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Ágrip 
Í umræðunni um einelti er oft rætt eins og það eigi sér bara í stað í grunnskólanum. Þess 

vegna fannst okkur áhugavert að skoða það út frá þeirri umræðu að einelti sé einungis í 

grunnskólum landsins því takmarkaðar rannsóknir hafa verið gerðar á leikskólum. Þess 

vegna langaði okkur að gera athugun inni á einum leikskóla, þar sem við fylgdumst með 

börnum í leik. Og til þess að styðjast við mál okkar fengum við leyfi til að vitna í 

rannsókn sem gerð var af leikskólakennaranemum í lokaverkefni í maí 2006 þar sem 

farið var inn á 15 leikskóla og leikskólakennarar og annað uppeldismenntað fólk var spurt 

spurninga. Það sem við sáum strax eftir að hafa fylgst með aðeins í nokkra daga er að 

einelti er til staðar á leikskólanum og þess vegna er þarft að skoða það nánar og í lengri 

tíma, sem við hefðum viljað hafa.  
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Formáli 
 

Við viljum þakka fjölskyldum okkar fyrir stuðninginn sem við fengum við vinnu 

lokaverkefnisins. Við þökkum Þorkláki H. Helgasyni sem var leiðsögukennari okkar í 

þessu lokaverkefni fyrir góða hjálp, leiðsögn og samstarf. Við viljum þakka Karen Ósk 

Úlfarsdóttur og Heimi Þór Andrasyni fyrir yfirlestur verkefnisins og góðar ábendingar. 

Að lokum viljum við þakka þátttakendum í rannsókninni okkar fyrir jákvæðni og áhuga á 

lokaverkefni okkar.  
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1. Inngangur 

Þegar við sögðum frá því um hvað við ætluðum að skrifa í lokaritgerðinni okkar þá kom 

það okkur á óvart hvað það voru margir sem sögðu þessa setningu: er einelti til staðar 

meðal leikskólabarna? Vegna ungs aldurs er oft talið að börn á leikskólum meiði ekki 

eða komi illa fram hvert við annað á einhvern hátt. Á Íslandi eru ekki til neinar 

rannsóknir sem styðja það að börn á leikskóla leggi hvert annað í einelti. En raunin er sú 

að á leikskóla byrjar einelti sem getur fylgt barni upp í grunnskóla ef ekkert er aðhafst. 

Það þarf að taka það fram að greinamunur er gerður á ágreiningi og einelti, en það getur 

haft sömu slæmu áhrifin á barnið. Það er mikilvægt að upplýsa starfsfólk á leikskóla um 

að einelti birtist í ólíkum myndum og þess vegna þarf starfsfólkið að vera vakandi fyrir 

því. Forvarnir og skilgreiningar þurfa því að vera hluti af upplýsingum sem starfsfólk á 

leikskólum fær að skoða strax og það byrjar að vinna á leikskólanum. Við teljum að ekki 

sé nógu mikið rætt um einelti í leikskólum eða að starfsfólk fái nógu mikla fræðslu um 

það. Að okkar mati er það mjög nauðsynlegt að starfsfólk leikskólans hafi vitneskju um 

það hvernig það á að bregðast við einelti og sporna gegn því. Okkur finnst að það eigi að 

vera til á hverjum leikskóla handbók um einelti og allt sem því tengist, sem að starfsmenn 

geti leitað í svo þeir séu alltaf meðvitaðir um birtingarform eineltis í starfi sínu með 

börnunum. Einnig finnst okkur að það mætti flétta umræðuna um einelti inn í starfið með 

börnunum og vinna markvisst með það til að sporna gegn því að einelti eigi sér stað á 

leikskólanum. Þess vegna fórum við inn á leikskóla og gerðum stutta rannsókn sem okkur 

fannst áhugaverð. 

 

1.1 Heimildaleit 

Hjá okkur fór heimildaleitin mest fram á bókasafni Kennaraháskóla Íslands og í 

Þjóðarbókhlöðunni. Einnig skoðuðum við nokkrar heimasíður og þá sérstaklega 

Olweus.is  
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2. Einelti 

Skilgreining fræðimanna á einelti: 

Fræðimenn eru ekki allir með sömu skilgreininguna á einelti.  

Skilgreining Olweus á einelti er eftirfarandi:  

Nemandi er lagður í einelti þegar hann eða hún verður endurtekið og í lengri 

tíma fyrir neikvæðum verknaði frá einum eða fleiri einstaklingum (Olweus 1999: 

10). 

Það er neikvæður verknaður þegar einhver gerir eða reynir vísvitandi að gera öðrum 

mein. Neikvæður verknaður getur t.d. verið: 

- Líkamlegur: berja, sparka. 

- Munnlegur: hóta, stríða, niðrandi athugasemdir, uppnefna, breiða út orðróm. 

- Látbragð: grettur, andstyggileg merki. 

- Vísvitandi útilokun frá hóp. 

Greinamunr er gerður á beinu og óbeinu einelti. Með beinu einelti er t.d. átt við beinar 

árásir á fórnarlambið, en með óbeinu einelti er t.d. átt við útilokun, baktal og að breiða út 

illt umtal (Olweus 1999: 10).  

Roland og Munthe (1989: 69, 143) skilgreina einelti sem: 

Langvarandi ofbeldi, líkamlegt eða andlegt, þar sem einstaklingur eða hópur 

stjórnar og sem beinist gegn einstaklingi sem er ekki fær um að verja sig í 

viðkomandi aðstæðum.  

 

Skilgreining fræðimanna á einelti er oft mjög svipuð en mismunandi orðuð. Það sem 

fræðimenn eru yfirleitt sammála um þegar þeir skilgreina einelti er að einelti sé 

langvarandi, endurtekið ofbeldi gegn sama einstaklingi, sem feli í sér valdaójafnvægi, 

misbeitingu á valdi og vilja til að valda öðrum sársauka (Vanda Sigurgeirsdóttir 2003: 8).  

Einelti getur verið mjög dulið. Þegar gerandinn eða gerendur hafa náð tökum á 

þolandanum má segja að nokkurs konar eineltissamband hafi myndast. Þegar slíkt 

samband hefur orðið til getur t.d. eitt augnatillit frá geranda verið nóg til þess að þolanda 

sé ógnað og hann finni til hræðslu og óöryggis (Sharp og Smith 2000: 11).  
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Við tölum um einelti þegar einstaklingur verður aftur og aftur fyrir neikvæðu og 

óþægilegu áreiti eins eða fleiri og viðkomandi á erfitt með að verja sig (Olweus 2005: 3).  

 

Það sem skiptir máli er að um endurtekningu sé að ræða og að eineltið vari í lengri tíma. 

Einnig skiptir máli að „fórnarlambið“ stendur höllum fæti andspænis gerandanum. Það 

kallast ekki einelti þegar álíka sterkir einstaklingar kljást þó svo að það sé endurtekið og 

vari í einhvern tíma (Guðjón Ólafsson 1996: 11-12). Crawford, Sundermann, Jaffe og 

Schieck segja að þegar fjallað er um einkenni eineltis sé mikilvægt að hafa í huga að 

valdaójafnvægi er ein af forsendum þess. Barn sem er sterkara, árásarhneigðara, frakkara 

og með meira sjálfstraust, leggur annað barn sem er veikara, feimnara og svarar ekki fyrir 

sig, í einelti. Til þess að geta skilið hvað er að gerast er mikilvægt að gera sér grein fyrir 

þessu valdaójafnvægi sem er til staðar, en það er um leið ástæða þess að börn geta ekki 

leyst eineltismál sjálf. Gerendur og þolendur eru ekki á jafnréttisgrundvelli; einelti er ekki 

deilur milli jafningja frekar en heimilisofbeldi. Einelti er ofbeldi og valdníðsla og 

aðgerðir verða að taka mið af því (Vanda Sigurgeirsdóttir 2003: 11-12). 

 

2.1. „Þolendur“ 

Hvað er það sem veldur því að einhver einn frekar en annar lendir í þeim hremmingum að 

vera tekinn fyrir af öðrum? Þessari spurningu er nú ekki auðsvarað og hugsanlega er 

ekkert eitt ákveðið svar til. Það sem rannsóknir hafa leitt í ljós er að hægt sé að sýna fram 

á ákveðin einkenni sem þolendur eiga sameiginleg. Það er hins vegar alls ekki hægt að 

ganga út frá því vísu að ef þessi einkenni eru til staðar hjá einstaka barni að það verði lagt 

í einelti. Það er réttara að segja að þessi einkenni setji barnið í áhættuhóp gagnvart einelti. 

Það sem þolendur hafa átt sameiginlegt er að vera óöruggari, hræddari, hlédrægari, 

viðkvæmari, hæglátari, varkárari, eða hæverskari en börn almennt (Guðjón Ólafsson 

1996: 21). Einnig hefur það komið í ljós að þessi börn eiga nánara og hlýrra samband við 

foreldra sína en önnur börn og þá sérstaklega við móður. Þetta nána samband hefur 

kennurum stundum sýnst nálgast ofverndun. Það sem einkennir einnig þessi börn frekar 

en önnur er að þau stríða ekki öðrum, eru ekki árásargjörn og eru í eðli sínu mótfallin 

ofbeldi og beita ógjarnan ofbeldi sjálf við lausn ágreinings (Guðjón Ólafsson 1996: 21-
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24). En kannski er þetta frekar afleiðing af því að þau hafi jafnvel orðið fyrir einelti og þá 

er barnið viðkvæmt og er svona eins og við komum inn á hér á undan að þau séu 

hæglátari, hræddari, óöruggari og eru í meira sambandi við fullorðna. Því er meiri ástæða 

til að aðstoða barnið og vinna það út úr þolendahlutverkinu sem allra fyrst.  

 Það er eitthvað í fari þessara barna sem gefur umhverfinu vísbendingu um að þau 

taki hvorki á móti né verji sig. Þau þekkja ekki ósanngjarna og hörkulega framkomu og 

kunna því ekki að taka á móti þegar þannig er komið fram við þau.  

Rannsóknir hafa sýnt það að þó svo að nemendur nefni ýmis ytri einkenni á börnum sem 

tekin eru fyrir og lögð í einelti eru þolendur eineltis ekkert frábrugðnari flest öllum öðrum 

börnum, hvorki hvað varðar útlit né aðstæður. Eini marktæki munurinn eru drengir sem 

teknir eru fyrir sem eru líkamlega veikbyggðari en drengir almennt (Guðjón Ólafsson 

1996: 22). 

 Það er því ekki með vissu hægt að fullyrða að frávik í útliti eða aðstæðum barna 

sem lenda í einelti séu ástæður eineltisins. En það má hins vegar segja að oft séu frávik í 

útliti og aðstæðum notuð sem átylla til að hefja árásir á börn sem eru óstyrk, óörugg og 

veik fyrir. Það er þekkt úr skólastarfi að gerendur eru fundvísir á tilefni til að kvelja aðra 

þegar fórnarlamb hefur verið valið. Það skiptir heldur ekki öllu máli fyrir þolendur hvers 

eðlis árásin er (beint eða óbeint einelti) heldur það að vera stöðugt í skotlínunni er 

óþolandi. Það er þessi staða sem er hræðileg og skiptir þá minna máli hvað sagt er eða 

gert.  

 Einelti hefur sömu áhrif og annað ofbeldi. Fórnarlambið missir smátt og smátt 

allan þrótt, gleði og lífsvilja og kennir sjálfu sér jafnvel um hvernig komið er. Það hefur 

neikvæða sjálfsmynd og álítur sig heimskan, mislukkaðan og lítið aðlaðandi (Guðjón 

Ólafsson 1996: 23).  

 Dæmigerðir þolendur eru kvíðnari og óöruggari en nemendur almennt. Þeir eru 

einnig oft nærgætnari, viðkvæmari og rólegri. Ef ráðist er á þá er algengt að þeir bregðist 

við með gráti og með því að draga sig í hlé. Þolendur hafa lítið sjálfsálit og neikvæða 

mynd af sér og aðstæðum sínum. Þeir upplifa sig mislukkaða, óaðlaðandi og jafnvel 

heimska (Olweus 1999: 15-16).  

 Í skólanum verða þolendur oft einmana og yfirgefnir og eiga sjaldan góðan vin í 

bekknum. Þeir stríða ekki eða eru árásagjarnir og því ekki hægt að rekja eineltið til 
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ögrandi hegðunar. Þeir hafa oft neikvætt viðhorf til ofbeldis. Þá þolendur sem hér hefur 

verið lýst kallar Olweus hlutlausa eða undirgefna þolendur. Gerendur upplifa þá sem 

óörugga einstaklinga og að þeir muni ekki hefna sín ef ráðist verður á þá (Olweus 1999: 

15-16). 

 Fyrstu viðbrögð við einelti eru oft eins og áður sagði að barnið grætur, skilur ekki 

hvað er að gerast og upplifir ótta og niðurlægingu. Næstu viðbrögð eru að það skiptir oft 

skapi, fær reiðiköst og/eða springur. Þessi reiðiköst verða til þess að vekja meiri 

neikvæða athygli á viðkomandi og fleiri bætast í hóp gerenda. Þá reynir barnið að draga 

sig í hlé og láta sem minnst á sér bera til þess eins að lifa hörmungarnar af. Sumir lenda í 

trúðshlutverkinu. Síðasta stigið er flótti frá raunveruleikanum sem getur jafnvel endað 

með sjálfsvígi (Guðjón Ólafsson 1996: 23-24, Olweus 1992: 49-52).  

 Olweus talar einnig um annan hóp þolenda, sem hann kallar ögrandi þolendur. 

Þessi hópur er mun fámennari. Það sem einkennir þessi börn er sambland af kvíða og 

árásargirni. Þau eiga oft erfitt með einbeitingu og pirra þá sem eru nálagt þeim. Sum 

þeirra hafa verið greind ofvirk. Þar sem ögrandi þolendur geta verið bæði í hlutverki 

þolanda og geranda er vandinn í bekk með ögrandi þolanda ekki sá sami og þar sem hann 

er hlutlaus (Olweus 1999: 15-16). 

 

2.2. Gerendur 

Það sem gjarnan einkennir gerendur í einelti, umfram önnur börn, er árásarhneigð og 

jákvætt viðhorf til ofbeldis og ofbeldisverka. Oftar en ekki eru þessi börn skapbráð og 

vilja ráða yfir öðrum og eru oft vinsæl meðal félaganna. Þau hafa litla tilfinningu fyrir því 

hvernig öðrum líður og eiga erfitt með að setja sig í spor annarra. Öfugt við það sem áður 

var haldið fram, af sálfræðingum og barnageðlæknum, að þessir nemendur séu í raun 

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

öruggari með sig en jafnaldrar þeirra. Það hefur sýnt sig að þessir nemendur eru líklegri 

en aðrir til að lenda í útistöðum við kerfið er þau komast á fullorðinsár (Guðjón Ólafsson 

1996: 25). Að vera gerandi í einelti er ekki tímabundið vandamál sem hverfur að sjálfu 

sér.  Margar rannsóknir benda til þess að nemendur sem voru gerendur í æsku séu líklegri 

en aðrir til að lenda í vandræðum síðar á ævinni m.a. vegna glæpa og misnotkunar á 

áfengi (Olweus 1999: 16-18). Þeir sem lögðu í einelti voru líka oftar dæmdir fyrir 
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umferðarlagabrot og ölvunarakstur. Þeim hafði ekki gengið vel í námi og það var algengt 

að þeir hættu í skóla. Félags- og starfslega komu þeir einnig verr út en samanburðarhópur 

og voru hrottafengnari við konur sínar og börn. Það sem e.t.v. var alvarlegast af öllu var 

að börnin þeirra voru oft gerendur í einelti og þeir stuðluðu þar með að því að ný kynslóð 

gerenda yrði til (Ross 1996: 68). 

 Ýmsir sérfræðingar hafa reynt að skoða hvort eitthvað í uppeldisaðstæðum geti 

skýrt þá staðreynd að sum börn hafa þörf fyrir að kvelja aðra og hafa litla tilfinningu fyrir 

líðan annarra. Flest bendir til að ákveðnar aðstæður í lífi þessara barna hafi afgerandi 

áhrif. Í fyrsta lagi hafa þau búið við minni hlýju, nálægð og öryggi í samvistum við sína 

nánustu en börn almennt. Í öðru lagi hafa viðvik/mörk um hvað sé leyfilegt og hvað ekki 

í samskiptum einstaklinga verið óljós og ólík frá einum tíma til annars. Þessi börn hafa 

ekki fengið eins ákveðin skilaboð og önnur börn frá nánasta umhverfi sínu um muninn á 

réttu og röngu. Það virðist einnig ljóst að þessi börn hafi lifað við harðari 

uppeldisaðferðir af hálfu foreldranna en börn almennt. Hér er átt við líkamlegar refsingar, 

mikla tilfinningasemi og reiði. Þessi staðreynd styður kenninguna um það að ofbeldi leiði 

af sér ofbeldi (Guðjón Ólafsson 1996: 26).  

 

2.3. Eineltisáætlun Olweusar  

Dan Olweus lýsir því í bók sinni hvað eineltisáætlun byggir á fáeinum grunnatriðum sem 

hafa komið fram við rannsóknir á mótun og breytingum á árásarhneigðu atferli geti haft 

mikil áhrif. Það er því mikilvægt að skapa skólabrag og heimilisbrag sem beri þessi 

einkenni: 

- Hlýja, einlægur áhugi og alúð hinna fullorðnu. 

- Ákveðnir rammar gegn óviðunandi hegðun. 

- Neikvæð viðurlög (hvorki niðurlægjandi né líkamleg) liggja við brotum á reglum. 

- Hinir fullorðnu í skóla og á heimili koma fram af myndugleik sem yfirboðarar. 

 Rannsóknir hafa sýnt að árásarhneigð þróast þar sem uppeldisaðferðir byggja á 

valdboði og undanlátssemi, skorti á ástúð og umhyggju. Eineltisáætlunin byggir á 

myndugleika en ekki valdboði í samskiptum fullorðins við barn. Auk skýrs myndugleika 

kemur kennarinn fram sem fullorðin manneskja sem ber ábyrgð á stöðu barnsins í heild 
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sinni, ekki bara námslega heldur líka á félagslegum tengslum þess. Eineltisáætluninni má 

líkja við endurskipulagningu félagslegs umhverfis með það markmið að breyta því sem í 

afbrotafræðum kallast skipulag tækifæris og umbunar í eineltismálum. Með því að 

innleiða eineltisáætlunina gefast færri tækifæri til að leggja aðra í einelti og til að umbuna 

fyrir slíka hegðun (Olweus 2005: 12).  

 Gerandi gerir sér góða grein fyrir því hvernig hann getur nýtt sér óöryggi til þess 

að auka eigið vald. Færni hans birtist meðal annars í því að hann nýtir sér þær reglur sem 

fyrir eru en býr líka til nýjar reglur fyrir viðkomandi aðstæður. Hann er sérfræðingur í að 

skynja aðstæðurnar hverju sinni, hann er næmur og athugull og nýtir sér öryggið í hinum 

ýmsu félagslegu aðstæðum. Björk (1995: 189) telur að það sé þessi hæfileiki til að ráða í 

aðstæðurnar, sem fyrst og fremst greini gerendur frá þolendum. 

 

2.4 Ólík birtingaform kynjanna 

Strákar stríða og áreita bæði stráka og stelpur, bekkjafélaga jafnt og nemendur í öðrum 

bekkjum. Aftur á móti virðast stelpur fremur áreita aðrar stelpur, oftast í sama bekk og 

þær sjálfar. Þessi munur er einkennandi fyrir kynin. Strákar safnast oftast saman um 

viðfangsefnið. Samvera þeirra þarf því ekki að byggjast á nánum tengslum þeirra á milli. 

 Þeir eru félagar af því að þeir eru t.d. saman í fótbolta. Þegar tengslin eru svo lítil 

er hægt að ákveða að leggja einstakling sem maður þekkir lítið í einelti. Að leggja 

einstakling í einelti getur líka þjónað þeim tilgangi að sameinast um eitthvað. 

 Vináttusambönd stelpna byggjast hins vegar á sjálfum tengslunum. Þær eru saman 

af því að þær eru vinkonur. Það sem þær svo ákveða að gera saman er að vissu leyti 

aukaatriði. Þegar þetta er haft í huga er skiljanlegt að eineltið hefur mest áhrif þegar það 

beinist gegn einhverri sem er í vinahópnum og einkum einhverri sem vill vera í hópi með 

þeim sem leggja í einelti. Þannig verður höfnunin sérlega sársaukafull og undirstrikar 

greinilega hverjir eru viðurkenndir í hópnum og hverjir ekki (Roland og Vaaland 2001: 

13-14). 

 Drengir eru í miklum meirihluta þeirra sem leggja í einelti og margar stúlkur eru 

einkum lagðar í einelti af drengjum. Það er einnig ljóst að nokkru fleiri drengir eru 

þolendur. Jafnvel þótt beint einelti sé stærra vandamál meðal drengja er það þó einnig 

umtalsvert meðal stúlkna. Einelti stúlkna snýst síður um líkamlegt ofbeldi en hjá 
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drengjum og erfiðara getur reynst að komast á snoðir um það hjá stúlkunum. Þær beita 

yfirleitt óbeinum og þaulhugsuðum aðferðum svo sem illu umtali, útilokun frá vinahópi 

og að eyðileggja vinasambönd, t.d. að taka bestu vinkonuna frá viðkomandi (Olweus 

2005: 6).  

 Samkvæmt Guðjóni (1996) þá virðist árásarhneigðin minni hjá stelpum og 

aðferðirnar öðruvísi en það þýðir þó ekki að andlegt ofbeldi sé sársaukaminna en 

líkamlegt. Hvort tveggja er óþolandi ástand. Samkvæmt Bullock (2002) er líklegt að 

einelti stelpna sé vanmetið, þar sem aðferðir þeirra við að leggja í einelti eru ekki eins 

sýnilegar og aðferðir stráka. Rannsóknir hafa sýnt að kennarar koma síður auga á andlegt 

ofbeldi en líkamlegt og líta jafnvel ekki á félagslega útskúfun sem einelti. Mikilvægt er 

að hafa þennan kynjamun í huga þegar tekið er á einelti. Forvarnir og aðgerðaráætlanir 

gegn einelti verða að taka mið af því að kynin beita mismunandi aðferðum. Einnig er 

mikilvægt að kennarar fái fræðslu og þjálfun í að koma auga á allar birtingarmyndir 

eineltis (Vanda Sigurgeirsdóttir 2003: 11).  

 Þó svo að einelti sé mun algengara meðal stráka en stelpna þá taka stelpurnar 

einnig þátt í einelti. Í niðurstöðum rannsóknar í Olweusarverkefninu á Íslandi kemur fram 

að líklegra sé að drengir í eldri árgangi leggi yngri drengi í einelti, en að eldri stúlkur 

leggi yngri stúlkur í einelti. Þar kemur það fram að stúlkur leggi stúlkur í sama bekk í 

einelti en að drengir leggi aðra drengi í sama bekk í einelti (Olweusaráætlunin 2007). 

 Börn öðlast snemma skilning á því að þau geti gert öðrum illt. Á öðru aldursári 

eykst markháð árásargirni þeirra verulega, það er árásargirni sem að snýst um að fá 

eitthvað í sinn hlut. Á aldrinum eins til tveggja ára eykst bæði líkamlegt ofbeldi barna í 

garð annarra sem og stríðni. Það er að meiða aðra með orðum sínum og gjörðum án þess 

að valda líkamlegu tjóni. Í lok þessa tímabils nær stríðnin yfirhöndinni, enda er barnið þá 

orðið nægilega þroskað til að skilja hvað getur komið öðrum í uppnám.  

 Á seinni hluta leikskólaáranna, þegar börn eru þriggja til sex ára byrja þau að sýna 

ögrandi árásargirni. Þá sýna þau vald sitt yfir öðrum til að mynda leikfélögum sínum eða 

systkinum, með því að meiða þá andlega eða líkamlega án þess að um sé að ræða 

einhvers konar baráttu um tiltekna hluti. Þetta virðist vera partur af myndun svokallaðra 

valdastigvelda þar sem staða barnanna innan hópsins verður ljós.  
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 Það er sannarlega munur á árásarhneigð stelpna og stráka. Við eins árs aldur eru 

bæði kynin nokkuð svipuð að þessu leyti til, en meðan árásarhneigð minnkar á næstu 

árum hjá stelpum eykst hún nokkuð hjá strákum( www.persona.is).  

 

2.5 Taglhnýtingar 

Oft er hópur taglhnýtinga (viðhlæjenda) með í að kvelja aðra og eru þeir þá stundum með 

og stundum ekki. Þessir einstaklingar hafa ekki sömu einkenni og forystusauðirnir en 

dragast inn í atburðarásina af ýmsum ástæðum. Einhverjir þeirra kunna að hafa lent í 

gerandanum áður og standa þá frekar með honum og taka að einhverju leyti þátt í 

aðkastinu en að eiga á hættu að lenda í skotlínunni. Önnur skýring er að sum barnanna 

taka sér gerendur sem fyrirmynd, finnst þeir sterkir og töff og vilja jafnvel vera eins og 

þeir (Guðjón Ólafsson 1996: 27). 

 Fyrirmyndaráhrifin verða meiri ef gerandinn hefur sterka stöðu í hópnum og er 

vinsæll. Önnur ástæða þess að börn sem að jafnaði eru friðsöm og á móti ofbeldi taka þátt 

í að kvelja aðra er að siðferðisviðmið hópsins hefur tilhneigingu til að fara niður á við á 

það stig sem lægst er í hópnum. Þetta er þekkt félagssálfræðilegt fyrirbæri. Börnin trúa 

því jafnvel ekki eftir á þegar talað er við þau einslega að þau hafi verið með í aðkastinu. 

Enn ein skýring er að þeim mun lengur sem eineltið varir, þeim mun meiri líkur eru á að 

fórnarlambið týni öllum rétti sínum og stöðu og að sífellt fleirum finnist fórnarlambið 

eiga meðferðina skilið og kalli hana jafnvel yfir sig sjálft (Guðjón Ólafsson 1996: 26). 

 

2.6 Hverjar eru afleiðingar eineltis? 

Rannsóknir hafa sýnt að einelti hefur neikvæð áhrif á þolendur, gerendur og samfélagið í 

heild sinni. Áhrif eineltis á einstaklinginn geta verið mismunandi. Nemandi sem verður 

fyrir einelti er mjög vansæll og getur veran í skólanum orðið nánast óbærileg. Nemandinn 

verður fyrir ofbeldi: líkamlegu og/eða andlegu. Eftir langvarandi einelti fer sjálfstraust 

hans minnkandi og sjálfsmyndin brenglast. Þolandinn fer jafnvel að ásaka sjálfan sig um 

að hann sé lagður í einelti og finnst hann á einhvern hátt bjóða upp á þetta Einnig getur 

þessi vanlíðan haft áhrif á einbeitingu í námi og námsárangur. Margir finna fyrir 
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streitutengdum einkennum eins og t.d. magaverk, höfuðverk, martröðum og kvíðaköstum. 

Sum börn reyna að forðast eineltið með því að mæta ekki í skólann. Þau hætta jafnvel að 

þora að fara út fyrir örugga veggi heimilisins. Þeir sem þolað hafa langvarandi einelti eru 

líklegri til að þjást af kvíða og þunglyndi á fullorðinsárum. Í alvarlegustu tilvikunum 

getur einelti jafnvel leitt til sjálfsvígs. Ef ekkert er aðhafst er hætta á að nemendur sem 

leggja aðra í einelti sjái þessa hegðun sem auðvelda og árangursríka leið til að fá sínu 

framgengt. Þessir einstaklingar eru mun líklegri en aðrir til þess að sýna andfélagslega 

hegðun og brjóta af sér á einhvern hátt á fullorðinsárum. Því er það mjög mikilvægt að 

grípa inn í nógu snemma og koma í veg fyrir að ofbeldi og valdbeiting verði ríkjandi í 

samskiptum þessara einstaklinga við aðra (Sharp og Smith 2000: 11-12). Langvarandi 

einelti veldur streitu sem leitt getur til alvarlegri vandamála eins og neikvæðrar hegðunar, 

lystarleysis og þunglyndis (www.heimiliogskoli.is).  

 Erling Roland, einn fremsti sérfræðingur Norðmanna í eineltismálum, segir að 

einelti sé eitt stærsta velferðarvandamál barna og unglinga í dag vegna neikvæðra áhrifa á 

heilsufar. Bæði stelpur og strákar sem lögð eru í einelti vikulega eða oftar eru líklegri en 

aðrir til að sýna einkenni slæmrar líkamlegrar og andlegrar heilsu. Samkvæmt Rigby, 

Þóroddi Bjarnasyni, Bryndísi Björk Ásgeirsdóttur og Ingu Dóru Sigfúsdóttur eru neikvæð 

áhrif eineltis víðtæk. Vanlíðan og þunglyndi eru algengar afleiðingar eineltis og 

hugleiðingar um sjálfsvíg gera oft vart við sig. Bæði íslenskar og erlendar rannsóknir hafa 

sýnt fram á tengsl eineltis og sjálfsvígshugleiðinga, sjálfsvígstilrauna og sjálfsvíga 

(Vanda Sigurgeirsdóttir 2003:16). 

 Striegel-Moore, Dohm, Pike, Wilfley og Fairburn, 2002 segja afleiðingar eineltis 

geta teygt anga sína víðar. Í rannsókn sem framkvæmd var á 162 konum með lotugræðgi í 

Bandaríkjunum kom í ljós að samband var á milli lotugræðgi og eineltis. Í rannsókninni 

kom fram að einelti eykur líkur á geðrænum vandamálum, þar á meðal lotugræðgi 

(Vanda Sigurgeirsdóttir 2003: 16). 

 Þolendur eineltis fá oft neikvæð skilaboð frá umhverfinu sem geta haft varanleg 

neikvæð áhrif á sjálfsmynd og persónuleika þess sem verður fyrir því. Mótun 

sjálfsmyndar er mikilvægust á æskuárunum og unglingur sem upplifir höfnun og 

útskúfun úr jafningjahópnum getur lent í miklum sálarháska. Talið er að einelti geti 

valdið svipuðum tilfinningum og hjá fórnarlömbum sifjaspella og pyntinga. Þá er átt við 
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að þolendur kenni sjálfum sér um og telji sjálfa sig vitlausa, heimska og ljóta og að það sé 

ekkert óeðlilegt að þeir sé lagðir í einelti (Einelti kemur öllum við, 1999).  
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3. Barnahópurinn 

Í leikskólanum eru börnin allan daginn í samskiptum við aðra, bæði við fullorðna og 

börn. Á degi hverjum þurfa þau að bregðast við flóknum félagslegum kröfum annarra og 

bregðast mismunandi við þeim, eftir því hver á í hlut (Lamer 1997: 19).  

 Börn læra annað og með öðrum hætti í samskiptum sínum við önnur börn en í 

samskiptum sínum við fullorðið fólk. Í hópi jafnaldra fá börnin tækifæri til þess að láta til 

sín taka, eiga frumkvæði, leika sér og starfa og deila gleði með öðrum. Þau líkja hvert 

eftir öðru og hjálpast að og vinátta skapast. Í samskiptum við önnur börn eykst 

félagslegur þroski barna og lífsleikni (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 14).  

 Börn hitta jafnaldra sína daglega í leikskólanum og þó svo að þau leiki sér ekki 

alltaf með öllum börnum þá þekkjast þau mjög vel. Á aldrinum 3-5 ára byrja börn oftast 

að skipta sér niður í flokka og gegnum samskiptin í þessum minni flokkum myndast oft 

náin tengsl milli einstaka barna sem leiða til vináttu. Vinátta er stöðug tengsl en 

einkennast af gagnkvæmum jákvæðum tilfinningum. Vinir leita markvisst hvor annan 

uppi, gleðjast yfir því að vera saman og tala oft hvor um annan sem vin. Oft þróast 

vinátta smátt og smátt eftir að börn hafa hist og senda þau þá yfirleitt hvort öðru munnleg 

eða líkamleg skilaboð um að þau vilji vera vinir (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal 1996: 266 og Broström 1998: 56-57).  

 Sum börn eiga erfitt með að eignast vini og það getur verið vegna þess að þau 

hafa ekki sömu áhugamál og flest önnur börn í hópnum. Barnið sjálft er tregt til að sinna 

öðru en sínu eigin þrönga áhugasviði og tekur ekki tillit til félaganna. Einnig getur 

ástæðan verið sú að barnið á erfitt með að stilla skap sitt eða vill ráða um of. Þriðja 

ástæðan getur verið sú að barnið sé ofverndað og viðkvæmt um of. Það gerir of miklar 

kröfur til annarra og félagarnir þreytast á að taka tillit til þess. Sum börn virðast ævinlega 

lenda í varaskeifuhlutverkinu. Þau mega vera með eftirsóttum félaga ef hann hefur ekki 

neinn annan, en eru yfirgefin jafnskjótt og aðrir bjóðast (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal 1995: 269-270).  

 Árin með bestu vinunum hafa því mjög mikla þýðingu fyrir þroska barna. Með 

því að vera einlæg og þykja vænt um jafningja sína eru þau að taka fyrstu skrefin í þá átt 

að tengjast sterkum tilfinningaböndum á fullorðinsárum. Þau eru líka að þjálfa 



 16 

samskiptahæfni og þolinmæði í umgengni. Samvera með vinum krefst aðlögunar, að setja 

sig í spor hins og að átta sig á því að það eru ekki bara eigin þarfir sem þarf að taka tillit 

til. Vinátta er líka prófsteinn á eigið trygglyndi og trygglyndi hins og að kynnast því að 

verða stundum fyrir vonbrigðum en geta jafnað sig eftir vonbrigði og misskilning og sæst 

aftur. Einmitt þetta er mikilvægt að læra í vináttunni: Öll náin tengsl manna á milli hafa 

tvær hliðar; ást og ósætti eða reiði. Vináttan getur því haldist þó svo að átök og togstreita 

komi stundum upp í sambandinu. Það er því fátt sem er betra veganesti fyrir barn en að 

eignast góða vini (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995: 268-269).  

 Börnum getur liðið misvel innan um aðra, rétt eins og fullorðnum. Sum börn í 

félagahópi vekja einmitt óöryggi og ótta og barnið getur ekki notið sín og sýnt eðlileg 

viðmót. Vinsælu börnin, þau sem allir vilja vera með, hafa yfirleitt gott sjálfstraust og 

grunnöryggi innra með sér. Þau slaka á með öðrum börnum og virðast ekki reyna 

sérstaklega að höfða til annarra með getu sinni og hæfileikum. Þau eru oft glaðlynd, 

jákvæð og drífandi í hvers kyns verkefnum og áhugamálum. Auk þess eru þau gjarnan 

einlæg við önnur börn og ekki mjög háð hinum fullorðnu (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal 1995: 270).  

 Þegar börnin lenda í árekstrum í samskiptum sínum við jafningja sína þá fá þau 

betra tækifæri til að læra að takast á við völd og eiga í samvinnu en í samskiptum við 

fullorðna (Kemple 1991: 48). Hinir fullorðnu þurfa að hjálpa börnunum og leiðbeina til 

að þau læri jákvæða hluti í samskiptum og að þau leysi deiluna þannig að hún taki tillit til 

allra sem að deilunni koma. Það er sjálfsagt að þau fái tækifæri til að leysa úr sínum 

ágreiningum sjálf án þess að fullorðnir séu alltaf að taka fram fyrir hendurnar á þeim.  
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4. Nám í leikskólanum 

Í þessum kafla verður fjallað um hversu mikilvægt það er fyrir barnið að efla félagslegan 

þroska sinn og sjálfsmynd sína til þess að vera félagslega fær í samskiptum og leik við 

önnur börn.  

 

4.1 Félagslegur þroski 

Um leið og barnið fæðist hefur það þörf fyrir náin tengsl og smám saman verður það 

félagsvera. Þegar barnið verður eldra fer það að læra samskipti og öðlast félagslega hæfni 

með því að vera í kringum aðra, börn sem fullorðna. Mikilvægt er að koma til móts við 

þarfir barnsins. Ef áhuga barnsins á því að kynnast öðrum er mætt með áhuga og hlýju 

eflist það og verður virkara, en ef það er einangrað eða mætir áhugaleysi verður það 

smám saman óvirkara og dregur sig í hlé (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 

1995: 289). 

 Leikurinn hefur áhrif á flest þroskasvið barnsins eins og vitþroska, þar sem barnið 

lærir að þekkja umhverfið sitt með leik. Hann hefur áhrif á persónuleikaþroska, þar sem 

barnið getur látið í ljós tilfinningar og fengið útrás fyrir þeim í leiknum, auk þess að 

koma ímyndunum sínum og hugsunum á framfæri. Hann hefur áhrif á félagsþroska, þar 

sem barnið lærir að umgangast aðra, taka tilliti til annarra og tileinka sér samskiptareglur 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995: 271).  

 

4.2 Sjálfsmynd 

Til að efla sjálfsmynd barna þarf að hafa gott námsumhverfi þar sem það sjálft getur lært 

og öðlast það að þroskast. Til þess að barnið geti átt góð samskipti við önnur börn þarf 

það að hafa góða sjálfsmynd. Til þess að barnið öðlist aukið sjálfstraust og aukna 

sjálfsmynd þarf barnið að læra að meta sjálft sig sem getur síðan haft áhrif á hegðun þess 

og sálræna heilsu. Barnið verður meiri persóna eftir því sem það eldist þegar það getur 

farið að lýsa sér og átta sig á sjálfu sér (Shaffer 1999: 437-442). Öll samskipti hafa áhrif á 

það hvernig sjálfsmynd barnsins þróast. Það er mikilvægt að þeir sem annast barnið, bæði 
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í leik og starfi, viti það til þess að efla barnið. Það er mikilvægt að gera börn félagslega 

fær og að virkum einstaklingi í samfélaginu. Fræðimenn eru sammála um það hvernig 

reynsla barns af samskiptum hefur áhrif á mótun sjálfsmyndar þess. 

 

4.3 Félagsleg færni 

Félagslega færni má skilgreina sem hæfni einstaklingsins til þess að tileinka sér gildi, siði 

og venjur, ásamt þeirri hegðun sem þykir æskileg eða eðlileg í samfélaginu. Með því að 

byggja upp félagslega færni barnsins tileinkar það sér þau gildi og þá færni sem standa 

upp úr í samfélaginu (Shaffer 1999: 9). Góð samskipti og félagsleg tengsl við önnur börn 

og fullorðna eru forsendur fyrir því að barnið fái jákvæða mynd af sjálfu sér og 

félagslegri færni sinni. Í Aðalnámskrá leikskólanna er talað um félagsþroska og 

félagsvitund og það að stuðla að traustum og hlýjum samskiptum milli barna, örva 

samskipti þeirra við fólk á mismunandi aldri, styðja barnið þegar þörf krefur, hjálpa 

barninu að leysa deilur á farsælan hátt, hvetja barnið til að mynda góð tengsl og virða 

hvert annað (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 9-10). Sú færni sem barnið þarf að öðlast í að 

halda tengslum og eiga í samskiptum við aðra er samspil margra þátta eins og tilfinninga, 

hugsunar, færni og sjálfsmyndar. Þegar talað er um félagslega fær ung börn þá eru átt við 

þau börn sem tengjast öðrum og eru virk í samskiptum sínum við fullorðna og önnur börn 

(Katz og McCeller 1997: 1). 
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5. Hlutverk leikskólans 

Samkvæmt lögum ber leikskólakennurum að veita barninu örugg leikskilyrði og hollt 

uppeldisumhverfi ásamt því að efla þroska barna í samvinnu við foreldra svo þau njóti 

bernsku sinnar (Lög nr:78/1994 um leikskóla 19. maí). 

 

5.1 Samskipti 

Maðurinn er félagsvera og við höfum yndi af því að vera í kringum annað fólk í leik, 

gleði og félagsskap hvers annars. Samskipti barna eru aðallega í gegnum leikinn í 

daglegu lífi þess. Þar mynda þau sér skoðun, tjá tilfinningar, ræða saman og tengjast. Þar 

geta einnig komið upp deilur sem barnið verður að læra að leysa.  

 Manneskjan hefur tvær grundvallarreglur og gagnstæðar þarfir í samskiptum 

sínum. Annars vegar þörf fyrir einstaklingseðli; finna fyrir sjálfstæði sínu og vera 

sérstakur. Hins vegar að finna þörf fyrir tengsl, að vera hluti af félagsskap og upplifa að 

tilheyra einhverjum (Bae 1996: 183). 

Það er mikilvægt að leikskólakennarinn hafi góð samskipti við barnið og foreldra þess til 

þess að mynda góð tilfinningatengsl, traust foreldranna og auðvelda öll samskipti ef 

eitthvað kemur upp á sem þarf að taka á með sameiginlegri ákvörðun kennara og 

foreldra. Leikur barnsins byggist mikið á samskiptum og þarf barnið að vera í réttu 

umhverfi svo því líði vel. Leikir barna eru þannig í fyrstu að barnið er heldur sjálflægt og 

leikur sér mest eitt eða samhliða öðrum en ekki beint við aðra fyrr en um þriggja ára 

aldur. Áhugi þriggja ára barns á öðrum börnum eykst mjög og það hefur yndi af að leika 

sér innan um þau (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal 1995: 84). Börn læra 

annað og með öðrum hætti af samskiptum sínum við önnur börn en í samskiptum sínum 

við fullorðna (Aðalnámsskrá leikskóla 1999: 14). 

 Þegar börn eru í leik fara mestu samskiptin fram. Þá fá þau tækifæri til þess að 

öðlast færni til þess að deila, vera með frumkvæði í leiknum, tjá sig og hafa gaman af því 

sem þau eru að gera. Í samskiptum við önnur börn eykst félagslegur þroski barna og 

lífsleikni (Aðalnámskrá leikskóla 1999: 14). 
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 Gregory Batesson setti fram kenningu um samskipti barna. Hann telur að 

leikurinn snúist um samskipti á ólíkum sviðum. Til þess að geta tekið þátt í leik þarf 

barnið að geta haft samskipti á fleiri en einn veg. Ekki er nóg að kunna að tala til að leika, 

einnig þarf að skilja hin óyrtu samskipti sem ekki fara fram. Þetta kallar hann hliðarskipti, 

sem er ýmiskonar látbragð, svipbrigði og það sem ekki er tjáð í orðum. Til að börn geti 

náð saman í leik þurfa þau að skilja hvar mörkin liggja um hvað er leikur og hvað er ekki 

leikur (Lillemyr og fl. 2001: 152).  

 Í leiknum þroskast börn og öðlast félagslega færni til þess að takast á við t.d. 

ágreining sem mikilvægt er að þau læri að takast á við svo þau öðlist sjálfstraust. Sjö 

einkenni góðra samskipta eru: virðing, traust, skilningur, jákvæðni, sveigjanleiki, 

einlægni og þolinmæði (Lífsleikni 2004: 96-99). 

 

5.2 Styrkja félagsþroska 

Mikilvægt er að börn séu meðvituð um sjálf sig, nánasta umhverfi og samfélagið sem þau 

þurfa að átta sig á til þess að falla inn í. Börn geta öðlast betri vitneskju um sig sjálf ef 

þau fá tækifæri til þess að efla sjálfstæði sitt með því að læra að hugsa um aðra sem 

einstaklinga. Vinir eru það sem allir þurfa að eiga og með því að styrkja félagsþroska, þá 

verður auðveldara fyrir barnið að fóta sig í lífinu og öðlast sjálfstraust til þess að takast á 

við það sem bíður þess. Með því að öðlast nýja reynslu, þekkja eigin líkama og sýna 

viðurkennda hegðun á almannafæri og taka þátt, t.d. í félagsstarfi þá er barnið farið að 

styrkja félagsþroska sinn.  

 Til þess að efla félagsþroska þá þarf að gera barninu grein fyrir því sem er bannað 

og kalla fram jákvæða hegðun hjá börnum hvert við annað, draga úr óæskilegri hegðun 

barnanna með því að kenna félagsfærni og spjalla við börnin ef þeim líður illa. 

(http://www.hafnarfjordur.is/hafnarfjordur/upload/files/pdf/pmt/samantekt_umsokn_styrk

ir.pdf). Til að styrkja félagsþroska má nefna hrós og vingjarnlega athygli, til dæmis 

hvatningarorð og viðurkenningu af hálfu kennarans, hlýlegt bros eða klapp á öxlina. Gott 

er að beita félagslegri styrkingu reglulega því hún getur haft umtalsverð áhrif á hegðun 

nemenda [barna] (Olweus 2005(II): 51). Jákvæð afleiðing, hrós og hvatningar hefur góð 

áhrif á félagsandann í hópnum.  
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5.3 Vinna gegn fordómum  

Til þess að vinna gegn fordómum þarf að komast að rótum vandans. Oftast eru það þeir, 

sem ekki hlusta á aðra, sem hafa lagt aðra í einelti. Þeir eru sjálflægir og eiga erfitt með 

að skilja tilfinningar annarra. Þeir sem leggja í einelti hafa ekki góða sjálfsmynd og 

upphefja sjálfan sig með því að niðurlægja aðra. Þeir finna ekkert til með þolendum 

sínum, þeir eru góðir að tala sig út út vandamálum. Því hefur verið haldið fram að 

gerendur séu óöruggir og óttaslegnir undir harðneskjulegu yfirborði. Rannsóknir 

Olweusar hafa hins vegar sýnt að það sé satt (Olweus 2005(I): 10). Það er ekki hægt að 

útrýma einelti í eitt skipti fyrir öll, heldur þarf ávallt að vera umræða, barátta og allir 

verða að vera vakandi og meðvitaðir um vandamálið því það er alltaf í kringum okkur. 

Til þess að barnið geti talað um einelti þarf barnið að geta talað við fullorðna og aðra 

nákomna sér því það er því miður oft rót vandans að enginn hlustar og verður það til þess 

að barnið þorir ekki að ræða málið frekar. 

 

5.4 Styðjandi námsumhverfi 

Til þess að börn læri strax að koma vel fram hvert við annað þá þarf að byrja á 

leikskólanum að mynda umræðu um einelti. Með því að efla vináttu, umburðarlyndi og 

virðingu fyrir einstaklingnum gefur það sterkari sjálfsmynd og einstaklingar geta tekið 

afstöðu gegn einelti (Einelti kemur öllum við 1998: 18). Allir nemendur (einnig í 

leikskólanum) þurfa að búa til skapandi umhverfi þar sem þeir geta bætt sig og náð 

árangri sem miðar út frá þeirra forsendum. Gott er að hafa einhvern utanaðkomandi til 

þess að börnin geti leitað til, ef þeim fer að líða illa eða þurfa bara að tala við einhvern.  

 

5.5 Samkennd 

Samkennd er hæfni einstaklingsins til að setja sig í spor annarra, sýna hluttekningu og 

stuðning. Samkennd birtist í umburðarlyndi gagnvart ólíkum sjónarmiðum og 

einstaklingum, einnig með því að hjálpa öðrum. Samkennd er mikilvægur eiginleiki 

góðra leiðtoga þar sem hún einkennist af óeigingirni (Lífsleikni 2004: 93).  
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 Til þess að börn nái góðu sambandi sín á milli þurfa þau að læra að bera virðingu 

hvert fyrir öðru og átta sig á því að við erum öll ólík og þess vegna er gott að kunna að 

koma fram við hvert annað af virðingu. Sjálfsvirðing sést oft greinilega í framkomu 

okkar, umhirðu og umgengni (Lífsleikni 2004: 94). Samkennd er mikilvægur hluti í lausn 

ágreiningsmála og góðra samskipta. Til þess að börn skilji hvert annað þurfa þau að læra 

það að hlusta á hvert annað og við getum öll verið sammála um það að upp koma 

stundum ágreiningsmál innan vinahópsins sem þarf að leysa og þess vegna eru þeir 

einstaklingar með þroskaða samkennd frekar líklegir til þess að taka við ábendingum 

annarra og hlusta á aðra og vera tilbúnir að breyta afstöðu sinni til þess að ná sáttum. Það 

eru þeir sem eru góðar fyrirmyndir og leiðtogar. 

 Það má efla samkennd með því að fara í ferðalög og þannig ná börnin að vera öll 

saman. Samstaða eykst í hópnum. Það þarf að hlusta á barnið til þess að það viti að tekið 

sé mark á því. Það skiptir einnig máli að kennarinn sé fyrirmynd barnanna og 

nauðsynlegt er að kenna börnum að sýna hjálpsemi og umhyggju gagnvart einstökum 

nemendum og bekknum í heild (Olweus 2005(I): 9). Góður kennari vinnur kerfisbundið 

að því að skapa jákvæða hóp- eða samkennd í bekknum, einkum í byrjun skólaárs og í 

nýjum bekk (Olweus 2005(I): 9).  

 

5.6 Foreldrasamstarf 

Þegar barn verður fyrir einelti á einhvern hátt, verða foreldrarnir áhyggjufullir og leita að 

aðstoð innan skólans. Það þarf að passa það vel að tekið sé strax á því þegar barn verður 

fyrir einelti. Það eru samt ekki allir starfsmenn skólans sem vita hvernig á að taka á 

einelti og loka þess vegna augunum fyrir því. Það er því mikilvægt að foreldrar séu með 

vakandi augu fyrir ummerkjum eða breytingum hjá barninu eða unglingnum. Barnið 

kemur t.d. heim með ónýta bók (og það gerist oft), hefur fáa leikfélaga í leikskólanum og 

fyrir utan hann, vill ekki fara á leikskólann dag eftir dag og er kvíðið, hefur slæma 

magapínu, höfuðverk eða matarlyst, sefur illa og fær oft martraðir og grætur kannski í 

svefni (Olweus 2005(I): 12). 
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 Hvernig átta foreldrar sig á því að barnið þess sé að leggja aðra í einelti? Það 

getur verið erfitt að uppræta einelti hjá barninu sínu og viðurkenna það. Foreldrar ættu að 

hafa það í huga ef barn þess hefur t.d:  

- Gaman af því að hæðast að öðrum. 

-  Stjórna, meiða óvenju mikið og gera lítið út öðrum börnum, barnið hefur mikla 

þörf á að ráða yfir og ráðskast með aðra.  

- Barnið er árásargjarnt, frekt, þrjóskt og setur sig almennt á móti öllum og öllu 

(Olweus 2005(I): 13).  

 

Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi sýna að piltar sem leggja í einelti á 

skólagöngu sinni eru í mun meiri hættu en aðrir piltar að lenda á glapstigum síðar á 

ævinni, misnota áfengi og öðru álíka. Það er því mikilvægt að foreldrar rjúfi strax það 

hegðunarmynstur ef barnið leggur aðra í einelti, en ekki bara að hjálpa þolandanum 

(Einelti meðal barna og unglinga 2005: 13). 

 Ef foreldri grunar það á einhvern hátt að barn þess verði fyrir einelti hjá félögum 

og á leikskólanum er mikilvægt að tala strax við deildarstjóra eða leikskólastjóra til þess 

að málið verði tekið alvarlega og eitthvað gert í málinu og það skoðað ítarlega til þess að 

fá skýrari mynd af vandamálinu. Þegar allar staðreyndir liggja fyrir þarf að gera ítarlega 

áætlun um hvernig heimili og leikskólinn stöðvi eineltið í sameiningu. Þó svo að 

leikskólinn beri aðalábyrgð á að hafa frumkvæði að því að skipuleggja hvernig vinna beri 

gegn einelti í leikskólanum og á að samhæfa starfið þá þurfa foreldrar einnig að vera 

meðvitaðir um einelti og hvernig það lýsir sér. Það kemur fram í námskrám að 

leikskólinn verði að sjá til þess að barnið sé öruggt í umhverfinu sínu innan leikskólans 

(Olweus 2005(I): 15).  
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6. Hlutverk leikskólakennarans 

Mikilvægt er að leikskólakennarar styðji við félaglega færni barnsins á leikskólanum og 

þess vegna þarf að vera opin umræða um einelti og afleiðingar þess. 

 

6.1 Styðjast við félagslega færni 

Öll börn þurfa að efla félagsfærni sína. Sumum börnum reynist það auðvelt á meðan 

öðrum finnst erfitt að komast inn í hópinn. Þess vegna er mikilvægt að efla barnið þannig 

að önnur börn hafi áhuga á því að leika. Ef leikskólakennari sér það að barn á erfitt með 

að aðlagast leik annarra barna þá ætti hann að grípa inn í og hvetja barnið á annan hátt. 

Það er því best að skoða leik barnanna og gæti leikskólakennarinn spurt hin börnin hvort 

allir geti leikið saman í leiknum. Það er oft þannig að þau börn sem segja ekki mikið eða 

láta lítið fyrir sér fara, missa oft af því sem þau hafa áhuga á. Það er vinsælt að hjóla á 

bleiku hjólunum í leikskólanum í útiverunni, en það eru oftast sömu börnin sem fá hjólin. 

 Til þess að öll börn fái sömu tækifæri í útiverunni á því að hjóla þá þarf 

leikskólakennarinn að passa það að barnið sem ekki alltaf biður um hjólið, en stendur 

oftast og bíður eftir því, fái samt tækifæri á því að hjóla. Svo barnið skilji hversu 

mikilvægt það er að skiptast á þá þarf að setja það í spor þess barns sem ekki biður um 

hjólið, heldur bíður og bíður. Til þess að setja barnið í spor annars barns þá er hægt að 

nota setningarnar eins og „þú veist hvað er leiðinlegt að bíða“ eða „viltu leyfa honum að 

hjóla núna því hann er að bíða eftir hjólinu?“ 

 Það þarf að vekja upp tilfinningar hjá börnunum til þess að þau átti sig frekar á 

aðstæðunum. Þroski vináttunnar verður þegar vinir uppgötva áhuga, tilfinningu eða 

einhvern sem þeim finnst eiga eitthvað sameiginlegt með þeim. Það mikilvægasta sem 

kennarinn getur gert er að gefa barni tækifæri á því að tala um það sem því þykir 

mikilvægt á degi hverjum, á meðan það er að leika sér eða þegar tækifæri gefast. Börn 

læra mest á því að prófa, eins og að hjóla á hjóli, það læra þau með því að prófa, þar læra 

þau félagslegu samhæfinguna með því að upplifa það að hjóla á hjólinu (Katz og 

McCellan 1997: 89). 
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6.2 Aukin umræða 

Einelti er vandamál sem kemur öllum við og er út um allt í samfélaginu okkar og þess 

vegna er mikilvægt að auka fræðslu um einelti og koma því á dagskrá í 

samfélagsumræðunni. Niðurstöður rannsókna segja okkur að skortur sé á fræðslu um 

einelti, sérstaklega til leikskólakennara. Til þess að koma í veg fyrir einelti þarf að vera til 

staðar meðvitund kennarans og umræða. Í 75 grunnskólum á Íslandi er unnið eftir áætlun 

Dan Olweus, en hann er sálfræðiprófessor við háskólann í Bergen. Hlutverk 

Olweusaráætlunarinnar er viðamikil könnun á meðal nemenda í 4-10. bekk um einelti þar 

sem meðal annars eru könnuð viðbrögð við einelti, tilfinningar, vini og líðan þeirra. Það 

eru því miður engar ákveðnar áætlanir sem leikskólar fara eftir. Það þarf að vera til staðar 

áætlun þar sem börn og fullorðnir vinna saman og traust er til staðar. Um leið og foreldrar 

fara að verða varir við það að barnið sé t.d. farið að koma oftar heim með sár og 

marbletti, vilji ekki lengur fara í leikskólann, er hætt að leika sér við önnur börn og að 

bjóða þeim heim með sér, hefur stundum slæma matarlyst, fær martraðir og grætur 

kannski í svefni þá er mikilvægt að leiða ekki barnið hjá sér né heldur vonast til þess að 

þetta gangi yfir því einelti eyðileggur daglegt líf (Olweus 2005(I): 12). Innan hvers 

hverfis þyrfti að vera unnið eftir sömu áætlun innan leik- og grunnskólans svo hægt sé að 

taka á eineltismálum á sama hátt og að skólinn styðjist við sömu viðmið. Eitt af 

markmiðum eineltisáætlunarinnar er að hún verði hluti af hefðbundnu starfi kennarans 

með bekknum (hópnum) sem og allra annarra starfsmanna í daglegum störfum (Olweus 

2005(I): 8).  

7. Rannsóknir 

Í Noregi var gerð rannsókn árið 1987 þar sem nemendurnir voru 140.000 í 715 

grunnskólum. Þar kom fram að um það bil 15% nemenda á grunnskólaaldri voru annað 

hvort lagðir í einelti eða lögðu önnur börn í einelti. 9% voru þolendur og voru 

gerendurnir 6 % (Olweus, 1993). Nýlegar rannsóknir sýna að einelti hefur aukist til muna 

á undanförnum árum (Olweus, 2001). 

 Það þarf samt að hafa það í huga að spurningar um tíðni eineltis eru mismunandi. 

Gera þarf greinamun á því hvort börnin séu spurð um hvort þau séu lögð í einelti eða 

hvort þau hafi einhvern tímann verið lögð í einelti vegna þess að stundum kemur það 
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fyrir að börn eru lögð tímabundið í einelti og þá eru tölurnar mun hærri þegar spurt er um 

lengri tíma. Greinamunur á ágreiningi og einelti er að ágreiningur er skoðanamunur, 

ósamþykki (Íslensk orðabók 1996: 15). Einelti er að leggja einhvern í einelti, elta 

einhvern óaflátanlega, gefa einhverjum engan frið. (Íslensk orðabók 1996: 166) 

  

7.1 Bergen 1991 

Talið er að fyrsta rannsóknin sem gerð var á einelti í leikskólum hafi verið gerð í Bergen 

árið 1991 af Dan Olweus og F. Alsaker. 120 börn voru þátttakendur í þeirri rannsókn; 65 

stúlkur og 55 drengir (80% af fjölskyldunum sem voru spurðar). Rannsóknin fór fram á 

10 leikskólum. Börnin voru á sjöunda og áttunda aldursári þegar rannsóknin fór fram. 

Notaðar voru ljósmyndir af öllum börnunum í leikskólahópnum og síðan voru lagðar 

fram spurningar út frá myndunum um „hver gerir hvað á móti hverjum“. Þegar börnin 

fengu að skoða myndirnar var fylgst með viðbrögðum þeirra sem voru bæði jákvæð og 

neikvæð hegðun. Áhugaverðast þótti okkur að vita hvort einhver af börnunum beittu 

líkamlegu ofbeldi eins og að stríða öðrum, klóra, sparka, lemja eða klípa. Það var einnig 

spurt um munnlegt ofbeldi og hvernig það lýsti sér. Til dæmis var spurt: „getur þú séð á 

myndum og bent á það hver gerir svoleiðis?, hver það er sem meiðir aðra á þennan hátt?“ 

Börnin voru einnig spurð um eigin hegðun, hvort þau beittu önnur börn svona 

meðferðum, einnig um sjálfsmynd þeirra og líðan á leikskólanum og á deildinni. 

Leikskólakennarar voru beðnir um að fylla út spurningalista um hvert og eitt barn ásamt 

foreldrum barnsins sem voru spurðir um líðan barnsins heima fyrir og hverjar 

heimilisaðstæður þess væru. Börnin áttu í vandræðum með að svara spurningunum um 

munnlegt og óbeint einelti. Þess vegna var einungis hægt að notast við svörin um 

líkamlegt einelti. Ef barn var talið árásargjarnt þurfti nafn þess að vera sagt að minnsta 

kosti þrisvar sinnum af öðrum börnum. Það var reyndar ekki nóg þannig að barnið væri 

tilgreint sem gerandi. Til að hægt væri að greina barn árásargjarnt þyrfti það að vera nefnt 

af þremur börnum, þá mætti það ekki vera nefnt oftar en einu sinni sem þolandi eineltis. 

Til þess að hægt væri að greina barn sem hugsanlegan þolanda eineltis þurfti það að vera 

nefnt af tveimur börnum sem þolandi en mátti ekki vera nefnt oftar en einu sinni sem 

árásargjarnt barn. Með þessari rannsókn komst Alsaker og Olweus að því að 10% barna 
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gætu sennilega verið þolendur og 16,8% gætu sennilega verið gerendur í eineltismálum 

(Pettersen 1997: 30-31). 

 

7.2 Bern 1996 

Önnur rannsókn var gerð árið 1996 í Bern. Þar voru 20 leikskólakennarar í forskólum 

spurðir. Í Bern geta börn verið í tvö ár í forskóla áður en þau byrja í grunnskóla. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 353 börn (189 strákar og 164 stelpur) á aldrinum 5 til 7 

ára. Það voru að meðaltali 17 börn í bekk hjá þessum kennurunum. Í viðtalinu voru opin 

viðtalsblöð notuð með 65 opnum spurningum. Í fyrsta hluta spurningalistans var spurt um 

leikskólann og uppeldislega sýn leikskólakennarans. Í öðrum hluta var spurt um 

árásargirni, í þriðja hluta var spurt um einelti, aðstæður og tegundir og í fjórða hluta var 

viðhorf til eineltis, gerenda og þolenda kannað. Í fimmta hluta voru viðbrögð við einelti 

könnuð og í sjötta hluta var spurt um hugleiðingar leikskólakennarans um forvarnir og 

fyrirbyggingu aðgerða um einelti (Pettersen 1997: 32). 

 Í niðurstöðum rannsóknarinnar kom í ljós að árásargjörn hegðun væri til staðar hjá 

börnunum. Það voru einungis tveir leikskólakennarar sem sögðu að ekki kæmi nein 

árásargjörn hegðun fram í hópnum hjá þeim. Þeir töldu að í fjórtán barnahópum væri 

líkamleg árás algengasta hegðunin. Þar kom fram að börn slógust, spörkuðu, bitu, 

klóruðu, klipu og rifu í hárið og tóku stundum hálstak hvert á öðru. Hjá sjö barnahópum 

töldu leikskólakennararnir að munnlegt ofbeldi kæmi oftast fyrir hjá þeim, en hjá fimm af 

þessum sjö barnahópum var líka líkamlegt ofbeldi. Í framhaldi af því gátu fjórir 

leikskólakennarar sagt frá óbeinum árásum á meðal jafnaldra svo sem útilokun, börn 

sniðgengu þau á fyrirlitlegan hátt og mikilvægir hlutir faldir. Þegar kennararnir voru 

síðan búnir að svara spurningalistanum var hugtakið einelti skilgreint og í framhaldi af 

því voru þeir spurðir hvort um einelti væri að ræða í hópnum hjá þeim. Átján kennarar af 

tuttugu svöruðu játandi að þeir hefðu tekið eftir því að einelti væri til staðar í 

barnahópnum þeirra. Aðeins einn kennari sagðist ekki hafa tekið eftir einelti í 

barnahópnum sínum og vildi meina að einelti væri ekki til staðar í barnahópnum hjá 

honum. Í rannsókninni kom það fram að margir kennarar bíða með það að grípa inn í 

aðstæður sem eru orðnar erfiðar og gera það oft ekki fyrr en aðstæður eru orðnar erfiðar 
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og vanlíðan farin að koma fram. Það var greinilega mikill munur á því hvort kennarar 

tækju eftir því að togstreita væri innan barnahópsins og samskipti milli barnanna væri og 

hvort þeir tóku á erfiðum aðstæðum. Margir kennarar sögðust hafa fengið litla sem enga 

fræðslu um einelti og árásarhneigð barna í námi og þess vegna þætti þeim erfitt að taka á 

því (Pettersen 1997: 33). 

 

7.3 Bandaríkin 1996 

Gerð var rannsókn í Bandaríkjunum árið 1996 af Kochenderfer og Ladd þar sem 200 

leikskólabörn, 95 stúlkur og 105 strákar, tóku þátt í. Meðalaldur barnanna var 5,5 ára þar 

sem þau komu frá þremur mismundandi samfélögum úr miðvestur Bandaríkjunum. Eitt af 

markmiðum rannsóknarinnar var að komast að ákveðnum einkennum hjá ungum börnum 

sem höfðu orðið fyrir árásum eða einelti og hvort kennarar, foreldrar og aðrir tækju eftir 

því og hvort þeir tækju eftir því hvaða börn verða helst fyrir einelti. Einnig var leitast við 

að finna hvort um dæmigerða kynlega hegðun væri að ræða og hvað væri áberandi hjá 

stúlkum og hvað væri áberandi hjá drengjum (Kochenderfer og Ladd 1996: 267-270). 

 Í fyrstu voru börnin æfð í að svara í þriggja stiga skala þar sem nei var 0 stig, 

stundum gaf 1 stig og mjög oft gaf 2 stig. Börnin voru síðan tekin í viðtöl þar sem þau 

þurftu að svara spurningunum á þessum skölum. Viðtölin voru byggð upp á fjórum 

hlutum. Í fyrsta hluta voru þau spurð að því hvort einhver í bekknum þeirra gerði grín að 

þeim, í öðrum hluta voru þau spurð hvort einhver í bekknum lemdi þau. Í þriðja hluta 

voru þau spurð hvort einhver í bekknum þeirra talaði ljótt um þau þegar þau heyrðu og í 

fjórða hluta voru þau spurð að því hvort einhver í bekknum þeirra kallaði þau ljótum 

nöfnum eða segði ljóta hluti við þau um aðra í bekknum (Kochenderfer og Ladd 1996: 

269-271).  

 Samkvæmt niðurstöðum úr rannsókninni sýndi hún fram á að fjöldi barna verður 

fyrir einelti í leikskólanum. Um helmingur þeirra sem spurð voru, sögðu frá því að þau 

höfðu verið lögð í einelti í einum af þessum fjórum birtingarformum, almennt (strítt, 

klipið, potað, pikkað), líkamlegt (sparkað, bitið, klórað), beint munnlegt (þú ert ljót/ur) og 

óbeint munnlegt (baktal) einhvern tímann í skólanum. Rannsóknin sýndi einnig að 

birtingarform stríðni og það að börn geti sagt ljóta hluti er algengara form af einelti hjá 

ungum börnum heldur en að vera laminn og að börn segi frekar ljóta hluti um þau við 
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aðra í leikskólanum. Þessar niðurstöður eru almennt í samræmi við fyrri rannsóknir sem 

sýnt hafa fram á beint form munnlegs eineltis frekar en einelti í líkamlegu formi. 

Rannsóknin staðfestir einnig það sem aðrir fræðimenn og rannsakendur segja til um að 

ekki sé neinn áberandi kynjamunur á þeim sem sögðu frá því að þau höfðu orðið fyrir 

einelti. Þess vegna eru stúlkur jafn líklegar til að verða fyrir einelti eins og strákar. Þær 

eru einnig í sama áhættuhópi og strákar að verða fyrir sömu tegund af einelti. Fram hefur 

komið sú tilgáta að einelti sé meira á meðal ungra barna, sérstaklega þegar þau eru að 

byrja í leikskóla og er það staðfest að einhverju leyti í þessari rannsókn. Það kom reyndar 

fram að hlutfall barna í leikskólanum sem sögðu frá eineltinu er hærra en sú tala sem kom 

fram hjá öðrum rannsakendum sem voru með eldri börn. Kochenderfer og Ladd telja 

reyndar að varlega verði að fara í niðurstöður rannsóknarinnar vegna þess að börnin voru 

það ung og höfðu ekki verið lengi í skóla og höfðu því ekki myndað nein félagseg tengsl 

hvert við annað. Þau börn sem sýndu árásargjarna hegðun gætu verið að prófa sig áfram á 

ólíkum börnum (fórnarlömbum) sem valin voru af handahófi. Það er ekki komið á hreint 

fyrr en eftir að þessu prufuferli barnanna er lokið hvaða börn það eru sem hugsanlega 

verða áfram fórnarlömb af hálfu gerandans (Kochenderfer og Ladd 1996: 277-278). Eins 

benda þeir á mikilvægi þess að allt uppeldismenntað fólk í leikskólanum sé meðvitað um 

einelti og að það þrói reglur og fyrirbyggjandi aðferðir til þess að koma í veg fyrir og 

minnka einelti eins og að stuðla að aðlögunarhæfni barna í skólanum (Kochenderfer og 

Ladd 1996: 283). 
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8. Rannsóknin okkar 

8.1 Forsendur 

Í maí 2006 var gerð rannsókn af nemendum Kennaraháskóla Íslands, Hér er bara vinátta, 

ekki einelti þar sem farið var inn á 15 leikskóla og spurningar varðandi einelti lagðar fyrir 

leikskólakennara og annað uppeldismenntað starfsfólk. Niðurstöður þeirra komu okkur á 

óvart og langaði okkur í kjölfarið að skoða hvort einelti sé í raun til staðar á leikskólanum 

með því að fara inn á leikskóla til þess að skoða og skrá. Í starfi okkar sem leiðbeinendur 

á leikskóla sjáum við að einelti er til staðar á leikskólum og börn á leikskólaaldri leggja 

einnig í einelti, þetta er ekki bara vandamál grunnskólans heldur einnig leikskólans. Það 

eru ekki til neinar rannsóknir sem styðja það, sennilega vegna þess að það er erfitt að 

spyrja börn á leikskólum um einelti og hvort þau séu beitt því. Niðurstöður rannsóknar, 

sérstaklega meðal yngstu barna getur verið erfitt að túlka, en okkur fannst mikilvægt að 

skoða og athuga leikskóla, leikskólakennara og börn til að fylgjast með og reyna að átta 

okkur á því hvort börn verða fyrir einelti eða huganlegum aðdraganda að einelti eða hvað 

skýrir einelti, á hvernig hátt börn beita hvert annað einelti og hvað er mest áberandi í 

aðferðum barnanna sem verður til þess að öðrum börnum líður illa og fara að láta lítið 

fyrir sér hafa. Tilgangurinn er sá að fylgjast með börnum í frjálsum leik og hvernig 

samskipi þeirra í leiknum eru og hvort einhver verði fyrir hugsanlegu einelti í hópnum. 

Það er líka mikilvægt að vekja upp þessa spurningu hjá leikskólakennurum hvort einelti 

sé til staðar á leikskólanum þeirra og hvers vegna og hverjir beiti því. Athugunin gæti 

opnað huga leikskólakennarans til að vilja skoða eineltið, ef það er til staðar. 

 

8.2 Framkvæmd 

Við völdum út einn leikskóla sem við þekktum ekkert til og fengum leyfi 

leikskólastjórans og deildarstjóra deildarinnar sem við vorum á og var hann einnig 

leikskólakennarinn sem við fylgdumst með. Við sendum út leyfisbréf til foreldra og 

fengum staðfestingu á því hvort það væri í lagi að fylgjast með börnunum og allrar 

nafnleyndar væri gætt. Við mættum sex sinnum til þess að fylgjast með og skrá. Við 
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mættum á sama tíma og í frjálsa leik þeirra og skráðum síðan athugasemdir okkar á þar til 

gert blað.  

 Við studdumst við aðferðir eigindlegra rannsóka til þess að geta sett saman 

viðhorf leikskólakennara til eineltis, þar sem við tókum fyrir einn leikskóla, eina deild þar 

sem elstu börnin eru á leikskólanum og 5-6 börn sem urðu fyrir valinu á þeirri deild og 1-

2 leikskólakennara. Börnin voru á aldrinum 5-6 ára og var hugmynd okkar sú að fylgjast 

með börnunum og leikskólakennaranum í starfi. Við gáfum hverju barni ákveðið númer 

og fylgdumst með frjálsa leik þeirra og hvernig leikskólakennarinn leysti úr þeim málum. 

Við komum á staðinn og skráðum hjá okkur athugasemdir og unnum síðan úr 

skráningunni. Það sem þarf að koma fram í eigindlegum rannsóknum er lýsing á 

aðstæðum og nákvæm lýsing á orðum og athöfnum. Mat, hugleiðingar og viðbrögð okkar 

og leikskólakennarans á athöfninni. Athugasemd rannsakandans eins og minnisblöð og 

hugleiðingar hans um það sem fram fer á vettvangi (Bogdan og Biklen 1992: 109-120).  

 Við dvöldum því inni á leikskólanum til að fylgjast með samskiptum barna og sjá 

hvað það er sem var áhugavert við samskipti þeirra og hvort það væri eitthvað sem benti 

til þess að þarna væri á ferð einhverskonar aðdragandi að einelti. 

 

8.3 Athugun á leikskóla 

Við fórum nokkra daga inn á leikskólann til að fylgjast með börnunum í þeirra daglega 

umhverfi. Síðan ákváðum við að skoða og fylgjast með vali, hópatímum og samveru, en 

það er það umhverfi þar sem okkur fannst oft koma upp árgreiningur sem getur orðið af 

einelti. Athugunin var gerð dagana 22. mars til 2. apríl 2007. 

 Leikskólakennarar þurfa að vera vakandi fyrir ágreiningsmálum því þau geta leitt 

til eineltis. Samkvæmt rannsókninni „Hér er bara vinátta, ekki einelti” voru ekki nema 

50% leikskólakennara og annars menntaðs starfsfólks sem sögðust vera mjög oft vakandi 

fyrir neikvæðum samskiptum barna og 49,4% sem sögðust oft vakandi fyrir þeim. Þannig 

að það er helmingur þátttakenda sem viðist vera á tánum þegar kemur að því að átta sig á 

heildinni. Einelti getur verið uppspretta neikvæðra samskipta og því mikilvægt fyrir 

leikskólakennara og aðra sem starfa inni á leikskólum að vera vakandi fyrir öllum 

samskiptum barnanna. Þegar fagfólkið var spurt hvort það hefði orðið vart við einelti þá 
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voru aðeins 23,5% sem svöruðu játandi og 12,3% sem voru í vafa eða ekki viss og 64,2% 

sem svöruðu neitandi, sem er ansi há tala. Þarna kemur það fram hve mikilvægt það er að 

gera rannsókn innan leikskólans og fræða starfsfólk leikskólanna, því það voru ekki nema 

4,9% sem sögðust hafa fengið mjög mikla fræðslu og 22,2% sem töldu sig hafa fengið 

hæfilega mikla fræðslu sem eru ekki nógu góðar tölur um eitthvað sem er eins alvarlegt 

og einelti. (Gróa Margrét Finnsdóttir, Lovísa Lind Sigurjónsdóttir, Theodóra Jóna 

Sigurðardóttir 2006: 51,56,68). 

 

8.3.1 Þriðjudagur 

Þegar við fylgdumst með börnunum í leik virtist ekki mikið vera að gerast í leiknum og 

léku þau sér öll saman á friðsælan hátt. Við vorum reyndar tveir fullorðnir með sex 

börnum í lítilli stofu þar sem þau voru með einingakubba og læknisdót. Þau voru öll 

sammála um það að fá fleira dót og fengu þau dýnu til að liggja á og varð það til þess að 

leikurinn varð mjög góður, stelpurnar voru ríkjandi í leiknum á meðan eina stráknum 

leiddist og vildi bara helst komast út úr aðstæðunum. Hann þurfti samt að vera í smá tíma 

í viðbót. Við settumst niður eftir þennan leiktíma og okkur fannst við ekki fá mikið út úr 

þessu. Var því ákveðið að endurskoða þetta í samráði við leiðsögukennarann okkar sem 

er leikskólakennari á þessari deild sem við vorum að fylgjast með.  

 

8.3.2 Miðvikudagur 

Þennan dag var útivera og þar tókum við fyrir börnin úti í leiknum. Þar geta oft komið 

upp aðstæður sem leikskólakennarinn eða leiðbeinandinn sér ekki; þessi földu leiksvæði 

eins og kastalinn, rennibrautin eða rólan. Þar voru fjórar stelpur saman komnar í 

hringekju þar sem þær fóru hring eftir hring, síðan vildu tvær stelpur bætast í hópinn en 

það var ekki í boði því hinar stelpurnar vildu ekki rýma plássið þannig að þær gætu allar 

verið saman komnar á hringekjunni. Niðurstaðan varð sú að stelpurnar tvær hrökkluðust 

burt og hinar héldu áfram að leika sér án þess að hugsa nokkuð um það sem gerðist á 

undan. Þarna kom það fram að stelpur geta stjórnað hvor annarri án þess að aðrir taki 

eftir, því það virtist sem leikskólakennarinn/leiðbeinandinn tæki ekkert eftir þessu, eða 

teldi þetta vera óeðlilegt.  
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 Það virðist oft vera öðruvísi með stráka því þeir geta leikið fleiri í leik saman en 

þar ríkir það að einn er „foringinn“ og hinir verða að fylgja honum. Og ef þeir vilja ekki 

vera með í leiknum sem er fyrirfram ákveðinn fyrir þá, gera þeir bara eitthvað annað. Það 

þarf engin orð. Þegar spurt var um ólík samskipti á milli drengja og stúlkna að mati 

fagfólksins í könnuninni „Hér er vinátta, ekki einelti“ og sögðu 91,1% já en 7,6% nei við 

þeirri spurningu. Birtingarform kynjanna í einelti eru ólík og hafa þau hafa ekki sömu 

samskipti samkvæmt nýjustu rannsókn Olweusar (Olweusáætlunin á Íslandi. 2007).  

 

8.3.3 Fimmtudagur 

Þennan dag var fylgst með börnunum í vali. Þau fóru strax í val eftir hópatímann og var 

ákveðið að gaurarnir fengju ekki að fara allir saman í val, eingöngu til þess að sjá hvernig 

þeir gætu leikið sér án þess að vera allir saman. Þeir eru yfirleitt allir saman í bardagaleik 

og þeir nota mikið orðin „þú ert ekki vinur minn“ ef einhver þeirra gerir ekki það sem 

hinn vill. Það er samt aðallega einn sem ekki getur sætt sig við það þegar hann fær ekki 

að stjórna og notar hann grátinn mikið þegar hann er að reyna fá sínu framgengt. Vinir 

hans nenna ekki að hlusta á hann, en gefa honum ekkert eftir. Við skulum kalla hann 

Eika, hann á erfitt með að leyfa öllum að leika saman, og þá ræðst hann aðallega á annan 

strák sem við köllum Fúsa. Fúsi verður oft útundan því hann er ekki einn af þessum 

strákahóp heldur kemur stundum inn og leikur við þá. Eiki er ekki sáttur við hann og er 

með lúmskt einelti að okkar mati; potar og klípur í Fúsa og Fúsi gerir eitthvað á móti þá 

grætur Eiki eins og hann sé fórnalambið. Eiki notar oft leiðinleg orð eins og „á ég að 

lemja þig“ og „þú ert leiðinlegur“ og þá sérstaklega við Fúsa, eins og honum finnist 

honum vera ógnað og notar grátinn og að meiða mikið til þess að fá sínu framgengt. Þetta 

virðist vera ríkjandi allan daginn hjá Eika. Þessi hegðun vakti upp áhuga hjá mér að 

fylgjast betur með honum.  

 Í umræddri könnun var vitnað í að þó svo að fagfólkið sæi mun á samskiptum 

stráka og stelpna þá gat það ekki útskýrt í hverju munurinn er fólginn. Þátttakendur fengu 

samt tækifæri til þess að skrá niður staðlaðar hugmyndir sem voru til staðar um kynin. 

Ekki er vitað hvers vegna þátttakendur gátu ekki svarað þessari spurningu. (Gróa Margrét 

Finnsdóttir og fl. 2006: 61) 
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8.3.4 Föstudagur 

Eiki var ennþá að reyna að stjórna strákunum með gráti og með því að meiða þá. Það er 

samt áberandi að með þessari hegðun gæti hann verið að komast upp með grátinn heima 

hjá sér og þess vegna notar hann hana svona mikið í leikskólanum. Vinir hans reyna að 

leika við hann án þess að láta hann stjórna sér mikið. Strákar eiga það til að nota orðin, þó 

það sé oftar líkamlegt hjá þeim. Fúsi er meira útundan þennan dag, strákarnir vildu ekki 

leyfa honum að vera með í leiknum (slagsmála-Bionicle leikur) og kom hann þess vegna 

grátandi til kennarans sem bauð honum í tölvuna sem hann var ánægður með. 

 Í dag tók ég einnig eftir því að ein stelpa sem við skulum kalla Gullu verður 

stundum fyrir ákveðnu áreiti að hálfu stelpnanna á deildinni það er skilin oft útundan og 

reynt að losna við hana úr leiknum. Hún er ör og hefur mikla hreyfiþörf sem virðist oft 

ekki henta hinum stelpunum á deildinni. Þess vegna hefur hún leitað til stráks sem er 

svipaður í hreyfiþörfinni og hún. Þau leika mikið saman og geta oft farið í góðan leik. 

Nema í dag þá fóru þau út að leika sér. Strákurinn byrjar á því að segja við hana „ég vil 

ekki leika við þig“ en hún vildi samt leika við hann og reyndi að ræða við hann og elti 

strákana í smá stund. Þeir voru samt fljótir að koma sér í burtu og skildu hana eftir og þá 

segir vinur hennar „ég er ekki vinur þinn og hættu að elta okkur“. Það var hægt að sjá 

hvað henni sárnaði; þarna var vinur hennar að snúa við henni baki. Gulla hefur oft fengið 

að heyra það að hún sé „ekki vinur“ þess sem hún vill leika sér við en þá hefur hún ekki 

verið særð eins mikið (sjáanlega) og í þetta skipti og þá bregst hún við með því að fara 

gráta. Hún tjáir mér það þegar ég spyr hana um málið, að besti vinur hennar vilji ekki 

leika við hana og hafði bara hlaupið í burtu þegar hún ætlaði að leika við þá og hún væri 

sár og liði ekki vel yfir þessu. Eiki var fljótur að koma til hennar og lýsa því yfir að hann 

væri ekki heldur vinur hennar og hljóp síðan í burtu. Þarna kom t.d. enginn 

leikskólakennari eða leiðbeinandi að málinu og tóku þeir ekki eftir því þegar ég spurðist 

út í það. 
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8.3.5 Mánudagur 

Þegar börnin fara út að leika sér eftir hópastarfið förum við að fylgjast með honum Eika 

sem leikur sér með tveimur öðrum í Bionicle leik úti við kastala. Það gengur vel í byrjun 

en þegar fer að líða á leikinn og Eiki „tapar“ oftar í leiknum þá verður leikurinn ekki eins 

skemmtilegur og fljótlega sé ég það að hann er farinn að plata þriðja strákinn sem er með 

þeim í leiknum og fá hann til að fara í aðra átt, skilja hann eftir útundan með því að 

segjast ætla að gera eitt en heldur samt áfram í sama leiknum án þess að þriðji strákurinn 

fái að vera með. Þeir byrja að hlaupa í aðra átt þegar hann kemur, í eitt skiptið segjast þeir 

ætla ná sér í fötur og segja þriðja stráknum að bíða eftir þeim uppi í kastala þangað sem 

þeir ætla að koma aftur, en hann bíður í dágóða stund og fer að leiðast, því þeir voru 

ekkert á leiðinni aftur því þeir voru farnir að hjóla saman á bleika hjólinu. Þriðji 

strákurinn fer þá beint á eftir þeim og hleypur á eftir hjólinu sem þeir eru á en þá fara þeir 

að hlæja og segjast ekki vera vinir hans lengur og ætla ekki að leika við hann meira. 

Þriðja stráknum sárnar þetta og þá fyrst kemur kennari og grípur inn í, en í raun veit hann 

ekki hver undanfari leiðindanna er en hvetur þriðja strákinn að leika við aðra stráka uppi í 

kastala sem taka honum fagnandi og fær hann að leika við þá án vandamála. Það sem ég 

sá er að erfitt er að eiga við svona mál þegar kennarinn veit ekki hver undanfarinn er og 

barni er farið að líða illa.  

Þegar skoðað er yfir athugunina fannst okkur eins og Eiki væri æstur og stjórnsamur á 

mánudögum. Þannig við erum sammála rannsókninn hér að neðan. 

Þegar þátttakendurnir í rannsókninni „Hér er bara vinátta, ekki einelti“  voru spurðir út í 

það hvort þeir sæju dagamun á börnunum, svöruðu 90,1% því játandi en ekki nema 9,9% 

því neitandi. Þeir dagar sem var mesti dagamunur á þeim var mánudagur en þar svöruðu 

75,8% því að hann væri áberandi erfiðastur og kom þá föstudagurinn sem næst áberandi 

dagurinn, en þar svöruðu  49,2% sem töldu sig sjá dagamuninn á börnunum. Dagurinn 

sem þátttakendunum fannst minnst áberandi dagamunur á börnunum var fimmtudagur 

með 29,1% (Gróa Margrét Finnsdóttir og fl. 2006: 63) 
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8.3.6 Miðvikudagur  

Þennan dag var fylgst með börnunum í valstund sem er fyrir hádegi. Börnin á deildinni 

sátu inni í einu stóru herbergi og voru í ávaxtastund og voru þar ásamt einum starfsmanni. 

Síðan var komið að því að velja og þá las kennarinn upp nöfn þeirra barna sem máttu 

velja og þau fóru fram í heimastofu nokkur í einu og völdu sér og þar var starfsmaður 

sem tók á móti þeim. Það var ýmislegt skemmtilegt í boði í valinu en það var eitthvað eitt 

sem var kannski meira spennandi en annað og börnin voru fljót að velja þau svæði. 

 Skyndilega þarf starfsmaðurinn að fara til að taka á móti einu barni sem að er að 

koma í leikskólann og lendir á tali við foreldri þess og börnin eru því ein hjá valtöflunni. 

Á meðan kemur upp eitt atvik þar sem stelpa, sem við köllum Kollu, sem var sú síðasta 

sem náði að velja það að hlusta á leikrit en það er mjög vinsælt hjá stelpunum. Kolla 

hengir miðann sinn á töfluna og þá er orðið fullt á þetta svæði og leggur af stað á svæðið 

sitt. Þá kemur stelpa sem við köllum Guðrúnu og hún sér að það er orðið fullt á svæðið 

þar sem er í boði að hlusta á leikrit og hana augljóslega langar að fara þangað. Guðrún 

deyr ekki ráðalaus og ætlar nú aldeilis að fá sínu framgengt þar sem það er enginn 

kennari nálægur. Hún hikar ekki við það og tekur nafnið hennar Kollu af valsvæðinu og 

réttir Kollu það og segir henni að velja eitthvað annað því að hún fái svo oft að velja 

leikrit. Hún setur síðan nafnið sitt á valsvæðið og gengur rakleiðis á það eins og ekkert sé 

sjálfsagðara. Kolla stendur og heldur á miðanum sínum og er augljóslega mjög sár og 

ætlar að fara að velja annað þar til ég fór og sagði kennaranum hvað hefði gerst og 

kennarinn hafði ekki tekið eftir þessu þar sem hann var á tali við foreldrið. Kennarinn 

gekk rakleiðis inn og náði í Guðrúnu og tók hana á tal og sagði henni að fara og taka 

nafnið sitt af töflunni svo að Kolla gæti sett sitt nafn þar. Guðrún var ekki sátt og fór að 

gráta. En það sem ég hugsaði þarna, að þá tók kennarinn ekki eftir neinu og ef ég hefði 

ekki séð þetta og sagt frá þá gæti verið að Guðrún myndi jafnvel koma svona fram við 

Kollu aftur og aftur því að Kolla svaraði ekki fyrir sig og var bara þegjandi og hljóðalaust 

farin að velja sér annað svæði. Þannig að þarna er Guðrún að valta yfir hana án þess að 

hún geri neitt á móti. Þetta getur jafnvel verið byrjun á einelti ef kennararnir fylgjast ekki 

með samskiptum þeirra eftir þetta því að Guðrún er komin með eitthvað tak á Kollu og 

það verður að hjálpa Kollu að láta ekki valta svona yfir sig og svara fyrir sig og að kenna 

Guðrúnu að setja sig í spor annarra en sín eigin.  
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 Kannski má halda að heimilisaðstæður hvers barns skipti máli. Þátttakendur 

fyrrgreindrar rannsóknar svara því eða 96,2% að þeir telji heimilisaðstæður skipti miklu 

máli fyrir líðan barnsins. En ekki nema 3,8% svara því neitandi (Gróa Margrét 

Finnsdóttir og fl. 2006: 64) 

 

8.3.7 Fimmtudagur 

Við komum að morgni kl 9:00 í leikskólann til að fylgjast með. Börnin voru að klára 

morgunverð og sum voru byrjuð að leika sér. Börnin voru ennþá að mæta í leikskólann 

og það var byrjað að ganga frá morgunverðarborðinu og klára að ganga frá og koma 

börnunum inn í samverustund. Á þessu tímabili voru þrír strákar að leika sér með lest inni 

í samveruherberginu og voru með dyrnar lokaðar, en það er kringlóttur gluggi á hurðinni 

þar sem hægt er að fylgjast með börnunum í leik. Allt í einu sér eitt barnið að strákarnir 

inni eru að slást og þegar kennarinn sér það þá kallar hann „strákar, hvað gengur á?“ því 

að það var virkilega heitt í kolunum og annar þeirra sem ég kýs að kalla Palla, lætur 

höggin dynja og er eldrauður í framan. En hinn strákurinn virðist ekki vera eins sterkur 

og liggur á gólfinu og reynir að verja sig, en var ekki búinn að kalla á hjálp eða segja 

neitt. Starfsmaðurinn kom og reif þá í sundur og sá sem reyndi að verja sig, sem ég kýs 

að kalla Jón, var byrjaður að gráta þegar starfsmaðurinn kom inn og var búinn að leysa þá 

í sundur. Hún byrjaði á því að spyrja þá hvað hefði gerst, en fékk lítið sem ekkert upp úr 

hvorugum þeirra. Jón þorði greinilega ekki að segja neitt af ótta við Palla en Palli sagði 

ekkert því að það var hann sem sá hvað mest um barsmíðarnar. Hún byrjaði á því að tala 

við Palla því að það virtist vera hann sem að ætti nú meiri sök á því sem gerðist og ræddi 

við hann og síðan sneri hún sér að Jóni. En það sem stakk mig í þessu atviki var það að 

Palli skyldi ekki gráta eða kalla eftir hjálp heldur beit bara á jaxlinn og reyndi að verja 

sig. Það var ekki fyrr en að annað barn sér þá vera að slást sem starfsmaðurinn kemur inn 

og stillir til friðar. Hvað hefði gerst ef barnið hefði ekki tekið eftir þessu? Mér fannst eins 

og þetta væri ekki í fyrsta skipti sem Jón verður fyrir barðinu á Palla því Palli virtist hafa 

eitthvað tak á honum fyrst að hinn kallaði ekki eftir hjálp og vildi svo lítið sem ekkert 

segja þegar starfsmaðurinn fór að ganga á þá. Þannig að það þarf að fylgjast vel með 

börnunum í hópnum og samskiptum þeirra og sigta út hverjir eru ekki eins sterkir og 

öruggir og eiga þá kannski á hættu að vera teknir fyrir af öðrum. Einnig þarf að fylgjast 
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vel með þeim einstaklingum sem mikið fer fyrir og þeim sem eru endalaust að stofna til 

áfloga, að vakta þá svolítið til að öðrum börnum í leikskólanum stafi ekki ógn af þessum 

einstaklingum og finni til öryggis. Ekki bara að þessir einstaklingar valsi um og gangi 

berserksgang á degi hverjum. Fylgjast þarf með hverjir það eru helst sem lenda í þeim og 

aðstoða þá líka til að þeir geti varið sig og finni til öryggis og finnst þeir geta komið og 

sagt frá.  
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9. Lokaorð 

Eftir að hafa skoðað vandlega rannsóknir Olweusar og áætlanir hans þá sjáum við það 

hvað leikskólarnir eru á eftir í sambandi við eineltisumræðuna og meðvitund starfsmanna 

um einelti. Við fórum inn á leikskóla og skoðuðum hvernig börn eru í sínu daglega 

umhverfi og kom það okkur ekkert á óvart að einelti sé til staðar á leikskólum en ekki 

bara í grunnskólum landsins. Það sem okkur hefði langað meira til að gera var að skoða 

umhverfi barna og leik þeirra nánar út frá einelti því það sem við sáum, var bara smá 

sýnishorn af því sem er í gangi í leikskólum í dag. Því þetta er einnig í kringum okkur í 

daglegu lífi okkar. Aldurinn skiptir ekki máli hvorki fyrir þolendur né gerendur eineltis. 

 Það er því þarft að rannsaka þetta nánar. Með tilliti til rannsóknarinnar sem við 

vitnuðum í, sem var gerð í fyrra og var mjög áhugaverð þá sáum við það að fræðslu 

vantar frekar inn á leikskólann. Það er mikilvægt að umræða og fræðsla sé innan 

leikskólans svo hægt sé að taka á einelti og allir séu meðvitaðir um það að einelti er til 

staðar á leikskólanum, það svaraði okkar rannsóknarspurningu. Það eru alltaf meiri líkur 

á því að börn sem eru ekki félagslega þroskuð verði frekar fyrir einelti og samskipti 

þeirra eru ekki eins mikil við önnur börn, það væri best að geta upprætt þetta strax í 

leikskólanum, því hann er fyrsta skólastig barnsins. Fyrsta reynsla barnsins af skóla þarf 

að vera jákvæð svo þau geti fótað sig þegar þau fara í grunnskólann. Barnahópurinn er 

misjafn og miklvægt er að koma fram við hvert barn eins og það er og hjálpa því frekar í 

samskiptum við önnur börn. Þess vegna þurfa börn einnig í leikskólanum að geta sagt 

kennaranum sínum ef það er sífellt verið að stríða þeim. Það þarf að verða 

vitundarvakning hjá leikskólakennurum og leiðbeinendum um að einelti er einnig til 

staðar á leikskólanum. Eineltishringurinn ætti því að vera í öllum skólum; leik- og 

grunnskólum. 

 



 40 

10. Eineltishringurinn 
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