmenn vinni með forvarnir í leikskólum s.s. ræða við börnin um samskipti 

og kenna þeim að virða hvert annað og styrkja sjálfsmynd þeirra svo þau verði síður 

fyrir einelti. 

Vantar meiri umræðu. Vantar meira efni um einelti. 

Ég hefði viljað svara þessum spurningum í samtali við ykkur! En samt flott hjá 

ykkur – mikilvægt efni í skólum. 

Þörf á námskeiði – aðferðir til að grípa inn í nógu snemma og fara rétt að því. 

Börn þurfa að læra að átta sig á hvað er einelti og hvað er „vont“ við það, að stríðni 

geti verið einelti. 

Það er gott að fylgjast með þessu strax í leikskóla ef einelti á sér stað. 

Að tala við börnin um að það sé rangt að stríða, það eru ekki allir eins = leggja 

áherslu á forvarnir. 

Frábært hjá ykkur að skoða þessi mál í leikskólum þar er ekki vanþörf á því og 

löngu tímabært. 

Gott framtak hjá ykkur. 

Gangi ykkur vel 
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Ég tel að leikskólakennarar séu almennt og ættu að vera vakandi gangvart einelti hjá 

leikskólabörnum. Svona ung börn kunna ekki að fela einelti og láta oft vita (klaga) 

þegar þau verða fyrir slíku. 

Ég tel mjög mikilvægt að fylgst sé með einelti í leikskólum því einelti getur haft 

mikil áhrif á alla jafnvel mjög ung börn. 

Þetta er mjög þörf umræða, hafið þökk fyrir. Ég sem foreldri hef lítið hugsað um 

einelti barna 0 – 6 ára. 

Þrír leikskólakennarar sögðu frá því hvernig börn sem sýna erfiða eða leiðinlega 

hegðun gagnvart börnum eða kennurum geta lent í hringiðju stríðni eða eineltis. 

Í okkar leikskóla leggjum við mikla áherslu á forvarnir þ.e. við erum meðvituð um 

að starfsmenn séu ekki að kalla upp nöfn (erfiðu) barnanna í tíma og ótíma. Einnig 

erum við vakandi fyrir því hvernig börnin eru og allt gert til að stoppa þau af ef þau 

byrja með óæskilega framkomu eða hegðun við önnur börn. Ég krossa við að ég 

hafi orðið vör við einelti en ekki alvarlegt. T.d. urðum við vör við það á einni 

deildinni að „erfiðum“ dreng var kennt um allt sem miður fór af öðrum börnum 

jafnvel þótt hann væri ekki í leikskólanum. 

Í tilfellinu sem ég veit um fór þolandinn og framkoma hans óskaplega í taugarnar á 

börnunum og þau orðin þreytt á honum – sem er enginn afsökun í sjálfu sér, en 

annars veit ég ekki um markvisst einelti í leikskóla. 

Í leikskólanum tölum við oft um blóraböggul þ.e. barn sem hin börnin kenna um 

alla hluti kannski vegna þess að viðkomandi sýnir öðrum börnum neikvæða hegðun 

og er oft skammaður, nafnið hans/hennar heyrist jafnvel oft í áminningartón og 

smám saman síast það inn hjá hinum börnunum og viðkomandi er kennt um allt 

sem aflaga fer. Orðið einelti er nýtt fyrir mér í leikskólasamhengi en í rauninni snýst 

ofangreint dæmi upp í einelti, eða hvað? 

Nokkrir foreldrar og leikskólakennarar efuðust um að einelti gæti átt sér stað 

meðal leikskólabarna vegna þess að þau hefðu ekki þroska til að sýna eineltishegðun. Þeir 

álitu frekar að um neikvæða hegðun í formi óvitaskapar væri um að ræða. 
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Ég held að leikskólabörn geri sér ekki grein fyrir að þau séu að leggja í einelti. 

Alltaf er erfitt að meta hvort um einelti er að ræða, leikskólabörn eru hvatvís og vita 

stundum ekki hvað má og hvað má ekki (t.d. með að lemja, bíta o.fl.). 

Í leikskólum er frekar talað um neikvæða hegðun en einelti. Ég tel að neikvæð 

hegðun sé mjög algeng í leikskólum í forminu þegar einhver lemur, bítur, hrindir, 

klípur og þá kannski vegna þess að yngri börnin vantar orð til að setja á athafnir 

sínar og einnig þekkja þau ekki og kunna ekki félagsleg samskipti. Þess vegna er 

kannski erfitt að greina hvort barn er að meiða vísvitandi eður ei.  

Ég held að einelti sé ekki algengt í leikskólum, aðallega vegna þess að þar er betra 

að eiga við það, vegna aldurs barna og þar eru börnin stöðugt í umsjá fullorðinna, 

en auðvitað er það til þó að það sé ekki eins algengt og alvarlegt og í grunnskólum. 

Mér finnst einelti ekki flokkast undir leikskóla vegna þess að þau hafa ekki þroska 

til að vita hvað er að leggja í einelti. 

Eitt svar frá leikskólakennara og tvö frá foreldrum báru vitnisburð um að einelti 

eigi sér stað meðal leikskólabarna og uppalendur hafi verið meðvitaðir um vandann. 

Ég hef reynt að taka snemma á vandanum (jafnvel þó það sé aðeins grunur). Fengið 

leyfi hjá foreldrum þolanda til að ræða við foreldra annarra barna. Hefur gengið afar 

vel. Þetta er verðugt ritgerðarefni hjá ykkur! 

Hef vitað um barn sem varð fyrir einelti í leikskóla, móðirin brást við og talaði beint 

við foreldra gerendanna og málið leystist fljótt og vel. Annars er um að gera að hafa 

eyru og augu vel opin. 

Það verður líka að hugsa um gerandann sem veldur eineltinu honum líður oft jafn 

illa og þolandanum eða jafnvel verr. 
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8.5 Umræður í kjölfar niðurstaðna 

Meirihluti leikskólakennara (94%) telja skilgreininguna á einelti sem þeir fengu í upphafi 

rannsóknarinnar eiga við um leikskólabörn eins og fram kemur í töflu 8.1. Hlutfallslega 

eru færri foreldrar sem telja skilgreininguna eiga við. Auk þess er töluverður munur á 

svörum foreldra í hópi A og B. Nokkuð hátt hlutfall (28%) foreldra í hópi B telja ekki 

líklegt að skilgreiningin eigi við en einungis 12% foreldra í hópi A. Þegar niðurstöður 

töflu 8.2, þar sem spurt var hvort þátttakendur telji einelti eiga sér stað meðal 

leikskólabarna almennt, eru bornar saman við niðurstöður töflu 8.3, þar sem spurt var 

hvort leikskólakennarar hafi orðið varir við einelti, kemur áhugaverð niðurstaða í ljós. Í 

fyrri spurningunni telja 47% leikskólakennara að einelti eigi sér stað meðal 

leikskólabarna almennt en 58% segjast hafa orðið varir við einelti. Þetta ósamræmi á 

niðurstöðunum er ef til vill vegna mistúlkunar á orðalagi spurningarinnar. Þar sem orðið 

„almennt“ var notað í fyrri spurningunni getur verið að leikskólakennarar hafi túlkað 

merkingu orðsins í þessu samhengi að einelti ætti sér stað í flestum eða öllum leikskólum. 

Þess vegna hafa eflaust færri svarað að þeir hafi almennt orðið varir við einelti í 

leikskólum því hugsanlega telja þeir að einelti sé ekki svo algengt að það finnist í flestum 

leikskólum. 

Engu að síður er ekki hægt að líta framhjá þeirri staðreynd að meira en helmingur 

leikskólakennara hafa orðið varir við einelti sem bendir eindregið til þess að einelti eigi 

sér stað meðal leikskólabarna. Enn fremur styðja niðurstöður sem fram koma í töflu 8.5, 

þá staðreynd að einelti er vandamál í leikskólum þar segja 64% (16) leikskólakennara að 

einelti eigi sér stað daglega eða vikulega. 

Munur á svörum foreldra í hópi A, þeirra sem áður hafa átt barn í leikskóla og B, 

þeirra sem ekki hafa átt barn áður í leikskóla, er talsverður í gegnum allar spurningarnar. 

Foreldrar í hópi A telja líklegra að einelti sé vandamál meðal leikskólabarna. Í töflu 8.8 

þar sem spurt er hvort eineltisáætlun eigi við í leikskólum kemur einnig mikill munur 

fram á svörunum. Rúmlega 50% fleiri foreldra í hópi A telja að eineltisáætlun eigi við í 

leikskólum. Munurinn er sjálfsagt tilkominn vegna meiri vitneskju og reynslu foreldra í 

hópi A á leikskólamálum, einnig gæti aldur foreldranna spilað eitthvert hlutverk. 

Í töflu 8.4 má sjá athyglisverðar niðurstöður. Þar var spurt af hvaða toga einelti er 

meðal leikskólabarna, leikskólakennarar voru spurðir út frá eigin reynslu en foreldrarnir 
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út frá því hvað þeir töldu. Nær allir segja að félagslegt einelti sé algengasta form meðal 

leikskólabarna. Foreldrar telja líkamlegt einelti mun algengara en leikskólakennarar. 

Þetta gæti stafað af því að foreldrar sjá ummerki eins og klór og mar og álíta það ef til vill 

af völdum eineltis, leikskólakennarar vita hins vegar betur hvað á sér stað inni í 

leikskólanum. 

Þrátt fyrir að vandamálið sé greinilega viðvarandi í leikskólum og nær allir 

leikskólakennarar segja að skilgreining á hugtakinu eigi við um leikskólabörn eru 

eineltisáætlanir í minni hluta í leikskólum. Í 60% leikskóla er engin eineltisáætlun til en 

eins og sést á töflu 8.8 telja 96% leikskólakennara að slíkar áætlanir eigi við í leikskólum. 

Þess vegna er greinilegt að jafn mikil þörf er á eineltisáætlunum í leikskólum og 

grunnskólum. Eins og sést í kafla 4.2, þar sem fjallað er um stöðu umræðunnar á Íslandi, 

er markvisst verið að mæta aukinni þörf á forvarnarstarfi, málin eru að þróast í rétta átt. 

Þar sem leikskólakennurum og foreldrum gafst kostur á opnum svörum kom 

afstaða þeirra betur í ljós gagnvart málinu. Við úrvinnslu rannsóknarinnar má greina að 

þeir sem svöruðu spurningunum af heilum huga voru þeir sem höfðu meira til málanna að 

leggja. Auk þess komu í nokkrum tilfellum fram svör sem gáfu til kynna að svarendur 

hefðu ekki lesið skilgreiningarnar nægjanlega vel. Þrátt fyrir að þeir hafi sagt að þær ættu 

við um leikskólabörn var margt sem þau settu út á eða bættu við. Til að mynda fannst 

þeim orðin „síendurtekið“ og „vísvitandi“ ekki eiga við um leikskólabörn, frekar fannst 

þeim árásarhneigð sem tilkomin væri vegna þroskaleysis. Að stórum hluta er hægt að 

samþykkja þetta, árásarhneigð er hugsanlega undirrót eineltis og sjálfsagt hefur hugsun 

þeirra verið á þeim nótum. Ef orðin „síendurtekið“ og „vísvitandi“ eru hins vegar tekin út 

úr skilgreiningu eineltis er ekki lengur um einelti að ræða. Þrátt fyrir þessar ábendingar 

frá þátttakendum voru þeir í flestum tilfellum sammála þeirri staðhæfingu að einelti væri 

til staðar í leikskólum. Þetta gefur tilefni til að skoða nánar hvað leiðir til eineltis meðal 

leikskólabarna. Er það líffræði- og uppeldisleg árásarhneigð eða slæm fyrirmynd barna? 

Þessum spurningum er vert að leita svara við í áframhaldandi rannsóknum á einelti í 

leikskólum. 

Þegar spurningar rannsóknarinnar og niðurstöður þeirra eru skoðaðar er ýmislegt 

sem auðsjáanlega mætti fara betur. Orðalag, uppbygging spurningalistans og upplýsingar 

sem safna átti, hefði mátt haga öðruvísi. Til að sjá hvort einhver munur væri á svörum 
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leikskólakennara hefði mátt spyrja þá um aldur og útskriftarár . Þegar leikskólakennarar 

voru spurðir hvort þeir hafi orðið varir við einelti var ekkert tilgreint hvenær þeir hefðu 

orðið varir við það, hvort það var á þessu ári eða fyrir fimmtán árum. Engin athugun var 

gerð á gerendum eineltis, hvorki var spurt um kyn þolenda né gerenda. Niðurstöðurnar 

styðja hins vegar kenningu okkar, að einelti eigi sér stað í leikskólum, og gefa þær einnig 

tilefni til frekari rannsókna á einelti í leikskólum. Könnunin var fyrst og fremst forkönnun 

til að sjá hvort einelti væri viðvarandi í leikskólum. Niðurstöðurnar gefa margvíslegar 

upplýsingar um ástandið sem verðugt væri að rannsaka nánar. Við úrvinnslu 

rannsóknarinnar hafa margar hugmyndir að frekari rannsóknum kviknað og verða þær 

helstu útlistaðar hér á eftir til að gefa tóninn. 

Eigindleg rannsókn. Með viðtölum er hægt að afla meiri og ítarlegri upplýsinga. 

Nokkrir þátttakendur bentu á að viðtal hefði verið góð leið til að afla upplýsinga, 

eins og fram kemur í kafla 8.4.3. 

Rannsókn meðal barnanna. Til þess að fá raunverulega mynd af stöðunni er 

vettvangsathugun ákjósanleg. Þar að auki er hægt að nota aðferðir Alsakers til að 

fá sjónarmið barnanna og eins lýst er í 5. kafla  þar sem talað er við börnin. 

Rannsókn á uppeldisaðstæðum gerenda og þolenda. Sýnt hefur verið fram á að 

uppeldisaðstæður eru stór þáttur í mótun einstaklinga. 

Rannsóknir fyrir og eftir inngrips- og forvarnaraðgerðir í leikskólum. Þessum 

aðferðum hefur verið beitt í grunnskólum en athyglisvert væri að sjá niðurstöður 

aðgerða af þessu tagi í leikskólum hér á landi. 

Frekari rannsóknir á ástæðum eineltis. Hvenær hefst einelti, af hvaða toga og 

hvers vegna. 

Af niðurstöðum rannsóknarinnar að dæma er umræðan um einelti ekki 

leikskólanum óviðkomandi og til þess að fyrirbyggja vandann þurfa allir að vera 

meðvitaðir um rót hans. Þess vegna þarf að hefja fyrirbyggjandi aðgerðir strax í leikskóla. 

Bæði leikskólakennarar og foreldrar benda á hugsanlega þolendur sem vert er að taka til 

greina. Börn sem eru fyrirferðarmikil og sýna neikvæða hegðun lenda oft í því að vera 

kennt um alla hluti, bæði af starfsfólki og börnum, þetta getur hugsanlega leitt til eineltis. 

Jafnframt bentu báðir aðilar á mikilvægi þess að stuðla að aukinni umræðu og meira efni 
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í leikskólum og efla þannig forvarnir. Þetta styður það að eineltisumræðan í leikskólum er 

ekki langt á veg komin en samt sem áður er mikil þörf á henni. 
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9. Umræður 

 

Við upphaf ritgerðarsmíðarinnar var rannsóknarspurningin ákveðin; „Á einelti sér stað í 

leikskólum?“. Rannsóknarspurningin og efni ritgerðarinnar var ákveðið með hliðsjón af 

litlum sem engum athugunum á málefninu hérlendis. Kenningin var í byrjun að einelti 

ætti sér stað meðal leikskólabarna vegna upplifunar í starfi. Með þessa kenningu að 

leiðarljósi hófst heimildaleitin og í gegnum víðtæka leit í gagnagrunnum var mikið af efni 

varðandi einelti. Flestar heimildirnar voru samt sem áður tengdar umfjöllun og 

rannsóknum á einelti í grunnskólum. Því miður var ekki mikið um efni sem tengdist 

leikskólanum sjálfum, aðallega voru það rannsóknir sem fáeinir erlendir fræðimenn 

höfðu framkvæmt. Fjallað var um einelti meðal leikskólabarna í hluta þeirra fræðibóka, 

upplýsingarita og handbóka sem fundust að undanskildu einu riti þar sem eingöngu var 

einblínt á einelti í leikskólum. 

Eftir mikla heimildaleit og úrvinnslu gagna var greinilegt að byrja þyrfti að fara 

rækilega ofan í saumana á einelti út frá mörgum hliðum. Nauðsynlegt er að skilja alla 

þætti eineltis og gera sér grein fyrir þeim til að hægt sé að byggja upp forvarnarstarf. 

Margar af niðurstöðunum er hægt að nota til að fyrirbyggja að einelti hefjist. Veigamikill 

þáttur í forvarnarstarfi er að líta á niðurstöður rannsókna sem hafa verið framkvæmdar á 

því hverjir leggja og hverjir verða fyrir einelti. Birtingarform eineltis eru margvísleg og 

fram hefur komið að munur er á milli kynjanna. Einelti meðal stúlkna er oft mjög leynt 

og er ef til vill ekki auðgreinanlegt fyrir kennara og foreldra. Þannig er hægt að nota 

þessa vitneskju til að sjá einkennin út fyrr og vinna með þau til að einelti verði síður að 

staðreynd. Sýnt hefur verið fram á sameiginleg einkenni gerenda annars vegar og þolenda 

hins vegar, þrátt fyrir að þau séu ekki algild þá sýna þau fram á sameiginlega persónu-, 

uppeldis- og samfélagslega þætti meðal þeirra. Fremstur meðal fræðimanna til þess að 

rannsaka þessi einkenni ítarlega er Olweus, ítarlega er fjallað um einkennin í 2. kafla, 

nýta má niðurstöður rannsókna hans til forvarnarstarfs. 

Auk þeirra einkenna sem gerendur og þolendur eiga sameiginleg og hægt er að 

læra af er ýmis önnur vitneskja sem draga má lærdóm af. Afleiðingar eineltis eru 

margvíslegar og alvarlegar, nauðsynlegt er því að líta til þeirra og gera allt til að 
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fyrirbyggja að einelti eigi sér stað. Samspil á milli forvarna og rannsókna á einelti er 

samverkandi þar sem rannsóknir eru forsenda fyrir árangursríkum forvörnum. 

Forvarnarstarf er samt alltaf mismunandi og ágreiningur um hvenær og hvar eigi að hefja 

það. 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einelti hefst mun fyrr en áður var talið, eins og sjá 

má í fimmta kafla, sem krefst þess að nauðsynlegt er að leggja fyrr af stað með forvarnir 

en hefur verið gert. Það er of seint að byrgja brunninn þegar barnið er dottið ofan í hann. 

Það er mun hagkvæmara, bæði þegar litið er til fjárhags- og heilbrigðislegra þátta, að 

koma í veg fyrir vandann í stað þess að reyna að bæta fyrir hann og stöðva þegar 

raunverulegt vandamál er komið upp. Forvarnarstarf skilar árangri og eru ýmis dæmi því 

til stuðnings, eins og tóbaks- og vímuefnaforvarnir. Eins og lög gera ráð fyrir hefjast 

forvarnir af slíkum toga hjá ungum börnum til að koma í veg fyrir að þau ánetjist þess 

háttar hörmungum. Þegar hugað er að forvörnum gegn einelti þarf að taka til fyrirmyndar 

annað forvarnarstarf og skoða hvers vegna og hvar það hefst. Þrátt fyrir að það virðist 

óraunhæft að líkja forvörnum eineltis við forvarnir vímuefna þá er alls ekki um ólíka hluti 

að ræða. Í báðum tilfellum er miðað að því að koma í veg fyrir að alvarlegir atburðir 

gerist í lífi barna okkar sem geta haft varanleg áhrif á líf þeirra. Börn á leikskólaaldri eru 

móttækileg, þess vegna henta forvarnir vel í leikskólum og eru líklegar til að skila 

árangri. Það er hins vegar ekki svo að forvarnir í leikskólum komi algjörlega í veg fyrir 

eða dugi einungis í leikskólum. Þegar barnið kemur í grunnskóla þarf að fylgja 

forvörnunum eftir og taka á þeim vandamálum sem upp kunna að koma þó á móti blási.  

Í 6. kafla er greint frá ýmsum leiðum. Þær miða að forvörnum gegn einelti og eru 

sniðnar að þörfum grunnskóla. Yfirfærsla aðferðanna í leikskólann er samt auðveld og 

þess vegna kjörið að nýta sér það. Margvíslegar námsleiðir innan leikskólanna er hægt að 

nýta til forvarnarstarfs þrátt fyrir að þær miði ekki beint að því. Þeim er ætlað að byggja 

upp samstöðu og lýðræði meðal leikskólabarna sem er í sjálfu sér forvörn gegn einelti. 

Þar má nefna leiðir eins og lífsleikni, sem miðar að því að efla dygðir eins og vinsemd, 

hjálpsemi, heiðarleika, þolinmæði, samkennd og ábyrgð. Lífsleikni og aðrar 

kennsluaðferðir sem notaðar eru í leikskólum og hentugt er að nýta í forvörnum gegn 

einelti er gerð skil í kafla 6.4. Rannsóknir á einelti í leikskólum eru lengra á veg komnar 

erlendis og hafa forvarnarleiðir verið reyndar þar. Fjallað er um árangur forvarnarstarfs 
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þar sem kennsluaðferðinni stig af stig er beitt í kafla 5.3. Sama kennsluaðferð er notuð í 

mörgum leik- og grunnskólum hér á landi en í öðru yfirskyni en auðvelt er að nýta 

niðurstöðurnar sem fyirmynd að forvarnarstarfi. 

Til þess að leita svara við rannsóknarspurningunni var gerð könnun í 12 

leikskólum, niðurstöður rannsóknarinnar og umræður í kjölfar hennar koma fram í 8. 

kafla. Þar koma meðal annars fram ályktanir sem dregnar voru í kjölfar svaranna og 

rannsóknaraðferðarinnar. Það sem er hins vegar vert að nefna er hversu mikla athygli það 

vakti að einelti viðgengst greinilega í leikskólum. Jafnframt telur mikill meirihluti 

þátttakenda skilgreiningu eineltis eiga við um leikskólabörn. Niðurstöður rannsókna 

okkar samræmast niðurstöðum rannsókna ýmissa fræðimanna eins og fram kemur í 5. 

kafla, sem benir eindregið til þess að einelti viðgengst í leikskólum. Skilgreining eineltis 

var lögð til grundvallar í upphafi könnunarinnar og nánast allir leikskólakennarar töldu að 

hún gæti átt við um leikskólabörn. Í ljósi þess er þörf á umræðu og forvörnum gegn 

einelti í leikskólum þar sem um sterkt orðaða og alvarlega skilgreiningu var að ræða. Það 

sem auðveldar þróun í aðgerðum gegn einelti er vaxandi umræða meðal almennings og 

fagfólks. Auk þess er eineltisumræðan á byrjunarstigi í leikskólum, sem hlýtur að teljast 

spor í rétta átt. 

Ekki hefur verið sýnt fram á að einelti hafi aukist í samfélaginu síðastliðna áratugi 

þrátt fyrir aukna aumræðu. Hana má ef til vill rekja til breyttra lífsvenja fólks og gætu 

hafa haft í för með sér aukna umræðu eða aukið ofbeldi. Þar er einna helst vert að nefna 

aukið og breytilegt sjónvarpsefni og tölvuleiki. Ofbeldisáhorf barna hefur mikið verið 

rannsakað en ekki endilega með tilliti til eineltis. Þess vegna eru öll áreiti 

umhugsunarverð sem börn verða fyrir og nauðsynlegt að greina á milli þeirra æskilegu og 

óæskilegu. 

Forsenda þess að forvarnir skili árangri er fyrst og fremst viðhorfsbreyting meðal 

fullorðinna. Fullorðnir eru alltaf fyrirmyndir barna og ef þeir álíta einelti ekki eiga sér 

stað í leikskólum verður ekkert forvarnarstarf. Það sem er einnig vert að nefna eru 

skilaboð sem fullorðnir senda börnum, fullorðna fólkið „samþykkir“ oft eineltishegðun 

með því að beita henni ómeðvitað sjálft. Allir landsmenn þurfa að gera sér grein fyrir og 

viðurkenna að vandamálið er til staðar í leikskólum sem annars staðar og afleiðingar þess 

eru mjög alvarlegar. Þess vegna verða allir að leggja hönd á plóg við eflingu forvarna 
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eineltis. Með samstöðu næst árangur betur og fyrr. Umræðu um að einelti eigi sér stað í 

leikskólum er þörf. Þannig verður fólk meðvitaðra um það sem er að gerast í samfélaginu 

og inngrip geta hafist fyrr ef einelti kemur upp. 

Eins og áður hefur komið fram sýna niðurstöður margra rannsóknar ástæður 

eineltis. Rannsóknir hafa ekki beinst nægjanlega mikið að rót vandans, hvers vegna og 

hvernig þessi hegðun þróast frá unga barninu til eldra barnsins. Búið er að rannsaka 

árásarhneigð ungra barna að einhverju leyti þar sem sýnt hefur verið fram á að hún þróast 

allt frá fyrstu æviárum þeirra. Þær styðja að árásarhneigð er ekki hegðun sem skýtur upp 

kollinum fyrirvaralaust meðal barna í grunnskóla. Það sem mikilvægast hlýtur að teljast 

er fyrirmyndir sem börn fá, kenningar Bandura um herminám styðja það. Margir hafa 

bent á að ofbeldi er lærð hegðun og því fyrr sem börnum er kennt að leysa ágreining án 

ofbeldis því árangursríkara.184 Stundum eru það fullorðnir sem stuðla að því að barn 

verður fyrir aðkasti vegna þess að þeir „þola ekki“ ákveðið barn og senda skilboð um það 

til hinna barnanna. Þessu til stuðnings er minnistæð hegðun móður einnar sem í viðurvist 

eins af höfundum þessarar ritgerðar var að innrita barn sitt í grunnskóla og óskaði hún 

eftir því að tiltekið barn yrði ekki með hennar barni í bekk vegna þess að hún þyldi ekki 

barnið. Hvaða skilaboð erum við að senda börnum okkar, það er sannarlega 

umhugsunarvert í ljósi þessara raunverulegu aðstæðna. Börn læra það sem þau búa við. 

Hlutverk kennara er stórt og gegna þeir mikilli ábyrgð, ekki einungis hvað 

námslega þætti varðar heldur einnig uppeldislega. Samkvæmt lögum um leikskóla nr.78 í 

annari grein eru markmið starfseminnar tilgreind með uppeldislegu tilliti. Þar kemur 

meðal annars fram að veita eigi börnum umönnun og búa þeim hollt uppeldisumhverfi.185 

Hlutfall barna á aldrinum 2-6 ára í leikskólum Akureyrar var um 96% árið 2002 og af 

þeim voru 72% í 6-9,5 klukkustunda vistun.186 Þessar staðreyndir sýna hversu stóru 

hlutverki kennarar gegna í uppeldi barna. Þrátt fyrir að foreldrar beri ætíð höfuðábyrgð á 

börnum sínum verður uppeldi alltaf órjúfanlegur þáttur í starfi leikskólans, starfsemin að 

taka mið af því. Þegar meirihluti barna dvelja allt upp í 9,5 klukkustundir á degi hverjum 

í leikskólanum þýðir það að sá tími sem börnin hafa með foreldrum sínum er af skornum 

skammti. Þess vegna hlýtur mestur hluti náms að fara fram í leikskólanum og eru 

 
184 Slaby o.fl. 1995:4 
185 Lög um leikskóla nr.78/1994 
186 http://skoladeild.akureyri.is/arsskyrslur/tolulegarsk02.pdf 15.04.2003 

http://skoladeild.akureyri.is/arsskyrslur/tolulegarsk02.pdf
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kennarar þar helsta fyrirmynd barna. Öll börn eiga rétt á öryggi og að ganga í skóla án 

ótta, er því mikilvægt að sporna fljótt og vel við einelti. 
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Lokaorð 

 

Það barn sem býr við hnjóð, lærir að fordæma. 

Það barn sem býr við hörku, lærir fólsku. 

Það barn sem býr við aðhlátur, lærir einurðarleysi. 

Það barn sem býr við ásakanir, lærir sektarkennd. 

Það barn sem býr við mildi, lærir þolgæði. 

Það barn sem býr við örvun, lærir sjálfstraust. 

Það barn sem býr við hrós, lærir að viðurkenna. 

Það barn sem býr við réttlæti, lærir sanngirni. 

Það barn sem býr við öryggi, lærir kjark. 

Það barn sem býr við skilning, lærir að una sínu. 

Það barn sem býr við alúð og vináttu, lærir að elska. 
Helgi Hálfdánarson þýddi 187

Það læra börn sem þau búa við og þess vegna skiptir máli hvað við veitum börnum okkar. 

Leikskólinn er bæði uppeldis- og menntastofnun og gegnir því mikilvægu hlutverki í 

mótun þegna samfélagsins. Huga þarf að vænlegum skilyrðum til náms og uppeldis til 

þess að börn verði betur í stakk búin til að takast á við umheiminn. Þar sem þáttur 

kennara í lífi barna er óðum að aukast þarf hann að koma til móts við þessar þarfir. Nám 

barna breytist stöðugt og síðastliðin ár hafa námsgreinar eins og lífsleikni færst í aukana 

með það að markmiði að búa börn betur undir lífið. Lífsleikni og tengt námsefni er stór 

hluti af leikskólastarfi í dag og er því vel til þess fallið að hefja forvarnarstarf á þessu 

skólastigi. Lengi býr að fyrstu gerð. 

 
187 http://www.barnaland.is/main/main.asp?sid=194 17. 04. 2003 
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1

Fylgiskjal 1 

Viðhorfskönnun gagnvart einelti í leikskólum 

-Leikskólakennarar- 
 

Þessi könnun er hluti af B.ed. ritgerð okkar til útskriftar í leikskólafræðum við Háskólann 

á Akureyri. Umræða um einelti hefur verið þónokkur í íslensku samfélagi að undanförnu. 

Umræðan hefur einkum beinst að einelti í grunnskólum og á vinnustöðum fullorðinna. 

Sambærileg umræða hefur ekki verið í leikskólum hérlendis. Þetta hefur vakið áhuga 

okkar á að kanna viðhorf leikskólakennara og foreldra til þessara mála. Við biðjum þig 

vinsamlega að svara spurningunum hér að neðan með því að krossa við það svar við 

hverri spurningu sem þér þykir eiga best við. 

 

Skilgreining Olweusar á einelti: 

Einstaklingur er lagður í einelti þegar hann er berskjaldaður, síendurtekið og yfir lengri 

tíma, gagnvart neikvæðri hegðun frá einum eða fleiri einstaklingum. Með neikvæðri 

hegðun er átt við þegar einhver vísvitandi veldur eða gerir tilraunir til þess að valda 

öðrum meiðslum eða óþægindum. Neikvæð hegðun getur til að mynda birst í orðum, 

hótunum, háði, stríðni og/eða uppnefni. Þegar einhver lemur, hrindir, sparkar, pínir eða 

heldur öðrum föstum er einnig um neikvæða hegðun að ræða. Önnur birtingar form 

neikvæðrar hegðunar geta verið grettur eða ógeðfellt látbragð sem særir tilfinningar eða 

blygðunarkennd annarra, að útiloka einhvern viljandi frá hóp eða að ítrekað neita að taka 

tillit til vilja annars einstaklings. 188 

Skilgreining á eineltisáætlun: 

Eineltisteymi er starfrækt þar sem fagaðilar hittast reglulega á fundum til að meta starfið.  

Athuganir eru gerðar á því hvernig nemendum líður í leikskólanum.  Allt starfsfólk 

leikskólans er gert skylt að láta vita ef grunur er á einelti í leikskólanum auk þess sem 

 
188 Bullying at school: What we know and what we can do. Dan Olweus. 1993:9 
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foreldrar er hvattir til að láta vita ef þeir hafa einhvern grun.  Eineltisteymið gerir 

vinnuáætlun sem leiðbeinir um hvernig bregðast eigi við ef einelti kemur upp.189 

1. Telur þú að skilgreiningin hér að ofan um einelti geti átt við um leikskólabörn? 

� Mjög líklegt  � Frekar líklegt 

� Mjög ólíklegt � Frekar ólíklegt  � Veit ekki 

 

2. Er eitthvað í skilgreiningunni hér að ofan um einelti sem þér finnst ekki eiga við 

um leikskólabörn(nefnið hvað)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

3. Er eitthvað í skilgreiningunni hér að ofan um einelti sem þér finnst vanta eða eiga 

betur við um leikskólabörn (nefnið hvað)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Telur þú að einelti (samkvæmt skilgreiningunni hér að ofan) eigi sér stað meðal 

barna í leikskólum almennt? 

� Já � Nei � Veit ekki 

 

5. Hefur þú orðið var við einelti meðal barnanna í þínum leikskóla? 

� Já � Nei � Veit ekki 

 

6. Ef svar við spurningu 5 var já, af hvaða toga telur þú að eineltið sé? (hægt er að 

velja fleiri en einn möguleika): 

� Með orðum (t.d.hótanir, hæðni og uppnefni) 

� Líkamlegt (t.d. lemja, sparka og hrinda) 

 
189 http://www.skolatorg.is/kerfi/smaraskoli/skoli/default.asp?sidan=sida&flslID=58&typa=58 
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� Félagslegt (t.d. að skilja útundan, gretta sig og/eða neita ítrekað að taka tillit til 

vilja annarra) 

 

7. Ef svar við spurningu 5 var já, hversu oft telur þú að eineltið hafi átt sér stað? 

� Daglega � Vikulega � Mánaðarlega � Veit ekki 

 

8. Er til eineltisáætlun í þínum leikskóla? 

� Já � Nei � Veit ekki 

 

9. Ef svar við spurningu 8 var já, telur þú að hún komi að gagni? 

� Já � Nei � Veit ekki 

 

10. Ef svar við spurningu 8 var nei, telur þú að slíkar áætlanir eigi við í leikskólum? 

� Já � Nei � Veit ekki 

 

11. Ef þú hefur hugmynd, skoðun eða tillögu sem snertir einelti meðal barna í 

leikskólum þætti okkur vænt um ef þú skrifaðir nokkur orð um það hér að neðan 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Takk fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal 2 

Viðhorfskönnun gagnvart einelti í leikskólum 

-Foreldrar- 
 

Þessi könnun er hluti af B.ed. ritgerð okkar til útskriftar í leikskólafræðum við Háskólann 

á Akureyri. Umræða um einelti hefur verið þónokkur í íslensku samfélagi að undanförnu. 

Umræðan hefur einkum beinst að einelti í grunnskólum og á vinnustöðum fullorðinna. 

Sambærileg umræða hefur ekki átt sér stað í leikskólum hérlendis. Þetta hefur vakið 

áhuga okkar á að kanna viðhorf leikskólakennara og foreldra til þessara mála. Við biðjum 

þig vinsamlega að svara spurningunum hér að neðan með því að krossa við það svar við 

hverri spurningu sem þér þykir eiga best við. 

 

Skilgreining Olweusar á einelti: 

Einstaklingur er lagður í einelti þegar hann er berskjaldaður, síendurtekið og yfir lengri 

tíma, gagnvart neikvæðri hegðun frá einum eða fleiri einstaklingum. Með neikvæðri 

hegðun er átt við þegar einhver vísvitandi veldur eða gerir tilraunir til þess að valda 

öðrum meiðslum eða óþægindum. Neikvæð hegðun getur til að mynda birst í orðum, 

hótunum, háði, stríðni og/eða uppnefni. Þegar einhver lemur, hrindir, sparkar, pínir eða 

heldur öðrum föstum er einnig um neikvæða hegðun að ræða. Önnur birtingar form 

neikvæðrar hegðunar geta verið grettur eða ógeðfellt látbragð sem særir tilfinningar eða 

blygðunarkennd annarra, að útiloka einhvern viljandi frá hóp eða að ítrekað neita að taka 

tillit til vilja annars einstaklings. 190 

Skilgreining á eineltisáætlun: 

Eineltisteymi er starfrækt þar sem fagaðilar hittast reglulega á fundum til að meta starfið.  

Athuganir eru gerðar á því hvernig nemendum líður í leikskólanum.  Allt starfsfólk 

leikskólans er gert skylt að láta vita ef grunur er á einelti í leikskólanum auk þess sem 

 
190 Bullying at school: What we know and what we can do. Dan Olweus. 1993:9 
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foreldrar er hvattir til að láta vita ef þeir hafa einhvern grun.  Eineltisteymið gerir 

vinnuáætln sem leiðbeinir um hvernig bregðast eigi við ef einelti kemur upp.191 

1. Hefur þú áður átt barn í leikskóla? 

� Já � Nei 

 

2. Telur þú að skilgreiningin hér að ofan um einelti geti átt við um leikskólabörn? 

� Mjög líklegt  � Frekar líklegt 

� Mjög ólíklegt � Frekar ólíklegt  � Veit ekki 

 

3. Er eitthvað í skilgreiningunni hér að ofan um einelti sem þér finnst ekki eiga við 

um einelti meðal leikskólabarna (nefnið hvað)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

4. Er eitthvað í skilgreiningunni hér að ofan um einelti sem þér finnst vanta eða eiga 

betur við um leikskólabörn (nefnið hvað)? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Telur þú að einelti skamkvæmt skilgreiningunni hér að ofan eigi sér stað meðal 

barna í leikskólum almennt? 

� Já � Nei � Veit ekki 

 

6. Ef svar við spurningu 5 var já, af hvað toga telur þú að eineltið sé? (hægt er að 

velja fleiri en einn möguleika): 

� Með orðum (t.d.hótanir, hæðni og uppnefni) 

� Líkamlegt (t.d. lemja, sparka og hrinda) 

 
191 http://www.skolatorg.is/kerfi/smaraskoli/skoli/default.asp?sidan=sida&flslID=58&typa=58 
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� Félagslegt (t.d. að skilja útundan, gretta sig og/eða neita ítrekað að taka tillit til 

vilja annarra) 

 

7. Telur þú að eineltisáætlun samkvæmt skilgreiningu hér að ofan eigi við í 

leikskólum? 

� Já � Nei � Veit ekki 

 

8. Er eitthvað annað sem þú vilt að komi fram? 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

Takk fyrir þátttökuna 
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Fylgiskjal 3 

Leyfi frá skóladeild Akureyrarbæjar 
 

Sælar Linda, Sólrún og Stella! 

 

Hér með veitir skóladeild leyfi til að leita til leikskólastjóra fyrir því 

aðframkvæma könnun í leikskólum vegna verkefnis ykkar um einelti í 

leikskólum. 

 

Óskað er eftir því að skóladeild berist afrit af niðurstöðum ykkar þegar 

þær liggja fyrir. 

 

Kveðjur bestar! 

_______________________________________________________ 

Gunnar Gíslason deildarstjóri skóladeildar 

Sími: 460 1456  og 892 1453 Netfang: gunnarg@akureyri.is

Óttastu lítt þó að hægt miði; óttastu það eitt að standa í stað. 

 

Kveiktu á kerti fremur en að kvarta yfir myrkrinu! 

(Kínverskt spakmæli) 

mailto:gunnarg@akureyri.is
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Fylgiskjal 5 

Spurningablað fyrir 1.-3. bekk í grunnskóla. 

Hvernig líður þér í skólanum? 
Þú átt ekki að skrifa nafnið þitt á blaðið! 

Strákur� Stelpa� Bekkur: Ár: 
 
Það er mikilvægt að þér líði vel í skólanum. Þér á ekki að finnast þú einmana og hinir 

krakkarnir mega ekki ver vonir við þig. Allir eiga að vera vingjarnlegir og hjálpa hver 

öðrum. Þú átt að geta sagt frá því sem skiptir máli fyrir þig. 

 
Nú áttu að segja frá því hvernig þér líður við ýmis tækifæri. 
 
Litaðu karlinn sem þér finnst eiga best við, þegar þú hugsar um spurningarnar hérna fyrir 

neðan. Þú mátt líka setja karl utan um karlinn. 

 

Hvernig líður þér þegar þú... 
1. Ferð í skólann  ☺ � �

2. Hugsar um kennslustundirnar  ☺ � �

3. Hugsar um bekkjarfélagana ☺ � �

4. Hugsar um frímínútur ☺ � �

5. Hugsar um leikfimina ☺ � �

6. Hugsar um matsalinn ☺ � �

7. Hugsar um að lesa upphátt ☺ � �

8. Ert á leiðinni heim úr skólanum ☺ � �

9. Ert heima hjá þér ☺ � �

Nú skalt láta kennarann hafa blaðið! 192 

192 Einelti kemur öllum við 1998:22 
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