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Ágrip 

Tilgangurinn með rannsókninni var að rannsaka hvort þróunarverkefnið Allir vinir 

sem lagt var inn fyrir elstu börnin á tveimur leikskólum skilaði árangri. Verkefnið, 

sem er forvarnarverkefni gegn einelti, fólst í því að þjálfa börnin í vináttu- og 

félagsfærni, vekja þau til umhugsunar um ýmis hugtök eins og umburðarlyndi, 

vináttu, hjálpsemi, kurteisi og fleira. Börnin settu sér einnig samskiptareglur sem 

allir á deildinni áttu að fara eftir. Kannað var hvert viðhorf þátttakenda var 

gagnvart verkefninu og hvert viðhorf þeirra er til eineltis meðal leikskólabarna. 

Eigindlegri aðferðafræði var beitt við rannsóknina, nánar tiltekið eigindlegri 

viðtalsaðferð. Með henni er leitast við að lýsa sjónarhorni þátttakenda en þeir 

voru ellefu í rannsókninni. Verkefnið stóð yfir í sjö mánuði og að því loknu var 

verkefnið metið. Helstu niðurstöður úr því eru að ákveðna birtingarmynd eineltis 

er að finna hjá leikskólabörnum en hún er ekki nákvæmlega sú sama og hjá eldri 

börnum. Margt gekk vel af því sem gert var og mátti þar helst sjá góða vinnu í 

samvinnuleikjum og góða stórfundi. Börnin urðu hjálpsamari eftir þessa vinnu og 

vönduðu sig betur í framkomu við hvert annað. Allir viðmælendur voru einnig 

sammála um að vinnan við verkefnið hafi verið skemmtileg en skipulagið og tími til 

undirbúnings hefði þurft að vera meiri. Þrátt fyrir það töldu þeir verkefnið 

nauðsynlega vinnu að forvörnum gegn einelti til framtíðar.  
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Abstract 

Everybody friends  

Developmental projects in two preschool children and participants attitude 

The purpose of this study was to investigate the impact of a new development 

project called “Allir vinir” (english: “Let´s be friends”). The “Allir vinir” is a bullying 

preventive program which aim is to improve the social skills of children and to 

raise their awareness of tolerance, friendship, helpfulness, politeness and other 

similar concepts. Furthermore to assist children with social and conduct problems. 

As an importand part of the project the children participated in the creation of 

rules of conduct for children and growns-ups alike. 

The project was implemented over a period of seven months among the 

oldest group of children at two different preschools in Iceland. The participants 

in the study were the eleven preschool teachers that worked with the children 

during that time. To evalute the impact of the project qualitative methodology 

was used, more specifically qualitative interviews, to cast light on the 

participants´ views and attitudes towards bullying in preschool with emphasis 

on the project and how successful they thought it was. 

The major findings of the study were that certain types of bullying can be 

observed among pre-school children and that many of the project execises 

worked very well, especially those involving cooperative play and larger 

meetings. Also the children became more helpful and positive towards each 

other. All the participants agreed that the work involved in the project had been 

fun and rewarding. On the other hand they felt that it was lacking with regard to 

organization and time dedicated for work with the project exercises. The 

participants were convinced that the project was an important preventive 

measure against bullying and as such much needed.  
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1 Inngangur 

Einelti er alvarlegt vandamál víða um heim og hefur umræða um það hér á landi 

vaxið á síðustu árum. Mikið hefur verið rætt um einelti í fjölmiðlum og er sú 

umræða mikilvæg fyrir alla, ekki síst vegna þess að rannsóknir sýna að hátt 

hlutfall barna verður fyrir einelti einhvern tímann á skólagöngu sinni (Currie o.fl., 

2008). Einelti í leikskólum hefur þó ekki hlotið mikla athygli í fjölmiðlum og fáar 

rannsóknir verið gerðar. Er það miður því að þær rannsóknir sem þó hafa verið 

gerðar, benda til að einelti og eineltisleghegðun hefjist á leikskólaaldri (Alsaker, 

1997; Perren og Alsaker, 2006; Vlachou, Andreou, Botsoglou og Didaskalou, 

2011). Sem dæmi má nefna að rannsókn Alsaker (1997) sem gerð var árið 1991 

sýndi að um 16,8% barna sýndu gerendahegðun. Önnur rannsókn, sem Alsaker 

(1997) gerði, sýndi að mikil vanþekking var meðal leikskólakennara um hvernig 

ætti að taka á eineltismálum hjá leikskólabörnum. Einelti meðal grunnskóla-

barna er mun þekktara vandamál og á það sér oftast stað á skólatíma, bæði í 

kennslustofum en ekki síst við aðstæður sem erfitt er fyrir fullorðna að fylgjast 

með eins og t.d. í frímínútum, matsal eða í ferðum á milli staða. Einelti á sér 

einnig stað í tómstundastarfi sem börn sækja og í frítíma eftir að formlegum 

skóladegi lýkur. Það er skelfilegt þegar einelti er viðvarandi og því seinna sem 

gripið er inn í eineltismál því erfiðara getur verið að vinna með þau. 

Afleiðingarnar verða oft alvarlegri fyrir þolandann eftir því sem lengra líður á og 

erfiðara getur verið fyrir hann að ná sér að fullu aftur, ef það er þá einhvern tíma 

möguleiki. Margir þeirra sem verða fyrir einelti á lífsleiðinni bera ör á sálu sinni 

alla tíð (Árni Árnason, 1999, Currie o.fl., 2008). Ekki er nóg að hjálpa aðeins 

þolendum þegar kemur að einelti, gerendur þurfa einnig aðstoð. Það að vera 

gerandi er ekki talið vera tímabundið vandamál heldur langvarandi og sýna 

rannsóknir fram á slæmar afleiðingar fyrir gerendur, svo sem vímuefnaneyslu, 

ofbeldishegðun og sakfellingu fyrir glæpi (Olweus, 2011).  

Þegar einelti leikskóla og grunnskóla er skoðað kemur í ljós að einelti meðal 

leikskólabarna varir styttra heldur en hjá eldri börnum og eru endurtekningarnar 

mun færri. Ástæða þess er að félagshæfnin hjá leikskólabörnum er ekki eins 

þroskuð og hjá grunnskólabörnum (Vlachou o.fl., 2011). Í þessu samhengi er 

mikilvægt að nefna að ekki eru allir á eitt sáttir um hvort eigi að kalla þessa 

hegðun leikskólabarna einelti og hvort það sé réttlætanlegt. Eigi að síður eru 

ótal vísbendingar í fræðunum sem benda á að svo sé. Þá benda sífellt fleiri 

fræðimenn á mikilvægi þess að hefja forvarnir gegn þessum mikla vágesti strax í 

leikskólaaldri (Guðjón Ólafsson, 1996; Kolbrún Baldursdóttir, 2012; Sharp og 
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Smith; 2000). Með forvarnarfræðslu er stuðlað að forvörnum gegn einelti og er 

börnunum kennt til hvers er ætlast af þeim ef þau verða vitni að einelti eða 

óæskilegri hegðun, hvernig þau eigi að bregðast við og hvað sé leyfilegt. Með 

markvissri þjálfun er hægt styrkja sjálfsmynd hjá börnunum, auka sjálfsöryggi og 

metnað. Í forvarnarvinnu þarf að vinna að ákveðnum þáttum eins og vináttu, 

umburðarlyndi og félagsfærni (Kolbrún Baldursdóttir, 2012; Vanda Sigurgeirs-

dóttir, 2005). Ef að leikskólakennarar hafa þekkingu á því hvernig erfið hegðun 

þróast verður mun auðveldara að takast á við hana strax í upphafi. Vinna þarf 

markvisst að því að koma í veg fyrir einelti og ákveðin stefna í þeim málum eykur 

líkur á árangri. Einnig er til bóta að nota uppbyggjandi og jákvæðar aðferðir, 

greina vandann strax í byrjun og hafa börnin með í vinnunni (Sharp og Smith, 

2000; Sprague og Golly, 2008). Mikilvægt er að kennarar vinni þessa 

forvarnarvinnu því leikskólinn er fyrsta skólastigið í íslenska menntakerfinu og 

stór hluti barna á Íslandi sækir leikskóla. Börn frá eins árs til sex ára aldurs geta 

sótt um að dvelja þar í allt að 9 klukkustundir á dag en meðaltími hvers barns er 

um 7 klukkustundir og er það drjúgur tími sem mætti nýta til að styðja við 

forvarnir (Mennta- menningarmálaráðuneytið, 2012). 

Ástæðan á bak við val á efni þessarar ritgerðar er áhugi minn á efninu. Ég hef 

unnið á leikskóla í nokkur ár og eftir þá reynslu taldi ég brýna þörf á rannsókn á 

einelti meðal leikskólabarna. Þegar Vanda Sigurgeirsdóttir kom með myndina að 

þróunarverkefninu Allir vinir og nefndi að það þyrfti að rannsaka gagnsemi þess 

þá var ég strax spennt og fór þess á leit að þetta yrði viðfangsefni mitt. Auk þess 

taldi ég rannsóknina vera góða viðbót við það frábæra starf sem unnið er nú 

þegar á leikskólunum tveimur. 

1.1 Þróunarverkefnið Allir vinir 

Þróunarverkefnið Allir vinir er fyrst og fremst forvarnarverkefni gegn einelti þar 

sem vinátta og samskipti eru þungamiðjan. Verkefnið var unnið í samstarfi við 

Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar undir stjórn Vöndu Sigurgeirsdóttur 

lektors við Háskóla Íslands. Þróunarverkefnið var framkvæmd á tveimur 

leikskólum á höfuðborgarsvæðinu. Verkefnið fólst í því að þjálfa börnin í vináttu- 

og félagsfærni, vekja þau til umhugsunar um ýmis hugtök eins og umburðar-

lyndi, vináttu, hjálpsemi, kurteisi og fleira, ásamt því að börnin settu samskipta-

reglur sem allir áttu að fara eftir, börn jafnt sem fullorðnir. Einnig var leikskóla-

kennurum og leiðbeinendum falið að endurskoða framkomu sína og samskipti 

við börnin, hvernig þeir horfðu á leik barnanna og leystu úr ágreiningsmálum. 

Eitt af meginmarkmiðum þessa verkefnis var að það yrði hluti af daglegu starfi 

en ekki unnið á fyrirfram ákveðnum tímum.  
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1.2 Uppbygging ritgerðarinnar 

Uppbygging ritgerðarinnar er þannig að fyrst verður fjallað almennt um einelti. 

Það felur í sér skilgreiningar á hugtökum, hvað merkir þolandi, gerandi, og 

áhorfandi, hverjar afleiðingarnar og birtingarmyndirnar eineltis eru, auk þess sem 

tíðni eineltis verður skoðuð. Þá verður sjónum beint að þeim aðgerðum gegn 

einelti sem eru notaðar á Íslandi nú. Eftir þessa almennu umfjöllun verður fjallað 

um einelti meðal barna á leikskólaaldri. Má þar nefna ólíkar birtingarmyndir 

eineltis á þessum aldri og rannsóknir sem gerðar hafa verið, en lítið er til af 

íslenskum rannsóknum á þessu sviði. Því næst verður kannað hvaða aðferðir eru 

fyrir hendi til þess að takast á við einelti í leikskólum og hvað stefnu Skóla- og 

frístundasvið Reykjavíkur hefur markað í þeim efnum. Í kjölfarið verður rýnt í 

lagakerfið og þau réttindi sem börn á leikskólaaldri hafa. Í því skyni verða lög um 

leikskóla skoðuð og dregin upp markmið Aðalnámskrár leikskóla um leikskólastarf 

og einelti. Í lokin á fræðilega hlutanum verður fjallað um hvers vegna 

forvarnargildi er mikilvægt, tilgangin fyrir því að hefja forvarnir snemma og koma 

fljótt auga á væntanlega gerendur, ásamt því að kanna nokkur af þeim erlendu 

inngripum sem hafa verið mótuð fyrir þennan aldur.  

Þegar umfjölluninni um einelti er lokið kemur kafli um þróunarverkefnið Allir 

vinir. Í kaflanum verður greint frá því hvernig verkefnið var unnið af leikskólunum 

tveimur. Fjallað verður um rannsóknina sjálfa, hvernig hún var framkvæmd og 

hvernig allt gekk fyrir sig. Þar á eftir er komið að þeirri aðferðafræði sem notuð var 

við gerð rannsóknarinnar og þeim siðfræðilegu álitamálum sem upp komu. Í lokin 

eru niðurstöður rannsóknarinnar skýrðar og ræddar.  

1.3 Tilgangur ritgerðarinnar og rannsóknarspurningar 

Tilgangurinn með rannsókninni var að athuga hvernig framkvæmd 

þróunarverkefnisins Allir vinir reyndist og mældist fyrir meðal starfsmanna. Þær 

spurningar, sem leitast var við að svara, eru:  

Hver eru viðhorf þátttakenda gagnvart einelti í leikskólum? 

Hver eru viðhorf þátttakenda gagnvart þróunarverkefninu Allir vinir? 

Skoðað var hvernig þátttakendum fannst verkefnið ganga, hvort þeir telji að 

endurtaka eigi verkefnið og hvort það hafi komið að einhverju gagni fyrir börnin. 
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2 Almennt um einelti 

Einelti hefur að öllum líkindum fylgt mannkyninu frá upphafi en þó var það ekki 

fyrr en um 1970 sem fræðimenn tóku að rannsaka það að einhverju ráði. Í 

kjölfarið voru þróaðar aðgerðaráætlanir til þess að vinna gegn einelti sem voru 

síðar innleiddar í mörgum löndum (Olweus, 2002). Aðgerðaráætlanirnar og 

rannsóknir hafa fyrst og fremst beinst að einelti í grunnskólum sem í mörgum 

löndum er viðurkennt sem samfélagslegur vandi (Farnington og Ttofi, 2010; 

Olweus, 1993). 

Í þessum kafla verður farið nánar í ýmsa þætti sem tengjast einelti, það er 

skilgreiningar á einelti, hvað einkennir einelti og hver birtingarmynd þess er. Auk 

þess verður fjallað um þolendur, gerendur og áhorfendur í eineltismálum. Í lokin 

verður tíðni eineltis skoðuð ásamt þeim afleiðingum sem einelti getur haft. 

2.1 Skilgreining 

Erfitt hefur reynst að skilgreina hugtakið einelti og hefur ekki skapast hefð um 

eina skilgreiningu meðal fræðimanna og rannsakenda eineltis. Þrátt fyrir það eru 

fræðimenn nokkuð sammála um hvernig skilgreining á einelti á að hljóða, þó að 

orðalagið sé ekki nákvæmlega eins og skilgreiningarnar misítarlegar. Hér verður 

fjallað um skilgreiningar mennta- menningarmálaráðuneytis, Olweusar, Page og 

Page og Sharp og Smith á einelti og þær bornar saman.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið lét gera greinargerð um mögulegar 

aðgerðir gegn einelti í skólum árið 2010 þar sem einelti er skilgreint þannig:  

Einelti er endurtekin ótilhlýðileg og ámælisverð háttsemi, þ.e. 

athöfn eða hegðun sem er til þess fallin að niðurlægja, gera lítið úr, 

móðga, særa, mismuna eða ógna og valda vanlíðan hjá þeim sem 

hún beinist að. Kynferðisleg áreitni og annað endurtekið andlegt 

eða líkamlegt ofbeldi fellur hér undir. Hér er ekki átt við 

skoðanaágreining eða hagsmunaárekstur sem kann að rísa á 

vinnustað milli stjórnanda og starfsmanns eða tveggja eða fleiri 

starfsmanna eða meðal nemenda eða milli nemenda og starfsfólks 

skóla.‘‘ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). 

Til samanburðar má líta til skilgreiningar sænska sálfræðingsins Dan Olweus 

(1993). Hann skilgreinir einelti þannig, að nemandi verði fyrir endurtekinni 
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áreitni frá hópi eða einstaklingi og að það hafi neikvæðar afleiðingar fyrir 

þolandann. Styrkleikamunur þarf að vera til staðar milli þolandans og gerandans 

en þessi munur getur verið andlegur eða líkamlegur. Ef munurinn á þessari 

skilgreiningu og þeirri sem mennta- og menningarmálaráðuneytið (2010) setti 

fram er kannaður kemur í ljós að þær eiga margt sameiginlegt, eins og 

endurtekningu og neikvæða hegðun en Olweus (1993) tekur tillit til 

styrkleikamuns í sinni skilgreiningu, og það að gera fleiri, en styrkleikamunur 

kemur ekki fyrir í öllum skilgreingum. 

Eins og Olweus skilgreina Page og Page (2003) einelti sem ofbeldi sem á sér 

stað yfir eitthvert ákveðið tímabil og getur haft í för með sér alvarlegar 

afleiðingar fyrir þolandann. Tilgangurinn með eineltinu er að stuðla að vanlíðan 

og að meiða þann sem fyrir því verður. Einelti, samkvæmt skilgreiningu þeirra, 

getur bæði verið líkamlegt ofbeldi, eins og að sparkað sé í þolandann, honum ýtt 

eða hann laminn, og félagslegt ofbeldi. Sem dæmi um félagslegt ofbeldi er að 

þolandanum sé strítt, hann sakaður um eitthvað eða útilokaður frá félagsskap 

annarra. Þannig má segja að einelti geti verið allt frá hótunum, svívirðingum og 

áreitni til sífelldrar niðurlægingar. Samkvæmt Page og Page er munurinn á 

stríðni, slagsmálum og rifrildi og einelti því einelti er athöfn sem er endurtekin, 

langvarandi og þrálát. 

Sharp og Smith (2000) fjalla, líkt og Olweus, um valdið sem gerendur hafa yfir 

þolandanum og hvernig gerandinn stjórnar. Auk þess kemur fram í þeirra 

skilgreiningu að einelti sé langvarandi og níðst sé á einhverjum sem ekki getur 

veitt sér vörn. Þau benda einnig á að þegar gerandinn hefur náð tökum á 

þolandanum hafi eins konar eineltissamband myndast þeirra á milli. Eftir að 

þetta samband hefur myndast, dugar að gerandinn sendi aðeins eitt augnaráð til 

þolandans sem getur verið nóg til þess að hann verði óöruggur, hræddur og finni 

að sér sé ógnað.  

Af framangreindu er ljóst að tilvitnaðir fræðimenn eru sammála í 

skilgreiningum sínu á einelti um að það sé langvarandi, endurtekið ofbeldi 

gagnvart sömu manneskjunni sem hafi neikvæðar afleiðingar. Þar sem greinir 

sumar skilgreiningar frá öðrum er hversu oft ofbeldið eða áreitið þarf að eiga sér 

stað og í hversu langan tíma til þess að það teljist einelti. Til að mynda er í 

sumum rannsóknum spurt hvort að þátttakendur hafi orðið fyrir einelti síðasta 

hálfa árið og það flokkað sem einelti ef þátttakendur svara játandi, jafnvel þó 

aðeins sé um eitt tilfelli að ræða. Í öðrum rannsóknum telst áreitni ekki til 

eineltis nema það eigi sér stað tvisvar til þrisvar í mánuði eða oftar (Ross, 2003). 

Erfitt getur reynst að bera saman niðurstöður á rannsóknum á einelti þegar 

skilgreiningin er ekki samhljóða frá einni rannsókn til annarrar. Gott væri ef 
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niðurstaða fengist í skilgreiningar til þess að auðveldara væri að bera saman 

rannsóknir í þessum efnum. 

Sú skilgreining, sem notast verður við í þessu verkefni er samblanda af 

skilgreiningunum frá Olweus (1993) og Sharp og Smith (2000) og gengur hún út á 

að einelti sé langvarandi, endurtekin áreitni sem einstaklingur verður fyrir af 

hálfu gerenda. Bæði getur verið um líkamlegt og félagslegt ofbeldi að ræða og 

að auki getur oft verið styrkleikamunur á milli geranda og þolanda. 

2.2 Einkenni – Birtingarmynd 

Það má segja að einelti hafi margar birtingarmyndir og reynt hefur verið að 

flokka þær eftir því hvers eðlis ofbeldið sem gerendur beita þolandann er. Á 

heimasíðu umboðsmanns barna má finna dæmi um slíka flokkun:  

 Munnlegt ofbeldi – Uppnefni, stríðni eða niðurlægjandi athugasemdir. 
Þeir sem beita ofbeldinu hvíslast t.d. á um fórnarlambið, flissa og hlæja. 

 Félagslegt ofbeldi – Barnið er skilið útundan í leik, því er ekki boðið að 
taka þátt í samkomu með bekkjarfélögum eins og t.d. afmælisveislum. 
Barnið þarf að þola svipbrigði, augnagotur, þögn eða algert afskiptaleysi.  

 Efnislegt ofbeldi – Eigum fórnarlambsins er stolið, t.d. skólabókum, 
pennaveski, skólatösku, nesti eða íþróttafatnaði eða þessir hlutir 
eyðilagðir. 

 Andlegt ofbeldi – Barnið er þvingað til að gera eitthvað sem stríðir 
algerlega gegn réttlætiskennd þess og sjálfsvirðingu, s.s. gyrt er niður um 
barnið, það látið eyðileggja eigur annarra, jafnvel skólans. Barnið fær 
endurtekið neikvæðar athugasemdir og hótanir, ýmist í daglegum 
samskiptum eða í gegnum netið eða farsíma.  

 Líkamlegt ofbeldi – Gengið í skrokk á barninu, það er klórað, hárreytt og 
sparkað er í það og því hrint.  

(Umboðsmaður barna, e.d.,a) 

Sif Einarsdóttir og Vanda Sigurgeirsdóttir (2004) skiptu birtingarmynd eineltis 

upp í fleiri flokka, má þar nefna kynferðislegt ofbeldi, einelti sem byggir á 

kynþáttafordómum og tilfinningalegt ofbeldi. Síðustu ár hefur rafrænt einelti 

einnig orðið stærra vandamál en áður hafði verið, með almennri notkun 

tölvutækni. Einelti af þessu tagi kemur til að mynda fram í formi skilaboða á 

heimasíðum og í gegnum tölvupóst (Anna M. Sigurðardóttir, 2005). Tvær 

birtingarmyndir sem mikið hafa verið ræddar undanfarið eru óbeint og beint 

einelti. Olweus bendir á að einelti geti verið beint og meðvitað sem lýsir sér 

meðal annars í niðurlægjandi athugasemdum, höggum og þess háttar en einelti 

getur líka verið óbeint, til að mynda þegar einstaklingur er útilokaður frá 

hópnum, augum er ranghvolft hans vegna eða illa talað um hann (Olweus, 1997; 
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2005). Með þetta í huga er mikilvægt að fólk sé meðvitað um birtingarmyndir 

eineltis til að geta verið vakandi fyrir því í sínu nánasta umhverfi og brugðist við 

ef á þarf að halda. 

2.3 Þolendur 

Það er algengt að þolendur kenni sér um eineltið. Þeir telja að þeir eigi þetta 

skilið og skammast sín fyrir það. Ef eineltið er óbeint getur það reynst 

þolandanum erfiðara að segja frá, því hann hefur enga útvortis áverka til þess að 

styðja mál sitt. Gerendur láta oft hótanir fylgja í kjölfar eineltis, segja þolanda að 

hann muni kenna verr á því næst ef hann segir frá. Þetta gerir þolandanum ekki 

auðvelt fyrir og verður hann hræddari við að segja frá (Ársæll M. Arnarsson og 

Þóroddur Bjarnason, 2009). Þolendur eiga jafnan ákveðin sameiginleg einkenni 

og eru sum þessara barna eru hræddari, óöruggari, viðkvæmari, varkárari, 

hlédrægari, hæglátari og hæverskari en önnur börn (Guðjón Ólafsson, 1996). 

Þessi börn eru einnig líklegri til þess að stríða ekki öðrum börnum, eru frekar 

mótfallin ofbeldi, oft vinalaus, hafa lítið sjálfsálit og eru síður árásargjörn 

(Olweus, 1993). Algengt er að þolendur bresti í grát ef ráðist er á þá og þeir 

draga sig í hlé. Einnig er algengt að þolendur eigi ekki marga vini sem þeir geta 

treyst á. Vegna vinaleysis þolandans á hann oft og tíðum erfiðara með að verjast 

stríðni sem gerir hann að auðveldu skotmarki (Lawrence og Adams, 2006; 

Thornberg og Knutsen, 2011). 

Þolendur er jafnan skipt í tvo hópa, annars vegar viðkvæmir þolendur og hins 

vegar ögrandi þolendur. Síðarnefndi hópurinn er yfirleitt talinn fámennari en sá 

fyrrnefndi. Það sem einkennir þennan hóp öðru fremur er árásagjörn hegðun og 

kvíði ásamt ásamt skorti á einbeitingu. Þetta getur haft þær afleingar að barnið 

trufli þá sem eru nálægt. Ögrandi þolendur reyna oft að svara fyrir sig en oftast 

án árangurs. Þeir eru oft greindir með ofvirkni, eru óþroskaðir og glíma gjarnan 

við námserfiðleika. Þessir þolendur reyna jafnan að leggja aðra veikari 

einstaklinga í einelti til þess að öðlast sterkari stöðu innan hópsins (Olweus, 

1999; 2003). 

2.4 Gerendur 

Gerendur í eineltismálum eru ekki einsleitur hópur, frekar en þolendur, en þó 

má greina ýmis sameiginleg einkenni. Það sem einkennir marga gerendur frá 

öðrum eru jákvæð viðhorf þeirra til ofbeldis og árásarhneigð sem þeir hafa oft 

litla eða enga stjórn á. Þessi börn eru oftar en ekki vinsæl meðal jafningja, 

sérstaklega á yngri árum, eru skapbráð og vilja fá að stjórna. Þau eiga mörg hver 

erfitt með að setja sig í spor annarra og hafa litla tilfinningu fyrir líðan annarra 

(Guðjón Ólafsson, 1996). Gerendur eru oft og tíðum einstaklingar sem eiga við 
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einhver vandamál að stríða og reyna að upphefja sjálfa sig með því að ná sér 

niðri á öðrum (Olweus, 1999). Vandamál gerenda eru jafnan ekki tímanbundin 

heldur langvarandi. Margar rannsóknir hafa sýnt fram á að þeir sem eru 

gerendur í æsku eru líklegri til þess að stríða við vandamál á fullorðinsárum, eins 

og vímuefnanotkun eða leiðast út í glæpastarfsemi svo dæmi séu tekin (Olweus, 

2011; Svava Jónsdóttir, 2003). 

Ef kynjamunur er skoðaður þá eru strákar líklegri til að beita líkamlegu einelti 

og stelpur líklegri til að nota félagslegt einelti. Þó er mikilvægt að halda því til 

haga að kynin beita oft á tíðum báðum aðferðum. Ef aðferðirnar eru skoðaðar 

nánar þá er algengara að strákar beiti líkamlegu einelti hvort sem þeir eru einir 

eða nokkrir í hóp. Hins vegar er algengara að stelpur beiti félagslegu einelti á 

eina stelpu í hópnum og nota óbeint ofbeldi sem mun erfiðara er að koma auga 

á en það beina einelti sem strákarnir nota. Þótt aðferðirnar hjá stelpum og 

strákum geti verið ólíkar eiga aðferðir þeirra margt sameiginlegt, má nefna að 

gjarnan finna þeir ekki til sektarkenndar og telja þolandann eiga þetta „skilið“ á 

einhvern hátt. Einnig er munnlegt einelti algengt hjá báðum kynjum (Olweus, 

2005 og Sharp og Smith, 2000). Vert er að geta þess að sumir gerendur eiga oft 

auðvelt með samskipti og að tala sig út úr vandræðunum, þeir eru sjaldan 

taugaveiklaðir, eru sjálfsöruggir og oft eru þetta nokkuð vinsælir krakkar 

(Olweus, 2005).  

Í rannsókn, sem Lam og Liu (2007) gerðu, kom fram að helsta ástæða 

gerenda fyrir því að leggja í einelti var óttinn við að verða sjálfir þolendur. Til 

þess að auka eigið öryggi væri betra að taka þátt í eineltinu. Einnig taldi 

gerandinn sig öðlast vald, losna við neikvæðar tilfinningar eða taldi eineltið 

einfaldlega skemmtun fyrir gerandann. Réttlætingin gerandans var að þolandinn 

væri í raun ekki fórnarlamb heldur ætti þetta skilið (Thornberg og Knutsen, 

2011). Þegar félagsleg staða gerenda er skoðuð virðist sem þeir séu fremur 

vinsælir en eftir því sem þeir eldast fara vinsældir þeirra oft dvínandi. Ólíklegt er 

þó að gerendur verði eins óvinsælir og þolendur. Ástæðan er sú að félagsleg 

staða þolanda er oft orðin mjög slæm þegar líður á eineltið (Olweus, 2003). 

Margir sérfræðingar hafa skoðað hvort eitthvað í uppeldi barna geti skýrt 

hvers vegna barnið verður gerandi í einelti og er talið að gerendur búi oft við 

minni hlýju, öryggi og nálægð við fjölskyldu sína en önnur börn (Guðjón 

Ólafsson, 1996). Einnig er talið að þeir hafi ekki fengið nægilega skýr skilaboð frá 

umhverfinu um muninn á réttu og röngu (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur 

Bjarnason, 2009). Stundum er raunin sú að gerendur hafa alist upp við harðari 

uppeldisaðferðir hjá foreldrum sínum en önnur börn. Með því er átt við að mikil 

agi sé á heimilinu og séu tilfinningar eins og reiði og jafnvel líkamlegar refsingar 

algengar (Thornberg og Knutsen, 2011). Stór rannsókn sem gerð var í Hollandi á 
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6.376 börnum á aldrinum 5-6 ára, sýndi fram á að félagsleg staða hefur mikil 

áhrif á börnin. Þannig eru þau börn sem búa annað hvort hjá ungum foreldrum 

eða einstæðum foreldrum líklegri til þess að leggja önnur börn í einelti. 

Menntun foreldra hefur einnig mikið að segja og eftir því sem menntun foreldra 

er minni aukast líkurnar á því að barnið leggi í einelti. Ef báðir foreldrar eða 

annað þeirra eru án vinnu eru líkurnar auk þess meiri á að barn verði gerandi 

(Jansen o.fl., 2012). 

2.5 Áhorfendur 

Áhorfendur er sá hópur sem verður vitni að einelti og gerir af og til eitthvað til 

þess að aðstoða þolandann eða stöðva eineltið. Þessum hópi virðist veitt minni 

athygli en hinum hópunum þegar tekið er á eineltinu. Áhorfendur eru til staðar í 

meirihluta eineltistilfella. Til marks um það sýndi rannsókn sem Berger skrifaði 

um árið 2007 var að í 85% tilfella voru að meðaltali fjórir áhorfendur í hverju 

eineltistilviki. Í fljótu bragði mætti draga þá ályktun að þeir sem horfa upp á 

einelti verði ekki fyrir neikvæðum áhrifum, þar sem þeir taka ekki beinan þátt, 

en raunin er önnur, því að rannsóknir benda til að einelti hafi töluverð neikvæð 

áhrif (Dupper, 2003). Áhrifin eru helst þau að áhorfendur geta fyllst óöryggi og 

hræðslu um að vera þeir sem næst verða fórnarlömb eineltisins. Afleiðing þess 

getur verið að námsárangur áhorfenda fari versnandi því að þeir lifa stöðugt í 

ótta um að spjótin beinist að þeim og mikil orka fer í að forðast að lenda í 

eineltinu. Þessi ótti áhorfenda veldur því að þeir reyna sjaldnast að stöðva 

eineltið. Með því að standa til hliðar, hlæja og gera ekkert gefa áhorfendur 

gerendunum styrk til þess að halda áfram og þrífast þeir á athyglinni sem þeir fá. 

Þess vegna teljast áhorfendur hluti af einelti (Dupper, 2003).  

Áhorfendur hafa mikil völd og þeir geta með þögn sinni og jafnvel hlátri ýtt 

undir einelti en geta einnig stöðvað það. Það kom fram í rannsókn Hawkins, 

Pepler og Craig (2001) að eineltið hætti í mörgum tilvikum ef áhorfendur stóðu 

gegn gerandanum. Skýringin er líklegast sú að gerendur fá ekki lengur það sem 

þeir sækjast eftir með eineltinu sem er viðurkenning og virðing. Með því dregur 

mikið úr líkunum á að eineltið eigi eftir að endurtaka sig. (Cappadocia, Pepler, 

Cummings og Craig., 2012; Salmivalli, 2010). Í ljósi framangreinds má ætla að 

leikskólinn gæti verið ákjósanlegur vettvangur til að þjálfa færni hjá börnum sem 

gerir þeim auðveldara að rísa upp gegn geranda. 

2.6 Tíðni 

Hafa ber í huga, þegar bera á saman tíðni eineltis, að það er oft á tíðum 

mismunandi milli rannsókna hvernig spurt er um einelti. Til eru nokkrar stórar 

rannsóknir á Íslandi þar sem spurt er um tíðni eineltis og er sú fyrsta frá árinu 1999 
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þegar Mennta- og menningarmálaráðuneytið stóð fyrir rannsókn á umfangi og eðli 

eineltis í íslenskum grunnskólum. Úrtak rannsóknarinnar var um 2000 nemendur í 

5., 7. og 9. bekk og svarhlutfallið var nokkuð hátt eða 85,9%. Niðurstöður rann-

sóknarinnar leiddu í ljós að nemendur í 5. bekk töldu sig oftar verða fyrir einelti en 

nemendur í 9. bekk. Það voru um 13% nemenda í 5. bekk en aðeins 3,3% sem 

urðu fyrir einelti í 9. bekk. Þessi tíðni var síðan borin saman milli höfuðborgar-

svæðis og landsbyggðar og reyndist munurinn ekki marktækur (Ragnar F. 

Ólafsson, Ragnar P. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 1999). Önnur rannsókn, sem 

náði til nánast allra nemenda í 6., 8. og 10. bekk, er rannsóknin Heilsa og lífkjör 

skólanema (Ársæll M. Arnarsson og Þóroddur Bjarnason, 2009). Um er að ræða 

fjölþjóðlega rannsókn sem fer fram á fjögurra ára fresti í um 40 löndum. Í íslenska 

hluta rannsóknarinnar frá árinu 2006 kom í ljós að 8,8% svarenda í 6., 8. og 10. 

bekk töldu sig vera þolanda, geranda eða hvort tveggja. Það voru 5,7% stúlkna og 

10,4% drengja sem tengdust einelti á einhvern hátt og voru strákar oftar gerendur 

en stelpur eða 4,4% drengja á móti 1,7% stúlkna. Í þessari sömu fjölþjóðlegu 

rannsókn kom í ljós að á Íslandi er útbreiðsla eineltis lítil ef miðað er við 

vesturlönd. Til að mynda eru 11 ára nemendur á Íslandi í 35. sæti af 39 löndum 

með um 7% einelti en 13 ára nemendur í 37. sæti með um 5% eineltistilvika. 

Einnig var skoðað einelti meðal 15 ára barna og var það 3% hér á landi en hæst í 

Búlgaríu eða um 24% (Currie, o.fl., 2008). Á það skal bent að þrátt fyrir að 

rannsóknir sýni lága tíðni eineltis hér á landi, þarf að hafa hugfast að hér séu börn 

sem þjást mikið vegna eineltis og því er mikilvægt að vinna áfram gegn einelti. 

2.7 Afleiðingar 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að einelti hefur neikvæð og oft langvarandi áhrif á 

gerendur, þolendur og raunar allt samfélagið (Olweus, 1991; Svava Jónsdóttir, 

2003). Til að mynda kom í ljós í rannsókn Vanderbilt og Augustyn (2010) að börn 

sem tengjast einelti á einhvern hátt, sem gerendur, þolendur eða áhorfendur, 

eiga í auknum erfiðleikum með að aðlagast félags- og tilfinningalega. Hér á eftir 

verður gerð grein fyrir afleiðingum þolenda og gerenda eineltis. 

2.7.1 Þolendur 

Afleiðingar eineltis geta verið margvíslegar og alvarlegar. Eftir að einelti hefur 

verið langvarandi eru auknar líkur á að þolandinn eigi það á hættu að sjálfstraust 

og sjálfsálit minnki. Áhrifin sem lágt sjálfsálit getur valdið og kvíði ber í ríkara 

mæli á hjá stúlkum en drengjum, en drengir virðast eiga erfiðara með að 

samlagast jafningjahópnum en stúlkur (Olweus, 2006). Algengt er að þolandinn 

fari að ásaka sjálfan sig og finnast hann að bjóða upp á eineltið. Einnig getur 

þolandinn fundið fyrir magaverkjum, höfuðverkjum, fengið kvíðaköst og 
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martraðir. Afleiðingar eineltis geta verið hræðilegar og enda verstu tilfellin með 

sjálfsvígi (Olweus, 2003). Sumir telja að afleiðingar eineltis séu þær sömu og hjá 

þeim sem verða fyrir pyntingum og sifjaspellum. Þolandinn fer að missa máttinn 

smátt og smátt, þróttur hverfur sem og lífsvilji og gleði (Svava Jónsdóttir, 2003). 

Afleiðingar eineltis geta farið eftir því hversu litlu eða miklu einelti þolandinn 

verður fyrir. Það sést á því að hlutfall nemenda á öllum aldri með lágt sjálfsálit er 

hærra meðal nemenda sem verða fyrir miklu einelti. Þetta hefur sérstaklega 

mikil áhrif á unglingsárunum. Þunglyndi er einnig ein af helstu langtíma 

afleiðingunum og eru miklar líkur á að þunglyndið komi til með að fylgja 

þolandanum fram á fullorðinsárin (Averdjik, Müller, Eisner og Ribeaud, 2011). 

Þolendur reyna oft að lifa með eineltinu eða reyna að ná tökum á því en oft með 

röngum aðferðum (Modin, Östberg og Almquist, 2011; Yen, 2010). Af 

framagreindu er ljóst að einelti hefur mikil áhrif til langs tíma. Vegna þessara 

slæmu afleiðinga, sem eiga sér stað í kjölfar eineltis, skiptir miklu máli að koma í 

veg fyrir einelti eða vinna með það ef það kemur upp. Það er mikilvægt að byrja 

að vinna með eineltið snemma, áður en vandinn verður stærri. 

2.7.2 Gerendur  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar á afleiðingum eineltis fyrir þolendur en 

mun færri á afleiðingum fyrir gerendur. Niðurstöður þeirra rannsókna sem þó 

hafa verið gerðar um áhrif þess að leggja í einelti ber öllum saman um að það að 

vera gerandi hafi margvísleg neikvæð áhrif. Má þar nefna aukna afbrotatíðni, 

auknar líkur á að verða sakfelldir fyrir glæpi (Olweus, 1991), ofbeldi gegn mökum 

og börnum (Kim, Leventhal, Koh, Hubbard og Boyce, 2006) og aukna 

fíkniefnanotkun, áfengisneyslu og reykingar (Kaukiainen, Salmivalli, Lagerspetz, 

Tamminen, Vauras, Maki o.fl., 2002; Nansel, Craig, Overpeck, Saluja og Ruan, 

2004). Í langtímarannsókn sem Olweus gerði kom fram að 55% sem höfðu verið 

gerendur á unglingsárunum höfðu fyrir 24 ára aldur hlotið refsingu fyrir glæpi 

einu sinni eða oftar. Það voru síðan 36% gerenda sem höfðu hlotið refsingu 

þrisvar sinnum eða oftar. Það sem einnig einkenndi gerendur var að þeir drukku 

oftar áfengi í samanburði við aðra nemendur. Þannig virðist sú andfélagslega 

hegðun, sem að leggja í einelti er, hafa haft í för með sér áframhaldandi slæma 

hegðun sem fylgir gerendum jafnvel fram á fullorðinsár (Olweus, 2011). Að vera 

gerandi hefur einnig áhrif á félagslega heilsu en rannsóknir hafa sýnt fram á 

aukið þunglyndi og neikvæð áhrif á skólagöngu, t.d. flosna gerendur oft úr námi 

(Juvonen, Graham og Schuster, 2003). Ljóst má því telja að stöðva þarf 

gerendahegðun, ekki eingöngu þolandanna vegna, heldur einnig vegna 

gerandanna sjálfra og samfélagsins í heild. Því fyrr sem sú vinna hefst, því betra. 
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3 Einelti meðal leikskólabarna 

Leikskólinn er fyrsta stig í skólagöngu barna og sækja hann meirihluti allra barna 

á Íslandi en tölur frá Hagstofunni sýna að 90% tveggja ára barna og 94% þriggja 

til fimm ára barna eru á leikskóla. Er þetta hæsta hlutfall innan OECD landanna. 

Leikskólar landsins eru margir og þarf af eru 94 á höfuðborgarsvæðinu. Ef 

dvalartími barna árið 2012 er skoðaður má sjá að 82,5% barna eru átta 

klukkustundir eða lengur í leikskólanum (Hagstofan, e.d.). Börn dvelja langa daga 

á leikskólum og er því ljóst að leikskólinn gegnir mikilvægu uppeldishlutverki. 

Líkt og fyrr er getið hefur einelti meðal leikskólabarna ekki mikið verið í 

umræðunni hingað til en það er smám saman að breytast. Langflestar 

rannsóknir sem hafa verið gerðar á einelti tengjast börnum á grunnskólaaldri og 

ein ástæðan gæti verið sú að ekki hefur verið talið að um mikið einelti væri að 

ræða innan leikskólanna. Fyrsta rannsóknin sem talið er að hafi verið gerð á 

einelti leikskólabarna var framkvæmd af Alsaker árið 1991 í Bergen. Það má því 

segja að hann hafi fyrstur fræðimanna komist að þeirri niðurstöðu að einelti sé 

einnig til staðar í leikskólum og hafa nokkrir fræðimenn fylgt í kjölfarið og 

rannsakað málefnið (Alsaker 2010; 1997). Á Íslandi hafa fáar rannsóknir verið 

gerðar og eru tölur um tíðni leikskólaeineltis hér á landi ekki til. 

Í þessum kafla verður fjallað nánar um einelti meðal leikskólabarna. Byrjað 

verður á umfjöllun um einkenni með áherslu á þá þætti sem aðgreina einelti í 

leikskólum frá einelti í grunnskólum. Því næst verða rannsóknir skoðaðar sem 

beinast að einelti leikskólabarna og hvaða inngrip hafa verið notuð hjá þessum 

aldurshópi. Komið verður inn á mikilvægi forvarnarvinnu með ungu börnum og 

hverju hún getur mögulega skilað. Í lokin verða lög leikskóla og aðalnámskrá 

skoðuð í ljósi eineltis ásamt því að skoða hver stefna Skóla- og frístundasviðs 

Reykjavíkurborgar sé.  

3.1 Einkenni 

Einelti í leikskóla á margt sameiginlegt með einelti hjá eldri börnum. Þó er 

ýmislegt sem skilur að. Má nefna lengd og endurtekningar eineltisins en í 

grunnskóla á eineltið sér oft stað yfir lengri tíma og er endurtekið. Hjá 

leikskólabörnum stendur það oftast yfir í styttri tíma og eru endurtekningarnar 

ekki eins margar. Ástæðan fyrir því er sú að félagshæfni á hjá leikskólabörnum er 

ekki eins mikil og hjá eldri börnum. Margir telja þessa hegðun leikskólabarna 

óréttmæta árásargirni fremur en einelti. Með óréttmætri árásargirni er átt við 
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það þegar ráðist er á barn andlega, líkamlega eða með orðum án þess að 

réttmæt ástæða hafi verið fyrir því. Bæði vitsmuna og félagslegur þroski hjá 

grunnskólabörnum er orðin meiri og eru þau flest meðvitaðari um gjörðir sínar. 

Minni líkur er á því að hægt sé að telja það til óréttmætrar árásar (Vlachou o.fl., 

2011). 

3.1.1 Þolendur 

Þeir sem eiga fáa vini og eru þolendur eineltis í leikskóla geta orðið andlega og 

félagslega viðkvæmir og þar með líklegri til að verða fyrir einelti aftur. Margir 

þolendur finna fyrir höfnun jafningjahópsins og ástæðan fyrir því er sú að hópar 

vilja hafa mikla einsleitni og samheldni innan hópsins. Ef eitt barn er öðruvísi en 

hin börnin í hópnum er meiri hætta á að barnið verði útilokað á þeim grundvelli 

að það ógni einsleitni hópsins (Bukowski, Sippola og Newcomb, 2000; Perren og 

Alsaker; 2006).  

Það eru einnig til börn sem eru árásargjörn í jafningjahópnum en eru þrátt 

fyrir það þolendur. Rannsókn Alsaker (2010) bendir til að um 8% af 

leikskólabörnum falla í þennan flokk. Þessi börn eru virkilega hvatvís og nota 

líkamlega árásargirni mun meira en gerendur gera. Þau virðast skorta 

sjálfsstjórn, bregðast of fljótt við og bregðast oft við með árásargirni ef þeim er 

ögrað. Þótt þau verji sig af krafti og með miklum tilfinningum stöðvar það ekki 

eineltið. Þessi börn skortir kunnáttu í að finna vinina, þar af leiðandi eiga þau fáa 

vini og eru oft ekki vel liðin af jafningjum sínum (Alsaker, 2010). 

3.1.2 Gerendur 

Bent hefur verið á að gerendur eineltis í leikskóla eru oft börn sem sjá 

árásargirni í jákvæðu ljósi (Vlachou o.fl., 2011). Þessi börn nota oft ofbeldi til 

þess að komast í gegnum erfiðar aðstæður og fá sínu framgengt. Gerandinn 

grípur til árásargjarnar hegðunar til þess að ógna jafnöldrum sínum og notar svo 

árásargjarna svörun þegar barninu finnst verið að gera eitthvað á sinn hlut. Þessi 

hegðun gerir barninu kleift að öðlast félagsleg völd. Ef munur á milli kynja er 

skoðaður sést að einelti hjá stúlkum er oft mun einangraðra (leyndara) en hjá 

strákum. Strákarnir berjast meira um völd og yfirráð en stelpur stunda fremur að 

útiloka aðrar stelpur og mynda lokaða hópa. 

í leikskólum er hægt að fylgjast með börnum sem myndu líklegast kallast 

gerendur af því að þau hafa gaman af því að trufla ákveðið barn með því að nota 

margvíslega neikvæða hegðun. Það getur verið allt frá því að eyðileggja mynd, 

segja ljóta hluti, neita að sitja við hliðina á barninu, berja það, henda í það 

steinum og fleira í þessum dúr. Gerendur nota stundum líkamlega tilburði til 

þess að ráðast á þolandann en vita samt hvernig þeir eiga að hafa áhrif án þess 
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að ráðist sé á þá til baka. Þeir gæta þess einnig að ekki sjáist til þeirra og reyna 

að fá hin börnin með sér til að hjálpa og finna þannig fyrir miklum völdum 

(Vlachou o.fl., 2011). 

3.2 Jafningahópurinn 

Í grein Boivin og Bissonnette (2009) var fjallað um jafningjahópa ungra barna og 

afleiðingar sem þeir geta haft fyrir börnin. Þau fjalla um mikilvægi þess að börn 

séu innan um jafningja því þannig læra þau að þekkja sjálf sig og öðlast góða 

félagsfærni. Þrátt fyrir það geta jafningjahópar einnig verið skaðlegir börnum. 

Það eru á bilinu 5%-10% barna sem upplifa langvarandi erfiðleika í 

jafningjahópnum og eru þau í meiri hættu í framtíðinni með að hætta í skóla, 

eiga við tilfinningaleg vandamál að stríða og fremja afbrot svo eitthvað sé nefnt. 

Ekki er alveg ljóst ennþá hvað það er í þroskaferli barns sem leiðir til þessa 

vandamála. Horft hefur verið til þess hvort jafningjahópurinn og vandamálin sem 

honum fylgja geti haft þessar afleiðingar eða hvort það séu einfaldlega eitthvað 

hjá barninu sjálfu sem valdi því. 

Jafningjasambönd innan barnahópsins hafa mikið verið rannsökuð og reynt 

að skilja eðli þeirra, þýðingu og hvað það sé sem veldur vandamálum innan 

hópsins. Flestar þessara rannsókna hafa verið framkvæmdar meðal 

grunnskólabarna. Nauðsynlegt þykir að vinna vel að því að mynda góð tengsl í 

jafningjahópnum og byrja strax á leikskólaaldri. Boivin og Bissinnetta (2009) 

segja að leikskólabörn fara smám saman að öðlast skilning á jafningjum sínum 

og vinum og er það um fjögurra ára aldur sem þau geta bent á sinn besta vin og 

það barn sem þeim mislíkar við. Aftur á móti eru sum börn sem mörgum mislíkar 

við og fá neikvæða athygli, þeim er stjórnað og mikið strítt. 

Talið er að langvarandi áhrif þess að eiga í erfiðleikum í jafningjahópnum séu 

þunglyndi, kvíði, líkamleg veikindi og vandamál í skóla (Boivin og Bissonnetta, 

2009; Perren og Alsaker, 2006). Menn hafa velt fyrir sér hversu snemma 

vandamálin byrja og hvort þau hafi langvarandi afleiðingar. Þær vísbendingar 

sem ættu að sjást ef vandamál eru til staðar eru t.d. óvenjulegir líkamlegir 

eiginleikar svo sem taltruflanir og klaufaskapur. Það sem helst virðist vera 

upphaf vandamála hjá börnum er hegðun þeirra en árásargjörn hegðun er 

algengasta hegðunarvandamálið í tengslum við höfnun jafningja hjá börnum. 

Hins vegar njóta sum börn, sem sýna árásargjarna hegðun, vinsælda, þá 

sérstaklega í hópi þar sem sú hegðun er talin eðlileg eða njóta stuðnings frá 

öðrum börnum í hópnum. Þessi hegðun er nokkuð algeng meðal leikskólastráka 

og nota þeir árásargirni til þess að ná vinsældum meðal hinna barnanna (Boivin 

og Bissonnette, 2009). 
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Umræðan hefur meðal annars snúið að því hvort feimin börn séu í meiri 

áhættu að verða þolendur og verða fyrir höfnun jafningja sinna. Ekki þykir 

ástæða til þess að hafa áhyggjur af því hjá leikskólabörnum því líkurnar eru meiri 

á því að feimni, félagsfælni og önnur vandamál hafi áhrif síðar á lífsleiðinni. Þrátt 

fyrir það er nauðsynlegt að fylgjast vel með þessum einkennum hjá 

leikskólabörnum því sé hægt að vinna með þau áður en þau verða vandamál er 

hægt að koma í veg fyrir frekari vandamál síðar. Ef sambönd eru náin í leikskóla 

geta þau leitt til þess að síðari jafningjavandamál hverfi og varið börnin fyrir 

neikvæðri lífsreynslu síðar (Boivin og Bissonnette, 2009). Jafningjasambönd eru 

því mikilvæg fyrir börn og áríðandi að hægt sé að greina vandann strax á 

byrjunarstigi í leikskóla. Það er því mikilvægt að byrja forvarnarvinnu snemma og 

koma þar af leiðandi í veg fyrir stærri vandamál sem gætu komið upp ef ekkert 

væri aðhafst. Um þetta snýst verkefnið Allir vinir einkum. 

3.3 Rannsóknir 

Rannsóknir á einelti meðal leikskólabarna eru fáar en þeim hefur þó farið 

fjölgandi á síðustu árum. Talið er víst að sá fyrsti til þess að gera slíka rannsókn 

hafi verið Franqoise D. Alsaker. Fyrsta rannsókn hans var gerð í Bergen árið 

1991. Verður hér á eftir greint nánar frá rannsóknum hans. 

3.3.1 Bergen 

Alsaker gerði rannsókn á meðal 120 barnaá aldrinum fimm og hálfs árs til sjö og 

hálfs árs árið 1991. Rannsóknin var gerð á 10 leikskólum og var notast við 

ljósmyndir af öllum börnunum í hópnum. Síðan voru börnin spurð spurninga um 

hin börnin. Það sem vakti mestan áhuga hjá rannsakendum var hvort börnin 

áreittu hvert annað, myndu lemja, klóra, sparka, hrinda eða vera vond við hvert 

annað. Þegar börnin fengu svo að sjá myndirnar var fylgst með viðbrögðum 

þeirra og voru þau viðbrögð mismunandi, bæði neikvæð og jákvæð. Börnin áttu 

þá að benda á myndina og segja hver gerði hvað við hvern. Með myndunum 

voru börnin spurð spurninga sem leiddu í ljós hvort munnlegt einelti ætti sér 

stað. Börnin voru einnig spurð út í hegðun sína, hvort þau notuðu þessa meðferð 

á önnur börn, um líðan þeirra innan leikskólans og sjálfsmynd þeirra. Foreldrar 

svöruðu spurningum um líðan barnsins heima fyrir og þær heimilisaðstæður sem 

barnið bjó við. Einnig svöruðu leikskólakennarar spurningalistum um hvert og 

eitt barn (Alsaker, 1997). 

Til þess að koma auga á mögulega gerendur þurfti nafn barns að koma að 

lágmarki þrisvar upp í svörum frá börnunum við svarmöguleikanum 

„árásargjarnt“. Aftur á móti mátti nafn hvers barns ekki koma oftar en einu sinni 

upp í svarmöguleikanum yfir þolendur. Ef það átti að greina þolendur þurfti 
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barnið að vera nefnt tvisvar af öðrum börnum og mátti ekki vera nefnt oftar en 

einu sinni sem árásargjarn barn. Niðurstöður Alsaker eru þær að um 16,8% gætu 

mögulega verið gerendur en 10% þolendur (Alsaker, 1997). 

3.3.2 Bern 

Önnur rannsókn sem Alsaker gerði átti sér stað í Bern í Sviss og var unnin árið 

1996. Samtals 352 börn voru á leikskólunum þar sem talað var við 

leikskólakennarana og voru þau á aldrinum fimm til sjö ára. Notast var við 

viðtalsaðferð með spurningalistum þar sem viðtölunum var skipt í fimm hluta. 

Þeir hlutar voru einelti, viðhorf til þess, um árásargirni, um leikskólann og 

uppeldislega sýn viðkomandi leikskólakennara. Niðurstöður þessara viðtala 

sýndu að árásargjarna hegðun mátti greina hjá börnunum. Átján af þeim tuttugu 

kennurum sem tóku þátt sögðust hafa orðið varir við gerendahegðun í sínum 

barnahópi, einn hafði ekki séð neina þess háttar hegðun í sínum hópi og einn 

leikskólakennarinn hafði einfaldlega aldrei orðið var við gerendahegðun í 

leikskóla og taldi að sú hegðun væri ekki til staðar hjá þessum aldurshópi. Þá 

kom í ljós að margir kennaranna biðu með að grípa inn í aðstæður þar sem 

einelti átti sér stað þangað til vanlíðan var farin að gera vart við sig hjá barninu 

og aðstæður orðnar erfiðar. Einnig kom fram að margir leikskólakennaranna 

höfðu ekki fengið neina kennslu um einelti í sínu námi sem er líkleg skýring á 

þekkingarskorti þeirra á einelti og árásarhneigð barna, sem og að þeim þætti 

erfitt að taka á þessum málum (Alsaker, 1997).  

Rannsóknin leiddi auk þess í ljós að leikskólakennararnir voru óöruggir þegar 

kom að eineltismálum og töldu í flestum tilfellum nægjanlegt að tala við börnin 

þegar einelti kom upp. Þeim fannst raunar að ekki væri endilega um einelti að 

ræða heldur togstreitu á milli barna eins og t.d. rifrildi. Leikskólakennararnir biðu 

oft og tíðum of lengi með að grípa inn í aðstæður og taldi Alsaker það vera 

vegna þess að þeir vissu í raun ekki hvað ætti til bragðs að taka (Alsaker, 1997). 

Þess ber að gæta að á þessum tíma var umræðan um einelti á leikskólum svo til 

óþekkt fyrirbæri og hefur það að öllum líkindum haft áhrif á niðurstöðurnar.  

3.3.3 Samantekt rannsókna hjá Alsaker og samstarfsmönnum 

Í grein sem Alsaker skrifaði árið 2010 fjallar hann um niðurstöður sem eru 

byggðar á rannsóknum hans og samstarfsmanna síðastliðin 15 ár á einelti 

leikskólabarna. Þar ræðir hann að börn þurfi ekki að vera vond til þess að leggja 

jafnaldra sína í einelti. Börn þurfa einungis að læra að þessi hegðun sé ekki rétt 

og hvernig eigi að stoppa hana því annars mun hún halda áfram. Alsaker bendir 

einnig á að rannsóknir á einelti meðal leikskólabarna séu nýlega hafnar en þrátt 

fyrir það hafa þær rannsóknir sem þó hafa verið gerðar í mismunandi löndum 
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sýnt sömu tíðni eineltis í leikskólum alls staðar. Það sem hefur aðeins verið ólíkt 

er tegundin af áreitni en almennt eru aðferðirnar svipaðar. Fjörugar aðstæður 

eða átök við jafningja sína er algengt dæmi þar sem einelti á sér stað í leikskóla. 

Eineltinu svipar mikið til þess sem við þekkjum hjá eldri börnum eins og t.d. að 

sama barnið verður oft þolandi neikvæðra athafna, sum börn standa saman og 

leggja þolandann í einelti í aðstæðum þar sem fullorðnir sjá ekki til og þolandinn 

hefur ekki tækifæri til þess að verja sig (Alsaker, 2010).  

Í greininni kemur einnig fram að niðurstöður rannsókna í leikskólum sýni að 

um 10% leikskólabarna séu gerendur. Þessi börn eru vel kunnug félagslegum 

venjum og reglum en það sem þarf að kenna þeim er að læra að virða þær 

venjur og reglur. Það er aðeins lægra hlutfall þolenda í leikskóla, um 6% barna 

en hér er átt við óvirka þolendur. Það eru börn sem hefna sín ekki á móti þegar 

ráðist er á þau. Kennarar vísa gjarnan til þessara barna sem góðu barnanna. 

Rannsakendur komust einnig að því að þessi börn deila vanalega hlutum sem 

þau eiga, hjálpa og hugga jafningja sína þótt þau geri það ekki eins oft og börn 

sem hafa aldrei tekið þátt í einelti eða verið þolendur. Óvirkir þolendur eiga oft 

erfitt með að svara fyrir sig og láta ekki vita ef eitthvað er gert sem þeim líkar 

ekki. Enn fremur leika þeir sér oftar ein en önnur börn og eiga í vandræðum með 

að eignast vini. Þá eiga þau erfiðara með að nálgast önnur börn, spyrja önnur 

börn hvort þau vilji leika sér og svo framvegis. Þeir komust einnig að því að þessi 

börn eiga færri vini og eru ekki jafnvinsæl meðal jafningja sinna en gerendur og 

börn sem almennt taka ekki þátt í eineltinu. Fyrir þessi börn hlýst mikill 

ávinningur ef unnið er að því að styrkja félagsleg sambönd og auka sjálfstraustið 

(Alsaker, 2010). 

Stór hluti barna í leikskólum verður hvorki fyrir einelti né leggur í einelti. 

Rannsóknir sýna að þessi börn finna oft fyrir reiði eða samúð þegar þau verða 

vitni að einelti og í sumum tilfellum reyna þau að koma þolandanum til hjálpar 

(Alsaker, 2010). Fyrri rannsóknir Alsakers sýna að hægt er að kenna þessum 

börnum að hjálpa þolandanum. Með því að kenna þeim að koma til aðstoðar eru 

miklar líkur á því að einelti verði ekki eins mikið því þarna er lögð áhersla á að 

þessi hegðun sé ekki leyfð í þeirra hópi. Einnig er mikilvægt að hvetja börnin 

alltaf til þess að leita til kennara síns ef einelti hættir ekki. Leikskólabörn sem 

hafa verið lögð í einelti af jafningjum sínum hafa sýnt einkenni eins og 

höfuðverk, ótta við að koma í leikskólann og sýna þunglyndiseinkenni. Það sem 

leikskólabörn vantar einkum eru vinir sem myndu mögulega grípa inn í og stöðva 

eineltið. Þess vegna skiptir enn meira máli að fullorðnir einstaklingar grípi inn í 

og stöðvi einelti (Alsaker, 2010). 

Reynsla rannsakenda sýnir að til þess að koma í veg fyrir einelti í leikskólum 

þurfa leikskólakennarar að greina á milli eineltis og dæmigerðra átaka ungra 
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barna og vera ófeimnir við að viðurkenna ef einhver merki eineltis eru til staðar. 

Kennarar þurfa einnig að skilja að fyrstu inngrip eru nauðsynleg til að stöðva 

einelti, auk þess sem ræða þarf við allan barnahópinn um það hvernig hegðun er 

leyfileg og hvernig ekki (Alsaker, 2010). 

Þessar rannsóknir Alsaker og samstarfsmanna hans sýna svo ekki verður um 

villst, að einelti á sér stað í leikskólum. Því er jákvætt að umræðan hefur færst í 

auknum mæli frá því hvort einelti eigi sér yfirhöfuð stað eða ekki og yfir í hvað 

hægt sé að gera. Þar skipta forvarnir höfuðmáli. 

3.4 Forvarnir 

Forvarnarvinna er mikilvæg bæði til þess að draga úr og koma í veg fyrir einelti. 

Til þess að það gangi upp þarf forvarnarvinnan að vera vel skipulögð og 

afmörkuð. Með forvarnarvinnu gegn einelti er nauðsynlegt að vinna að 

ákveðnum þáttum eins og umburðarlyndi, samkennd, vináttu og félagsfærni 

(Aldís Yngvadóttir, 2010; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005).  

Með því að vinna markvisst að því að koma í veg fyrir einelti og hafa ákveðna 

stefnu í þeim efnum er mun auðveldara að ná góðum árangri. Ef leikskóla-

kennarar nota jákvæðar og uppbyggjandi uppeldisaðferðir og greina vandann 

strax í upphafi, ásamt því að hafa börnin með í þeirri vinnu, eykst möguleikinn á 

að vel gangi. Oft næst góður árangur með því að efla félagsfærni barna því ef 

börn fá að njóta eðlilegra félagslegra tengsla minnkar líkurnar á að barnið verði 

fyrir einelti. (Aðalnámskrá, 1999). 

Með því að gera foreldra meðvitaðri um einelti í leikskólum eru meiri líkur á 

að þeir aðstoði barnið við að velja jákvæðar leiðir til þess að leysa úr ágreiningi. 

Einnig eru þá meiri líkur á að foreldrar bregðist við í samræmi við stefnu 

leikskólans og séu betur búin undir samvinnu ef á þarf að halda (Sharp og Smith, 

2000). Hægt er að telja það sem kost við leikskóla að foreldrar og 

leikskólakennarar hittast að jafnaði tvisvar á dag og ættu því samskiptin þar á 

milli að vera ágæt sem getur auðveldað vinnuna þegar kemur að eineltismálum.  

Reynslan hefur sýnt að þegar unnið er gegn einelti á markvissan hátt verða 

oft miklar framfarir. Nauðsynlegt er því fyrir alla leikskóla að hafa einhverja 

stefnu eða áætlun sem tilgreinir hvernig á að vinna gegn einelti. Fljótlega þegar 

sú vinna er farin í gang ætti hún að sýna breytingar sem verða í atferli og 

viðhorfum hjá leikskólakennurum, foreldrum, börnum og öðrum þeim sem 

koma að börnunum (Sharp og Smith, 2000). Þrátt fyrir að á Íslandi hafi ekki verið 

unnin forvarnarvinna gegn einelti undir þeim formerkjum, nema á síðustu árum, 

þá er margt í sjálfu leikskólastarfinu sem getur virkað sem forvörn gegn einelti. 

Má þar nefna vinna með félagsfærni, samkennd og umburðarlyndi. Í raun má 

segja að sú hugmyndafræði sem leikskólastarf byggir á sé ákveðin forvörn. Þá er 
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vert að nefna að á mörgum leikskólum hafa jafnvel áratugum saman verið unnin 

verkefni tengd t.d. lýðræði, vináttu og lausn ágreinings (e. conflict resolution), 

sem geta sannarlega virkað sem forvörn gegn einelti. Þess ber þó að geta að 

hægt er að ná enn betri árangri með markvissara forvarnarstarfi, eins og 

verkefnunum Vinátta og Stig af stigi sem greint er frá hér að neðan. Vonir 

standa til að það sama megi segja um verkefnið Allir vinir.  

3.4.1 Aðgerðir 

Aðgerðir gegn einelti eru tvískiptar, annars vegar forvarnir en hins vegar inngrip. 

Með inngripum er hugað að því hvað þarf að gera ef eineltismál koma upp en með 

forvörnum er og spornað við eða komið í veg fyrir einelti og afleiðingar þess. Með 

því að stuðla að samvinnu milli nemenda getur það hjálpað til við að koma í veg fyrir 

að einelti eigi sér stað. Forvarnarfræðslan kennir börnunum til hvers er ætlast af 

þeim þegar þau verða vitni að einelti, hvaða hegðunarmynstur þau eigi að sýna og 

hvað sé ekki leyfilegt. Leikskólakennarinn þarf einnig að stuðla að jákvæðum 

samskiptum við börnin, passa upp á að gagnkvæm virðing sé til staðar, vera góð 

fyrirmynd og leysa deilur á uppbyggilegan hátt. Með því að fara þessa leið læra 

börnin að treysta hvert öðru og vinna saman sem heild. Æfingar í að segja frá 

tilfinningum sínum, setja sig í spor annarra og hlusta eftir þörfum annarra í kringum 

sig, auka líkurnar á betri árangri. Með þessu læra börnin að tjá sig á jákvæðan hátt 

án þess að vera ógnandi eða ögrandi (Sharp og Smith, 2000). Ef markviss þjálfun er 

notuð og fræðsla um einelti getur það ýtt undir meira sjálfsöryggi, betri sjálfsmynd 

og meiri metnað (Kolbrún Baldursdóttir, 2012). 

Reynslan hefur sýnt að skipulögð og markviss vinna með börnum, bæði í hóp 

og einstaklingum, dregur úr tíðni eineltis. Þegar einelti er ekki til staðar finna 

börnin fyrir félagslegu og tilfinningalegu öryggi (Sharp og Smith, 2000). Ef 

þekking er á því hvernig erfið hegðun verður til og hvernig hún þróast áfram 

verður auðveldara að takast á við hana. Nauðsynlegt er því að setja fram inngrip 

sem eru árangursrík og byggja á vísindalegum grunni.  

Mörg úrræði eru þegar fyrir hendi sem geta aðstoðað viðkomandi aðila til 

þess að takast á við einelti og henta sum þeirra í vinnu með börn á leikskólaaldri. 

Eru það t.d. Vinátta og Stig af stigi sem hér verður nánar greint frá.  

3.4.2 Vinátta – Fri for mobberi 

Vinátta er forvarnarverkefni sem vinnur gegn einelti leikskólabarna. Upphaflega 

heitir verkefnið Fri for mobberi en var framleitt og þýtt í samstarfi við Red barnet 

– Save the Children og Mary Fonden í Danmörku. Eins og áður hefur komið fram 

getur einelti leitt til útilokunar og má rekja upphaf þess allt niður til 

leikskólaaldurs. Mikilvægt er því að byggja upp gott umhverfi sem einelti þrífst 
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ekki í. Með þessu verkefni er því mikil áhersla lögð á fyrirbyggjandi aðgerðir. 

Verkefninu fylgir taska sem inniheldur efni handa foreldrum, starfsfólki 

leikskólans og börnunum. Kennsluleiðbeiningar og fjöldi verkefna til þess að 

vinna úr eru í töskunni og velur hver leikskóli sér þau verkefni sem hann kýs að 

nota. Mikið er lagt upp úr því að nýta sem fjölbreyttust verkefni svo að allir fái 

tækifæri til þess að sýna styrkleika sína í því að vera góður félagi, sýna hugrekki, 

vináttu og umhyggju. Einnig eru í töskunni bangsar sem hvert og eitt barn fær, 

nuddhefti þar sem leiðbeiningar eru um hvernig skal nudda börnin og sögur þar 

sem börn meðal annars strjúka bak hvert annars. Samræðuspjöld eru líka í 

töskunni og eru myndir af raunverulegum aðstæðum sem gætu komið upp og 

ætlast er til að börnin ræði um. Klípusögur eru einnig fyrir starfsfólk og foreldra 

ásamt veggspjaldi (Barnaheill, e.d.). Vináttuverkefnið er ekki eingöngu 

nytsamlegt fyrir leikskólaaldurinn heldur einnig fyrir yngsta stig grunnskólans. 

Verkefnið hefur notið mikilla vinsælda meðal þeirra sem hafa nýtt það og hafa 

rannsóknir í Danmörku sýnt fram á góðan árangur þess (Barnaheill, e.d.). 

Verkefnið sjálft byggir á nýlegum rannsóknum á einelti, gildum og tiltekinni 

hugmyndafræði sem er samþætt öllu skólastarfi þar sem nemendur, foreldrar og 

starfsfólk fá raunhæf verkefni. Til þess að geta nýtt sér verkefni Barnaheilla 

þurfa starfsmenn leikskóla eða skóla að fara á námskeið til að læra á efnið. 

Veturinn 2014-2015 voru sex leikskólar á Íslandi með verkefnið til reynslu. 

Haustið 2015 mun fleiri leikskólum standa til boða að vera með og æskilegt væri 

að í kjölfarið stæði öllum til boða að taka þátt og nýta sér verkefnið. Mörg lönd 

hafa sýnt verkefninu áhuga en undanfarinn misseri hefur verkefnið verið notað í 

Danmörku, á Íslandi og Grænlandi (Barnaheill, e.d.). 

Sem fyrr segir mótuðu og þróuðu Mary Fonden og Red barnet frá Danmörku 

þetta verkefni var fyrst sett á laggirnar árið 2007. Til þess að meta árangur 

verkefnisins var Háskólinn við Hróarskeldu fenginn til liðs. Með verkefninu er 

leitast við að koma í veg fyrir einelti með því að búa til góðan skólabrag, hafa 

góð samskipti og stuðla að jákvæðum viðhorfum til allra í hópnum. Til þess að 

verkefnið takist vel þurfa allir að taka þátt jafnt leikskólabörn sem kennarar og 

foreldrar. Sérstök áhersla er lögð á að ná til þeirra sem hafa orðið vitni að einelti 

án þess að bregðast við því. Efni þessa verkefnis byggir á gildum og 

hugmyndafræðinni sem að samþætta allt starf og er órjúfanlegur hluti í allri 

vinnu þeirra leikskóla sem vinna með verkefnið. Það eru ákveðin grunngildi sem 

ætlast er til að allir tileinki sér, bæði við vinnu og samskipti innan leikskólans. 

Þessi fjögur gildi eru: 

 Umburðarlynd - Nauðsynlegt er að skilja mikilvægi fjölbreytileikans og 
koma fram við alla af virðingu.  
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 Virðing - Mikilvægt er að taka tillit til allra barnanna í hópnum, vera góð 
við hvert annað ásamt því að virða fjölbreytta eiginleika hvers og eins.  

 Umhyggja - Þess þarf að gæta að sýna öllum börnum áhuga, hjálpsemi og 
samkennd og hafa í huga að sýna stöðu annarra skilning.  

 Hugrekki - Þor til þess að láta í sér heyrast og setja mörk. Mikilvægt er 
líka að vera góður og hugrakkur félagi og bregðast við óréttlæti 
(Barnaheill, e.d.). 

Í verkefninu Vinátta er ekki litið á einelti sem vandamál einstaklingsins heldur 

er það félagslegt, menningarlegt og samskiptalegt vandamál. Gengið er út frá því 

að einelti sé slæm samskipti sem fá að krauma í umhverfinu þar sem 

umburðarlyndi er ekki nægilegt gagnvart þeim margbreytileika sem þar 

fyrirfinnst. Það má því segja að viðmiðin um hvað sé „rangt“ og „rétt“ séu frekar 

ósveigjanleg. Oft verður einelti á þeim stað þar sem börnin eiga að vera og hafa 

ekkert val um að fara burt eins og í skóla. Það er því nauðsynlegt að skoða 

hópinn sem eina heild en ekki sem gerendur og þolendur. Markmiðið með 

verkefninu er að efla styrkleika allra ásamt því að vinna með hópinn sem eina 

heild og stuðla að jákvæðum samskiptum, samlíðan, umhyggju, vináttu og 

vellíðan. Með vináttunni á leikskólabarnið að verða færara til að takast á við 

daglegar áskoranir í lífinu og eiga góð samskipti við aðra (Barnaheill, e.d.). 

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar sem Háskólinn við Hróarskeldu 

gerði um árangur verkefnisins ríkti almenn ánægja með það og árangurinn þótti 

góður að sögn foreldra og starfsfólks leikskólanna. 98% foreldra barnanna í 

leikskólunum töldu verkefnið hafa góð áhrif á barnið sitt og þau hefðu gagn af 

því. 80% starfsmanna segja efnið vera mjög gott og 97,4% segja efnið í töskunni 

mjög gott. Fram kom meðal stafsmanna að efnið í töskunni sé aðgengilegt og 

auðvelt til notkunar. Einnig töldu starfsmennirnir að efnið í töskunni hafi opnað 

augu þeirra fyrir nýjum aðferðum og nálgunum á viðfangsefnið. Börnunum þótti 

einnig efnið í töskunni gott og þau urðu hjálpsamari, til að mynda fóru eldri 

börnin að hjálpa þeim yngri og ný tengsl tóku að myndast milli barna í leiknum. 

Börn frá þeim leikskólum sem unnið hafa með verkefnið hafa fengið góða 

umsögn eins og teljast hafa góða framkomu, vera hlý og full samkenndar. Einnig 

hafa foreldrar barna sem hafa tekið þátt í verkefninu þrýst á skólann sem barnið 

fer í að taka verkefnið upp (Knudsen, Lingberg og Kampmann, 2009).  

3.4.3 Stig af stigi – Second step 

Stig af stigi kemur upphaflega frá Seattle í Bandaríkjunum og var þróað af 

Commitee for Children. Þetta er kennsluefni sem notað er til þess að efla 

tilfinninga- og félagsþroska hjá börnum á aldrinum 4-10 ára og var fyrst notað 

árið 1986 (Frey, Hirschstein og Guzzo, 2000; Kristján M. Magnússon, 2003). Stig 
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af stigi var sett fram sem forvarnarverkefni og hefur verið nýtt víða um heim til 

að mynda í Ástralíu, Þýskalandi, Bretlandi, Japan, Danmörku, Noregi og fleiri 

löndum. Í Noregi er verkefnið notað í 60% grunnskóla og þar er lögð áhersla á 

félagslega hæfni en í Bandaríkjunum var meiri áhersla lögð á fyrirbyggjandi 

aðgerðir gegn ofbeldi (Holsen, Smith og Frey, 2008). Á Íslandi var Stig af stigi 

fyrst prófað veturinn 2001-2002 og notað í líkingu við norsku uppsetninguna í 

því augnamiði að efla tilfinninga- og félagsfærni barna (Committee for Children, 

2002; Kristján M. Magnússon, 2002). Verkefnið hefur hlotið fjölmargar 

viðurkenningar frá samtökum í Bandaríkjunum fyrir það hversu aðgengilegt það 

er, þægilegt í framkvæmd og hve miklum árangri það hafi skilað (Cooke, Haworh 

og Wardle, 2007). 

Samkennd er eitt aðalhugtakið í kennsluefninu og er ætlast til þess að börnin 

læri að setja sig í spor og skynja líðan annarra. Kennsluefnið byggist upp á 

hugrænni atferlismótun, félagsnámskenningum, félagshæfni og tilfinninga-

stjórnun. Rannsóknirnar að baki þessarar hugmyndafræði eru á sviði tilfinninga-

stjórnunar og félagsfærni. Í Stig af stigi er lögð áhersla á að fá börn til þess að tjá 

tilfinningar sínar, fá börnin til þess að sýna tilfinningum sínum og annarra meiri 

skilning og öðlast betri færni í að takast á við tilfinningaviðbrögð og hegðun sem 

af þeim getur hlotist (Weissberg og Greenberg, 1997). 

Kennsluefninu er skipt niður í þrjá hluta og fer efnið stigvaxandi eftir því sem 

lengra er farið. Efnið er bekkjarmiðað og er það tekið stig fyrir stig til að efla 

tilfinninga- og félagsþroska barnanna í þeirri röð sem fyrirfram gefin námskrá 

segir til um. Þar sem kennsluefnið er ætlað börnum á aldrinum 4-6 ára fer það 

yfir á yngsta stig grunnskóla en þau yngstu, sem eru 4 ára, byrja að vinna í fyrsta 

hlutanum yfir allt skólaárið í leikskólanum og komast jafnvel aðeins inn á annan 

hluta. Á næsta ári, þegar þau verða 5 ára, halda þau áfram með annan hluta og 

komast jafnvel aðeins inn á þriðja hluta. Á síðasta árinu fara kennslustundirnar 

að verða flóknari og taka jafnvel lengri tíma. Gerðar eru kröfur á að kennslan fari 

fram tvisvar í viku í u.þ.b. 25 mínútur í einu en einnig er mælst til þess að 

kennarar noti annan tíma sem til fellur í að minna á þessar aðferðir (Committee 

for Children; 2002; Frey o.fl., 2000). 

Frá því að verkefnið hófst hafa verið gerðar margar rannsóknir og eru flestar 

þeirra bandarískar (Holsen o.fl., 2008). Verkefnið Stig af stigi var valið eitt það 

besta af 84 kerfum sem notuð hafa verið sem forvörn gegn ofbeldi. Einnig var 

verkefnið það eina sem talið var til fyrirmyndar í samantekt sem 

menntamálaráðuneytið í Bandaríkjunum gerði á 132 líkum kerfum (Committe 

for Children, e.d.) 

Íslensk rannsókn sem Katrín Árnadóttir (2009) gerði í MA verkefni sínu við 

Háskóla Íslands sýndi hvaða áhrif Stig af stigi hefði á grunnskólabörn í 1. bekk. 
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Foreldrar, kennarar og 126 börn tóku þátt úr fjórum skólum. Foreldrar og 

kennarar voru spurðir út í viðhorf þeirra til þessa tiltekna námsefnis en einnig 

svöruðu kennarar könnun um mat þeirra á verkefninu og notagildi þess. 

Niðurstöður sýndu fram á að dregið hefði úr hegðunar-, samskipta- og tilfinn-

ingalegum vandamálum en einnig úr ofvirkni barna samkvæmt mati foreldranna. 

Auk þess kom í ljós samkvæmt T-prófi að marktæk breyting var á tilfinninga- og 

hegðunarvanda. Breytingar urðu mestar á ofvirkni og tilfinningavanda. 14 

kennarar svöruðu könnuninni og um 79% þeirra taldi að Stig af stigi hefði 

hjálpað börnunum. Það sem þeir nefndu sérstaklega var að nemendur lærðu að 

setja sig í spor annarra ásamt því að taka tillit til tilfinninga annarra og skilja þær. 

Einnig lærðu þau hvaða hegðun er viðunandi og hvaða ekki. Börnin lærðu að 

takast á við erfiðleika, ræða vandamálið og lausnir þess. 64% kennara töldu að 

verkefnið hefði haft góð áhrif á andrúmsloftið í skólanum og það hefði smitast til 

nemenda með þeim hætti að þeir voru meira á varðbergi gagnvart einelti og 

gættu vel að hver öðrum.  

Margar rannsóknir hafa verið gerðar víða um heim á Stig af stigi og 

upphaflega var unnið þróunarmat til þess að finna út hvar og hvernig þurfti að 

bæta aðferðina. Eftir það hafa verið gerðar margar rannsóknir á árangursmati 

verkefnisins (Frey o.fl., 2000). Kostirnir við fjölda þessa rannsókna eru að þær 

eru gerðar í mismunandi löndum, þátttakendurnir eru ólíkir, þær eru gerðar yfir 

breitt tímabil og þar af leiðandi eru mismunandi aðferðir notaðar. Sú rannsókn, 

sem er hvað þekktust, var gerð af Grossman og fleirum árið 1993-1994 en kom 

ekki út fyrr en árið 1997. Sú rannsókn byggir á árangursmati og voru um 700 

börn í 3. bekk sem tóku þátt ásamt því að notast var við samanburðarhóp. 

Rannsóknin var framkvæmd þannig að Stig af stigi var kennt tvisvar sinnum í 

viku í fjóra til fimm mánuði. Markmiðið með þessari rannsókn var að sjá hvort 

árásarhneigð minnkaði og félagshæfni lagaðist. Gögnum var safnað saman með 

einkunnum frá kennurum og foreldrum ásamt vettvangsheimsóknum í skólana 

(Frey o.fl., 2000). Rannsóknin leiddi í ljós að líkamlegt ofbeldi minnkaði hjá 

hópnum sem var rannsakaður en ekki samanburðarhópnum. Einnig varð 

félagshæfnin betri eða um 17%, borið saman við samanburðarhópinn. Þrátt fyrir 

þetta bentu niðurstöður foreldra og kennara ekki til þess að árangurinn væri 

eins mikill og niðurstöður vettvangsathugunar sýndu. Ástæðan var talin sú að 

kennarar tækju ekki eftir þessum litlu breytingum sem hefðu átt sér stað og 

væru ekki nægilega meðvitaðir um börnin í frímínútum. Hvað foreldrana varðar 

var talið að þeir væru of uppteknir af þeirri hegðun sem börnin sýndu heima 

fyrir og sæju þar af leiðandi ekki framfarirnar sem hefðu átt sér stað í skólanum 

(Frey o.fl., 2000; Grossman, 1997).  

Flestar rannsóknirnar benda því til að þessi aðferð skili góðum árangri við að 

fá börnin til þess að setja sig í spor annarra og sýna hvert öðru skilning. 
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Merkilegt er einnig að hún nái að draga úr hegðunar- og samskiptaerfiðleikum. 

Það að fækka erfiðleikum í leik og starfi barna gerir alla umgjörð í kringum 

börnin þægilegri. Margt af þessu er tekið inn í verkefnið Allir vinir en útfært á 

örlítið annan hátt. Þrátt fyrir að þessar rannsóknir sem nefndar hafa verið sýni 

fram á góðan árangur Stig af stigi hefur aðferðin einnig verðið gagnrýnd. 

Samkvæmt What Works Clearinghouse (2013) telja þeir að börn sem eiga við 

hegðunarvanda að stríða þurfa oft öðruvísi úrræði til þess að læra þessi 

samskipti og skekki niðurstöður þessara ágætu aðferðar.  

3.5 Aðalnámskrá leikskóla 

Sérhver leikskóli vinnur samkvæmt Aðalnámskrá leikskólanna. Nýjasta 

aðalnámskráin er frá árinu 2011 og hefur síðan þá verið innleidd. Aðalnámskrá 

myndar skýran ramma um skólastarfið og menntun samt því að útfæra þá 

menntastefnu sem tilgreind er í lögum. Aðalnámskráin er ætluð leikskólanum, 

leikskólastjórnendum, kennurum og öðru starfsfólki innan leikskólans. Hún veitir 

einnig börnunum, foreldrum þeirra, félagasamtökum, opinberum stofnunum, 

aðilum í atvinnulífinu og almenningi allar þær upplýsingar sem tilheyra tilgangi 

og starfsemi leikskólans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, e.d.). Margt 

kemur fram í aðalnámskrá leikskólanna frá 2011 um einelti og forvarnir gegn 

því. Eitt af því sem er tilgreint er að reynt sé að styrkja sjálfsmynd barnanna og 

auka félagsfærni þeirra með því að vera í gefandi samskiptum, æfa þau í 

framkomu og tjá skoðanir sínar. 

Ákveðin námssvið er leikskólum skylt að hafa í sínum námskrám, en leikskólar 

byggja skólanámskrána á aðalnámskrá leikskóla. Þegar skilgreiningar þessara 

námssviða eru skoðaðar er ákveðið forvarnargildi sem hægt er að nýta gegn einelti. Í 

aðalnámskránni sem kom út árið 1999 kemur hvergi fram að taka eigi á einelti með 

beinum hætti. Þess vegna þurfa leikskólakennarar að túlka það sjálfir hvernig þeir 

stuðla að forvörnum gegn einelti út frá þessum námsþáttum (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). Í aðalnámskránni, sem gefin var út árið 2011, kemur fram að allt 

leikskólastarf eigi að mótast af lýðræði, jafnrétti milli einstaklinga og mannréttindi 

hvers og eins séu virt. Það er ekki gert nema hugað sé að velferð allra og passað upp 

á að mismunun og ofbeldi á borð við einelti sé ekki til staðar. Komið er inn á einelti á 

margan hátt þó ekki séu beint nefndar fyrirbyggjandi aðgerðir gegn einelti. Það er 

einkum fjallað um að vinna með barnahópinn í heild, í lífsleikni og í gegnum leikinn. 

Talað er um barnahópinn og að börnin geti leikið sér og glaðst meðal jafningja sinna. 

Þar hjálpast þau að, skapa vináttu og herma hvert eftir öðru. Með þessum 

samskiptum eykst félagsþroski þeirra og barnið tileinkar sér fjölbreytta félagslega 

reynslu. Rætt er um að með auknum félagsþroska minnki líkur á að einelti eigi sér 

stað. Það að barnið finni að það hafi ákveðið hlutverk innan jafningjahópsins og 
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tilheyri honum hefur jákvæð áhrif, ásamt því að öðlast tækifæri til þess að njóta 

samveru og gleði með öðrum börnum. Þegar leikurinn er skoðaður út frá 

aðalnámskrárinni eiga börnin að læra að taka tillit hvert til annars og vinna saman 

sem heild. Með leiknum lærir barnið að virða rétt annarra og ákveðnar 

samskiptareglur eiga sér stað. Það fer þó eftir þroska hvers og eins hvernig leikurinn 

þróast ásamt bakgrunni og uppeldi. Barnið á að öðlast færni í því að fara eftir settum 

reglum í gegnum lífsleiknina. Það er gert með því að útskýra tilgang reglna 

leikskólans fyrir börnunum og ræða um efnið. Hægt væri að fara út í að kenna 

börnunum lýðræðisvinnu og leyfa elstu börnum leikskólans að koma með 

hugmyndir eða setja reglu fyrir leikskólann. Börn þurfa að fá tækifæri til þess að fara 

eftir reglunum á eigin forsendum og leysa sjálf úr ágreiningsmálum og deilum sem 

kunna að koma upp (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). 

3.6 Lög leikskóla 

Leikskólinn þarf að vinna samkvæmt lögum og reglum og er ætlaður öllum 

börnum sem ekki eru komin á skólaskyldualdur. Jafnframt kemur fram í lögum 

um leikskóla að þeir skuli starfa eftir aðalnámskrá. Leikskólar eiga að leggja 

grunn að menntun, uppeldi og félagsþroska barnanna. Mesta áherslan á að vera 

lögð á síðari hluta leikskólagöngunnar vegna undirbúnings fyrir grunnskólann. 

(Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Leikskólinn á að stuðla að velferð og gæta að hag allra barna sinna og hafa það 

ávallt að leiðarljósi. Börnin eiga rétt á öruggu uppeldis- og námsumhverfi, fá 

tækifæri til þess að leika sér ásamt umönnun og menntun. Leikurinn á að innihalda 

menntun og skapandi starf. Starfið innan leikskólans á að mótast af jafnrétti, 

kærleika, umhyggju, virðingu, ábyrgð, lýðræði og umburðarlyndi (Lög um leikskóla 

nr. 90/2008). Með þessari lagagrein er lögð áhersla á að allir séu jafnir og að ávallt sé 

komið vel fram við aðra. Leikskólinn á að efla félagsfærni barnsins og virðingu 

gagnvart þeim sem umgangast það þannig að það læri að lifa í samfélagi með 

öðrum. Einnig er komið inn á menntun og uppeldi í þessari lagagrein. Leikskólinn 

þarf að huga að þroska barnanna í samstarfi við foreldra þeirra ásamt því að huga að 

andlegum, líkamlegum og vitsmunalegum þörfum hvers barns fyrir sig. Það á að 

stuðla að bættri sjálfsmynd, bæta hæfni til mannlegrar færni, huga að öryggi þeirra, 

sem hægt væri að gera í gegnum sköpun og tjáningu. Það þarf einnig að búa börnin 

undir að vera sjálfstæð, ábyrg og virk í samfélaginu sem þau tilheyra. Það stuðlar að 

lýðræði (Lög um leikskóla nr. 90/2008).  

3.7 Barnasáttmálinn 

Barnasáttmálinn er einn mikilvægasti alþjóðasamningurinn um einelti. Hann var 

samþykktur í New York á allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna 20. nóvember 
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1989 og þann 26. janúar 1990 var hann undirritaður. Samningurinn tók fljótt 

gildi og var orðinn fullgildur hér á landi 27. nóvember 1992. Með samningnum 

voru réttindi barna fyrst orðin að alþjóðlegum lögum sem giltu þjóða á milli en 

193 ríki hafa fullgilt hann sem geri hann þannig að þeim samningi sem tengir 

flest ríki heims saman. Einu ríkin sem ekki hafa fullgilt sáttmálann eru Bandaríkin 

og Sómalía en þau hafa þó bæði skrifað undir hann. Það má segja að 

Barnasáttmálinn sé sá alþjóðasamningur sem hefur mestu áhrifin hvað varðar 

einelti. Í honum hljóta börn sérstök réttindi og þess er gætt að ekki sé brotið á 

þeim (Þórhildur Líndal, 2007). 

Í Barnasáttmálanum eru 54 greinar og fjalla þær um fjölmörg atriði sem snúa að 

vernd og réttindum barna. Aldrei er fjallað beint um einelti en hægt er að tengja 

margar greinarnar við einelti til að mynda í 2. gr. Barnasáttmálans sem fjallar um 

jafnrétti og mikilvægi þess að mismuna börnum ekki. Þar er áhersla lögð á að öll 

börn séu mikils virði án þess að húðlitur, trúarbrögð, fjárhagsleg staða, tungumál, 

fötlun eða annað valdi því að barninu sé mismunað. Í 3. gr. kemur fram að barnið og 

það sem því er fyrir bestu skuli ávallt hafa forgang. Þegar eineltismál koma upp 

þurfa skólayfirvöld því að bregðast við og gera ráðstafanir eftir því hvað kemur best 

út fyrir börnin (Umboðsmaður barna, e.d., b). 

Fram kemur í 18. gr. að allt skuli gert til þess að tryggja að foreldrar beri 

ábyrgð á uppeldi barns síns og þroska þess og skal ávallt haft í huga hvað það er 

sem er best fyrir barnið. Foreldrar bera ábyrgð á því að ala barnið upp á þann 

hátt, eins mikið og hægt er, að það verði hvorki þolandi né gerandi í einelti. 

Einnig er mikilvægt ákvæði í 19. gr. þar sem horft er til eineltis meðal barna. Þar 

skarast ákvæðið á við 37. gr. en sú grein verndar börn gegn ómannúðlegri og 

grimmdarlegri meðferð og pyndingum í tengslum við refsingu og meðferð. Í 19. 

gr. er fjallað um réttindi til lífs eins og í 6. gr. og þess gætt að börn fái að 

þroskast eðlilega og lifa góðu lífi. Sú vernd sem felst í 19. gr. er víðtæk. Hún snýr 

aðallega að ofbeldi sem börn þola af hálfu fullorðinna, hvort sem það eru 

starfsmenn, foreldrar eða aðrir. Þrátt fyrir það nær þessi grein einnig yfir einelti, 

til að mynda ef barn beitir annað barn ofbeldi (Þórhildur Líndal, 2007). 

3.8 Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar 

Þar sem rannsóknin, sem þetta verkefni byggir á, var framkvæmd í tveimur 

leikskólum í Reykjavík er mikilvægt að kanna hvernig Reykjavíkurborg skilgreinir 

einelti í leikskóla. Það er skilgreint á þá lund að ef barn verður fyrir áreitni frá 

öðru barni eða barnahópi endurtekið eins og stríðni, hótanir, niðurlægjandi 

ummæli í garð barnsins, útskúfun eða félagsleg höfnun. Oft líður ekki langur tími 

áður en barninu, sem lagt er í einelti, fer að líða illa, finnur fyrir öryggisleysi, 

verður óöruggt og einmana. Eins og flestir vita getur einelti haft varanleg áhrif á 
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þann sem fyrir því verður. Tekið er skýrt fram að einelti sé aldrei liðið og 

markvisst er unnið að því að koma í veg fyrir eineltið og í því skyni meðal annars 

stuðst við verkefnið ,,Vinsamlegt samfélag“ (Reykjavíkurborg, e.d., a). 

Skóla- og frístundasvið hefur markað sér stefnu gegn einelti og samkvæmt 

henni er unnið markvisst gegn einelti í leikskólum borgarinnar. Haft er að 

leiðarljósi að börnin læri, þroskist og njóti samverunnar í gegnum leikinn. 

Leikskólakennararnir eiga að tryggja að hugað sé að velferð allra barna, þess sé 

gætt að námsumhverfi sé öruggt, umhverfið lýðræðislegt og að hvatning sé til 

staðar. Einnig þarf að vinna stöðugt í því að byggja upp og viðhalda jákvæðri 

sjálfsmynd, leikni í samskiptum meðal barna og félagsfærni. Traust milli foreldra, 

barna og starfsfólks þarf einnig að vera til staðar (Reykjavíkurborg, e.d., a). 

Á heimasíðu Reykjavíkurborgar er bent á að hægt sé að ná í foreldraráðgjafa 

og þar er gefið upp símanúmer og póstfang. Þangað er hægt að hafa samband ef 

foreldrar hafa sterkan grun um að barnið þeirra sé lagt í einelti eða ef 

foreldrarnir fá upplýsingar frá leikskólanum um að barnið þeirra verði fyrir 

einelti. Ef grunur vaknar hjá foreldrum um einelti hjá barninu er bent á að hafa 

samband við leikskólastjóra þess leikskóla sem málið kann að vera hjá 

(Reykjavíkurborg, e.d., a). 

Skýr stefna í eineltismálum ungra barna er hjá Reykjavíkurborg. Það að 

Reykjavíkurborg sé farin að huga að eineltismálum hjá leikskólum er jákvætt og 

staðfesting á því að einelti sé viðurkennt vandarmál. Að sýna þessi viðfangsefni 

áhuga og marka sér stefnu er skref í rétta átt vegna þess að umræðan um einelti 

leikskólabarna er ekki mikil og rannsóknir ekki margar.  

3.8.1 Vinsamlegt samfélag 

Vinsamlegt samfélag er verkefni á vegum Skóla- og frístundasviðs sem hefur það 

markmið að búa til eitt samfélag milli leikskóla, grunnskóla og frístundar. Það 

sem á að einkenna þetta samfélag er ábyrgð, virðing og samkennd. Einelti er 

ekki liðið þar frekar en annars staðar en ef slík mál koma upp er tekið á þeim 

samkvæmt eineltisáætlun sem borgin hefur. Nauðsynlegt er að fá alla til þess að 

vera samstíga í að koma réttum skilaboðum til barnanna og að viðhorf allra sé 

það sama til eineltis. Verkefnið stuðlar að því að gerðar séu virkar 

eineltisáætlanir og verkferlar fyrir hverja starfsstöð. Það má segja að helstu 

verkefnin séu að stuðla að þekkingu, færni og viðhorfi til þess að vinsamlegt 

samfélag eigi sér stað á öllum starfsstöðum innan skóla- og frístundasviðs. 

Starfræktur er starfshópur vegna verkefnisins og heldur hann samráðsfundi í 

hverfum, ráðstefnur, veitir upplýsingar, miðlar reynslu sinni og þekkingu ásamt 

því að veita fræðslu til þátttakenda verkefnisins. Einnig reynir starfshópurinn að 

vera í samstarfi við fræðaheiminn og stuðla að rannsóknum og þróun í þessum 
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málaflokki. Starfshópurinn hefur búið til gátlista sem gott er að nýta sér þegar 

gerðar eru eineltisáætlanir á starfsstöðum Skóla- og frístundasviðs 

(Reykjavíkurborg, e.d.-b). 

Gátlistinn er leiðbeinandi fyrir allar starfsstöðvar innan Skóla- og frístunda-

sviðs. Með listanum er hægt að samræma áætlanir um forvarnir, inngrip og 

eftirfylgni í eineltismálum alls staðar í Reykjavík. Í forvarnarhlutanum kemur 

fram að börnin eru þjálfuð til þess að geta verið í lýðræðislegu samstarfi og felur 

í sér virðingu, ábyrgð og samkennd. Hver starfsstöð á að búa sér til fyrirmynd og 

eiga allir að vinna eftir henni, starfsfólk jafnt sem börn (Reykjavíkurborg, e.d.-b). 

Þegar eineltisáætlunin er gerð eiga allir starfsmenn að taka þátt í vinnu við 

hana og endurskoðun hennar að ári liðnu. Í eineltisáætluninni eiga að koma 

fram hvaða viðhorf eru til eineltis og viðmið í samskiptum. Þetta er gert til þess 

að koma í veg fyrir einelti og annars konar ofbeldi. Með gerð eineltisáætlunar er 

stuðlað að því að starfsfólk, börn og foreldrar verði meðvitaðri um einelti. Það 

leiðir af sér að einstaklingar sjái einkenni eineltis fyrr, viti hvernig á að bregðast 

við og hvert á að leita þegar upp kemur eineltismál (Reykjavíkurborg, e.d.-b). 

Árlega stendur starfsmönnum til boða fræðsla um einelti og áhrif þess, ásamt 

áhrifum starfsfólks á samskipti barna. Eineltisáætlunin er síðan kynnt fyrir 

börnum, foreldrum og starfsfólki og bera þar með allir ábyrgð á að koma í veg 

fyrir að einelti eigi sér stað. Ekki má gleyma að eineltisteymi á vegum skóla- og 

frístundasviðs er virkt og alltaf hægt að leita þangað (Reykjavíkurborg, e.d.-c). 

Það var verkefnið Vinsamslegt samfélag sem fékk Vöndu Sigurgeirsdóttur til 

þess að fara af stað með forvarnarverkefni gegn einelti í leikskólum. Verkefnið 

Allir vinir myndar tengingu milli leikskóla, grunskólanna og frístundar. Með þessu 

verður heildstæð eineltisstefna og forvarnarvinna milli skólastiga, frá byrjun 

skólagöngu þangað til henni lýkur. 
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4 Þróunarverkefnið Allir vinir 

Þróunarverkefnið Allir vinir er fyrst og fremst forvarnarverkefni gegn einelti. 

Verkefnið er unnið í samstarfi við Skóla- og frístundasvið undir stjórn Vöndu 

Sigurgeirsdóttur. Tveir leikskólar taka þátt í rannsókninni og er verkefnið, eins og 

áður hefur komið fram, forvörn gegn einelti ásamt því að miða að því að þjálfa 

félagsfærni og vináttuþjálfun. Markmiðið er að koma verkefninu þannig fyrir að 

það sé hluti af daglegu starfi en ekki verkefni sem tekið er upp á ákveðnum 

tímum. Þar að auki á það að stuðla að jákvæðu og góðu samstarfi við foreldra 

þar sem samvinna er höfð að leiðarljósi. Verkefnið gengur út á að vinna með 

allan hópinn sem eina heild og skapa aukna vináttu þeirra á milli, æfa þau í að 

koma vel fram við hvert annað, vinna saman og margt fleira. Einnig á að vinna í 

því að styrkja ákveðna hegðun og börnin sjálf sem einstaklinga. Þá á að vinna að 

því að breyta neikvæðri hegðun eða þeirri hegðun sem skemmir fyrir börnunum. 

Enginn er hlynntur því að börnin leggi í einelti eða að þau verði fyrir því og er því 

mikilvægt að vinna með vináttuna, vináttufærnina, félagsfærni og jákvæð 

samskipti. Í þessum kafla verður fjallað nánar um hugmyndafræðina sem lá að 

baki, ásamt uppsetningu verkefnisins og framkvæmdinni. 

4.1 Verkefnið í hnotskurn 

Þróunarverkefnið Allir vinir hvílir á ákveðinni hugmyndafræði sem felur meðal 

annars í sér barnalýðræði og mikilvægi þess að hafa börnin með í ráðum. Hug-

myndin um barnalýðræði er í takt við skrif Kristínar Dýrfjörð (2006) um að öll sjónar-

mið eigi að fá að hljóma og að sem flestir verði sáttir með þá niðurstöðu sem fæst. 

Til að tryggja það byrjar verkefnið á svokölluðum stórfundi, þar sem öll 

börnin taka þátt og sameiginlegar ákvarðanir eru teknar. Slíkir fundir eru í 

kjölfarið haldnir af og til. Stórfundirnir eru einnig notaðir til að kenna ákveðna 

félagsfærni, einn þátt í einu. Dæmi um færniþætti er hrós, vinátta, að deila með 

sér, kurteisi og að skiptast á. Á heimasíðunni Teaching resources (e.d.) er 

félagsfærni kennd í sex skrefum en þau eru:  

 Að koma börnunum í skilning um hvers vegna félagsfærni er mikilvæg.  
 Einblína á einn færniþátt í einu.  
 Kenna og þjálfa færnina, ekki er nóg að segja við börnin að hrósa heldur 

þarf að kenna þeim að hrósa.  
 Æfa þarf færnina og hentar oft vel að gera það með samvinnuleik eða 

samvinnunámi, sem kæmi strax á eftir kennslu í félagsfærni.  
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 Fá börnin til þess að taka leikhlé og ígrunda það sem fram hefur farið.  
 Mikilvægt er að ígrunda vel því það skiptir miklu máli að festa hegðun í sessi. 

Til þess að læra af reynslunni þarf að ígrunda og fara vel yfir reynsluna. 

Svoköllu T-blöð eru notuð til að kenna hvern færniþátt fyrir sig. T- blöð eru 

blöð sem eru með tveimur dálkum og eru þau sett upp á vegg eða töflu þar sem 

allir sjá. Í annan dálkinn koma hugmyndir um hvað sé hægt að gera og í hinn 

dálkinn kemur hvað er hægt að segja. Má taka dæmi af því ef unnið er með 

færniþáttinn hrós. Þá gæti komið í annan dálkinn að hægt væri að setja 

þumalinn upp sem hrós en í hinn dálkinn að hægt væri að segja „þú hefur staðið 

þig vel í dag“. Börnin eru alltaf spurð og það eru þau sem ákveða hvað fer á T-

blaðið. Þegar færnin hefur verið kennd er mikilvægt að þjálfa hana og þar koma 

ýmis samvinnuverkefni inn. Einnig er mikilvægt að fjallað sé um færnina í víðara 

samhengi og í raun að hvert tækifæri sé nýtt, t.d. með bókalestri, í skapandi 

starfi og í útivist. Í næstu köflum verður þessu lýst nánar. 

4.1.1 Mikilvægir færniþættir 

Eins og fram kemur hér að framan gengur verkefnið Allir vinir út á að kenna þætti í 

félagsfærni með ákveðinni aðferð. Best er að nota ákveðinn tíma, t.d. tvær til fjórar 

vikur, til að æfa hvern færniþátt. Í raun væri hægt að halda áfram í mjög langan 

tíma, því færniþættirnir eru margir. Má þar nefna samkennd, umburðarlyndi, 

kurteisi, hjálpsemi, umhyggju og góðmennsku. Til afmörkunar verður tveimur 

mikilvægum færniþáttum lýst nánar en það eru hrós og vináttufærni. 

4.1.1.1 Hrós 

Öllum þykir gott að fá hrós af og til, þess vegna getur verið gott að nota hrósið 

þegar laga á slæma hegðun. Þegar góðri hegðun hefur verið náð hjá barni er 

mikilvægt að hrósa því strax því að þannig aukast líkurnar á að hegðunin 

endurtaki sig og lærist að lokum. Til þess að hrós og hvatning skili þeim árangri 

sem vonast er eftir þarf hrósið að vera nákvæmt svo að líkurnar aukist í að það 

skili sér í bættri hegðun. Auk þess þarf jákvætt hugarfar og einlægni að vera á 

bak við hrósið því að ef hrós sem gefið er endar á neikvæðri athugasemd spillir 

það fyrir hrósinu. Sem dæmi má nefna setningu eins og „mikið er þetta fallega 

gert hjá þér“ en síðan bætir mælandi við: „þú gætir nú vandað þig aðeins meira 

er það ekki?“ (Patterson og Forgatch, 1987). Þegar barnið sýnir jákvæða hegðun 

er nauðsynlegt að nota hrós til að hvetja það enn frekar áfram. Með markvissri 

hvatningu er ýtt undir jákvætt andrúmsloft og öryggi nemenda (Sprague og 

Golly, 2008). Ein þumalputtaregla sem oft er miðað við er að á móti einu fráviki í 

hegðun væri gott að hrósa barninu fimm sinnum fyrir eitthvað jákvætt 
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(Lundarskóli, e.d.). Með því eru tengdar saman þær afleiðingar sem neikvæð og 

jákvæð hegðun hefur fyrir barnið.  

4.1.1.2 Vinátta og vináttufærni 

Vinátta er mikilvægur hluti af lífi alls fólks alla ævi. Hægt er að skilgreina vináttu út 

frá þeim einkennum sem hún hefur. Vinátta felur í sér nánd, gagnkvæma aðstoð, 

félagsskap, sjálfstyrkingu og samskipti. Aristóteles taldi að enginn myndi velja sér að 

fara vinalaus í gegnum lífið (Berndt, 1981). Á aldrinum tveggja til sex ára stendur yfir 

leit hjá börnum og eru þau líkleg til þess að velja sér vin á svipuðum aldri, sama 

kynþætti, kyni og líkamlegu atgervi. Ekki er þó alveg nægilega skýrt hvort börn á 

þessum aldri leita sér að vini með svipuð áhugamál. Talið er að börn séu einnig 

líklegri til þess að mynda vináttusamband við þau börn sem þau sjá og hitta 

reglulega (Lindsey, 2002). Börn sem eru vingjarnleg, samvinnuþýð og hjálpsöm eru 

líklegri til þess að eiga vini en börn sem sýna yfirgang, undirgefna hegðun og/eða 

eru truflandi. Þau börn eru í mikilli hættu að verða hafnað af jafningjum sínum 

(Oberle, Schonert og Thomson, 2010). Niðurstöður rannsókna sýndu að vinir hjálpa 

oft hver öðrum þegar leikskólagöngu lýkur og grunnskólaganga byrjar. Það kom 

fram að börnum, sem færu í skólann með vinum sínum eða kunningjum, væri síður 

hafnað af jafningjum í skólanum og liði mun betur (Ladd, 1990). 

4.1.2 Samvinnuleikir og samvinnunám 

Hægt er að fara ýmsar leiðir þegar bæta á félagsfærni barna. Í Allir vinir er lögð 

áhersla á að nota samvinnu, samvinnuleiki og samvinnunám. Með samvinnunni 

er börnunum hjálpað að þróa með sér færni sem þykir nauðsynleg. Með 

samvinnuleikjunum eru börnin æfð í samskiptum, að leysa ágreining og auka 

samkennd. Þegar börn eru í samvinnuleikjum getur leikskólakennarinn nýtt sér 

tækifærið, gripið inn í og leiðbeint börnunum í rétta átt. Samvinnan hefur einnig 

jákvæð áhrif á félagslegan þroska barna, félagslega ábyrga hegðun, eins og að 

skiptast á og taka tillit til annara, og leiðtogahæfni. 

4.1.3 Bókalestur og skapandi starf 

Á flestum leikskólum er lesið fyrir börnin. Æskilegt er að nota tækifærið og velja 

bækur til aflestrar sem falla að þeirri félagsfærni sem verið er að þjálfa hverju 

sinni. Sem dæmi má nefna að ef verið er að vinna með vináttu er gott að lesa 

bækur um vináttu. Einnig er hægt að nota tónlist, leiklist, myndlist o.s.frv. Þannig 

mætti hlusta á lög um vináttu, búa til leikrit um vináttu, teikna, mála, lita og svo 

mætti áfram telja. 
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4.1.4 Útivist 

Eins og fram hefur komið er þróunarverkefnið Allir vinir hugsað þannig að það 

flæði inn í alla þá vinnu sem fram fer í leikskólanum, þar á meðal útivistina og 

útivistarferðir. Til að mynda er kjörið að fara í samvinnuleiki utandyra. Þá er 

hægt að nota útivistina til að safna hlutum sem nota má í stór skapandi 

samvinnuverkefni. Einnig eru útileikir góð leið fyrir leikskólakennara til að 

fylgjast með hópnum og skoða hvernig samskiptin eru milli barnanna. 

4.1.5 Samskipti leikskólakennara við börn 

Mikilvægt er að vera meðvitaður um samskipti sín við börnin. Leikskóla-

kennarinn er fyrirmynd barnsins og þannig lærir barnið m.a. hvernig það á að 

koma fram og tala við aðra. Leikskólakennarinn leiðbeinir síðan barninu í rétta 

átt ef það kemur ekki fram á viðeigandi hátt eða sýnir óæskilega hegðun. Í 

verkefninu þurftu allir leikskólakennararnir að greina sín samskipti við börnin 

með því að gefa hverju barni einkunn frá 0-5 eftir því hversu góð eða slæm 

samskiptin voru. Með því að gera það urðu leikskólakennararnir meðvitaðari um 

samskiptin sín við börnin og höfðu tækifæri til þess að breyta þeim ef þurfti. 

4.1.6 Greining hópsins 

Hluti af verkefninu er að greina barnahópinn með tilliti til menningar innan 

hópsins og umhverfis. Markmiðið er að koma auga á hegðun sem þykir 

mikilvægt að styrkja og eða breyta. Dæmi um slíka hegðun er að eiga í 

erfiðleikum með að taka gagnrýni, stríðni eða að fara að gráta. Mikilvægt er að 

styrkja börnin og hegðun þeirra til þess að forða þeim frá því að verða mögulegir 

þolendur í framtíðinni. Þessi greining er gerð til þess að auðvelda starfsmönnum 

leikskólanna að velja réttu verkfærinn og auðvelda vinnuna og árangur hennar 

og til þess að efla styrk og umhyggjusemi barnanna. 

4.2 Framkvæmd 

Vanda Sigurgeirsdóttir, stjórnandi verkefnisins, vann með þátttakendum 

rannsóknarinnar á starfsdögum veturinn 2014-2015. Hún kynnti þeim verkefnið 

og fræddi starfsmenn. Á starfsdögunum fór einnig fram ákveðinn undirbúningur 

starfsmanna. Þá mætti Vanda á nokkra deildarfundi. Eftir að verkefnið fór af stað 

hélt hver deild sína stórfundi með öllum börnunum, vann T-blöð sem hengd 

voru upp á veggi, fóru í samvinnuleiki og gerðu samvinnuverkefni. Einnig voru 

lesnar bækur fyrir börnin og innihéldu þær eitthvað af markmiðum verkefnisins 

eins og t.d. um vináttu eða samvinnu. Heimspekilegar umræður voru í 

barnahópnum með aðstoð starfsmanna og ýmislegt fleira gert með börnunum. 

Starfsfólkið hafði það hlutverk að fylgjast alltaf með börnunum og grípa aðeins 
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inn í ef á þurfti að halda, ræða þá við börnin og finna leið til að leysa 

ágreininginn. Starfsfólk átti einnig að vera í góðu samstarfi og samskiptum við 

foreldra. Verkefnið stóð yfir frá janúar fram að sumarlokun leikskólanna sem var 

í byrjun júlí. Þessum börnum verður fylgt áfram eftir í grunnskólanum sem flest 

þeirra fara í haustið 2015.  

4.2.1 Stórfundir 

Á báðum leikskólununum byrjaði þróunarverkefnið á stórfundum og voru nokkrir 

slíkir fundir haldnir með börnunum yfir tímabilið. Var meðal annars rætt á þeim 

fundum um samskipti og samskiptareglur búnar til. Börnin voru áhugasöm um að fá 

að halda fundi. Hugmyndir barnanna um hvernig eigi að koma fram við aðra voru 

skrifaðar niður á blað sem hægt var að vísa í. Það sem fram kom var meðal annars: 

vera góð við hvert annað, ekki meiða, ekki slást, vera vinir, skiptast á, hrósa, ekki 

stríða eða grípa fram í. Leikskólakennarinn á einni deildinni fékk síðan að bæta við 

að börnin ættu að hætta þegar þau væru beðin. Börnin voru spurð hvort þau væru 

sammála þessu og var enginn sem mótmælti því. Þó svo að börnin hafi búið 

reglurnar til sjálf, reglurnar verið sýnilegar á deildunum og börnin verið sammála 

þeim öllum, þurfti þrátt fyrir það að minna þau á reglurnar af og til. Börnin voru 

einnig dugleg að minna hvert annað á reglurnar. 

Á öðrum slíkum stórfundi var farið í að öðlast skilning á því um hvað hrós 

snerist. Þar var hugtakið hrós rætt við börnin og útskýrt fyrir þeim hver merkingin 

á bak við það væri. Það var líka rætt um hvernig hægt væri að nota hrós og fyrir 

hvað væri hægt að hrósa. Það sem kom fram hjá börnunum var að hægt væri að 

hrósa fyrir að vera góður vinur, vera stillt og vera góð hvert við annað. T-blöðin 

voru notuð þar sem skráð var öðrum megin hvað er hægt að segja til þess að 

hrósa og hinum megin hvað hægt sé að gera. Dæmi af því sem börnin komu með 

var að hægt sé að setja þumalinn upp, veifa, klappa á bakið og blikka. Það sem 

hægt væri að segja væri: „vá,“ „þetta er flott,“ „þú ert duglegur“ og „húrra“ svo 

dæmi séu tekin. Kennararnir gættu sín á því að hrósa ekki fyrir útlit barnanna 

heldur frekar fyrir athafnir, dugnað, góða hegðun og framfarir. Börnin pössuðu 

einnig upp á að minna hvert annað á af og til að hrósa og spurðu kennarana hvort 

þeir væru búnir að hrósa einhverjum í dag. Börnin voru einstaklega ánægð þegar 

kennararnir gáfu þeim fimmu eða settu þumalinn upp. Þegar farið var í hrósleiki 

voru börnin oft föst í því að hrósa fyrir útlit en voru minnt á að betra væri að hrósa 

fyrir eitthvað annað. Þá hrósuðu þau einkum fyrir fallegar teikningar eða flott 

byggðar byggingar. Leikskólakennararnir sáu þó framfarir hjá börnunum við hrósið 

og þau lærðu að segja takk þegar þeim var hrósað. 

Á einum stórfundi var farið yfir hvað felst í vináttu. Tvær deildir bjuggu til 

plakat sem var skipt í fjóra hluta. Í miðjunni var góði vinurinn og í kringum hann í 
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dálkunum var hvað er góður vinur, hvað hann gerir, segir og er ekki. Í dálkinn 

sem var um góðan vin kom fram að hann ætti að vera góður og hjálpsamur, í 

dálkinn hvað hann gerir kom knúsar, kyssir þá sem vilja, er góður við mann, 

leikur við mann, hrósar, skilur ekki útundan og leikur sér fallega. Í dálkinn hvað 

góður vinur segir kom fram að hann segir eitthvað fallegt og hrósar. Í þann 

síðasta um hvað hann er ekki fyrir öðrum, kom að hann átti ekki að meiða, 

hrekkja, stríða eða plata. Góður vinur ber virðingu fyrir öðrum, traust verður að 

ríkja, umhyggja, samkennd og umburðarlyndi verður einnig að vera. Ef þessir 

þættir eru allir til staðar ætti það að vera góð forvörn gegn einelti. Reynt var 

eftir bestu getu, á meðan verkefninu stóð, að laða fram þessa þætti hjá 

börnunum. Meira var fjallað um vináttu og var gerð vinakönnun meðal barnanna 

þar sem athugað var hvort öll börnin ættu vini. Skýr mynd kom af barnahópnum 

og sáu leikskólakennararnir hver félagsleg staða barnanna var. 

4.2.2 Vináttan í gegnum heimspeki 

Einnig var unnið með vináttuna í heimspeki þar sem lesnar voru bækur fyrir 

börnin og sagan síðan rædd með ákveðnum spurningum. Ein sagan sem lesin var 

fjallaði um vanda sem kom upp í vináttu og áttu börnin að koma fram með 

hugmyndir að lausnum. Ásamt því fengu börnin að lýsa sínum óskavini og það 

sem fram kom var t.d. „vera vinur,“ „ég vil að hann sé góður við mig,“ „ég vil 

ekki að hann kýli mig,“ „ekki lemja,“ „ekki ýta,“ „vera góður við mig þegar ég leik 

við hann,“ „huggar mig þegar ég leik við hann,“ „má ekki rífa myndina mína og 

ég ætla að vera góð við hann þegar hann meiðir sig.“ Einnig teiknuðu börnin 

mynd af sér með sínum vini.  

4.2.3 Hugtökin rædd  

Fleiri efni voru rædd, meðal annars hugtökin þolinmæði, virðing og deila. Misvel 

gekk að útskýra fyrir börnunum hvað hugtökin þýddu og hvernig hægt væri að 

nota þau. Eitt af þessum hugtökum var kurteisi og eftir mikla umræðu komust 

þau að því að virðing væri undirhugtak kurteisi. Virðing væri undirstaða góðra 

samskipta og myndi speglast í framkomu við aðra. Einnig kæmi það fram í því 

hvernig við gengjum um nánasta umhverfi. Erfiðlega gekk að fá hugmyndir 

barnanna um þetta hugtak en það náðist samt að toga upp úr þeim nokkrar 

hugmyndir eins og borðsiðir, gera eitthvað ef maður er beðinn, segja „viltu rétta 

mér“, heilsa, kveðja, segja „takk“. Einnig var rætt um að vera kurteis hvert við 

annað og hvort upp gætu komið aðstæður þar sem það myndi reynast erfitt að 

vera kurteis. Börnin voru sammála um að erfitt væri að vera kurteis við einhvern 

sem er leiðinlegur og dónalegur. Kennararnir bentu þeim á að við þær aðstæður 

gæti einmitt verið góð lausn að vera kurteis. Allir vilja að börnin þeirra beri 
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virðingu fyrir sjálfum sér, öðlist jákvæða sjálfsmynd, sýni öðrum virðingu og 

gangi vel um sitt umhverfi. Þess vegna þótti mikilvægt að ræða þetta við börnin 

því að virðing er ekki meðfæddur eiginleiki heldur lærist hann í gegnum 

samskipti og fullorðna fólkið þarf að vera góð fyrirmynd.  

4.2.4 Samvinnuleikir 

Verkefnið var ekki eingöngu unnið á stórfundum heldur voru samvinnuleikir 

mikið notaðir. Þeir eru góð leið til þess að bæta samskiptafærni barna. Í leikjum 

af þessu tagi er þess krafist að börnin vinni saman og taki tillit hvert til annars til 

þess að hægt sé að ná tilsettu markmiði. Leikirnir voru miserfiðir fyrir börnin og 

reyndi oft á þolinmæðina á meðan leikjunum stóð. Það eitt að fá börnin til þess 

að setjast í hring á gólfið gat reynst þeim erfitt. Börnin voru sammála um það í 

eitt skipti sem þau voru beðin um að setjast í hring að þetta væri ekki hringur. 

Þau voru beðin um að laga hringinn og þeir sem sátu á réttum stað fóru að færa 

sig en þeir sem hefðu átt að færa sig sátu sem fastast. Þetta verkefni þurfti að 

æfa nokkrum sinnum áður en árangur náðist. Ýmsir aðrir leikir voru notaðir eins 

og að búa til völundarhús úr pappír og síðan áttu börnin koma glerkúlu í gegnum 

húsið með því að fjórir héldu hver í sitt hornið á húsinu. Þetta krafðist mikillar 

samvinnu og samræðna svo að kúlan kæmist í gegn. Með samvinnu er hægt að 

örva jávæðan félagslegan þroska og efla leiðtogahæfni. Jákvæður andi er ríkjandi 

ef samvinnan er góð og er leikurinn mikið notaður í samvinnunni. Í leiknum 

verða börnin að læra að skiptast á og gefa eftir en einnig að læra að standa fast 

á sínum eigin hugmyndum. Gripið var í samvinnuleikina alls staðar sem tækifæri 

gafst eins og í hreyfistundum, í íþróttasalnum, úti í náttúrunni og við fleiri tilefni.  

4.2.5 Hópastarf 

Verkefnið var einnig unnið að miklu leyti í hópastarfi og notast var við sömu 

heimspekina þar. Bókin „Hvalurinn er fastur“ var lesin fyrir börnin en í henni 

hjálpast ýmis dýr við að reyna að losa hval sem situr fastur á ísjaka. Í framhaldinu 

var hjálpsemi rædd og börnin spurð hvort þau hafi einhvern tíma hjálpað 

einhverjum eða hvort einhver hafi hjálpað þeim. Sum hver áttu erfitt með þetta 

og sögðust aldrei hafa hjálpað neinum eða myndu ekki eftir neinu. Eitt barnið 

sagðist hafa hjálpað vini sínum niður úr tré og komu þá alls konar útfærslur frá 

hinum börnunum þegar þau hjálpuðu líka sínum vini niður úr tré. Einnig komu 

börnin með nokkrar sögur af því þegar þau hefðu hjálpað hvert öðru í 

fataklefanum og var þeim bent á að það væri góð hugmynd því þá þyrfti ekki að 

bíða eins lengi eftir hjálp frá leikskólakennaranum. Börnin teiknuðu einnig mynd 

af sér að hjálpa einhverjum og mátti það annaðhvort vera ímyndað eða dæmi úr 

raunveruleikanum. Margar skemmtilegar myndir komu út frá þessari umræðu 
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eins og pappakassi sem var að gefa fótbrotnu fréttablaði staf. Einnig var notast 

við spil til þess að efla samvinnuna. Það sem reyndar kom best út var spil þar 

sem börnin voru nokkur saman í liði á móti spilinu. Auðvelt væri að útbúa alls 

kyns útfærslur á slíkum spilum.  

4.2.6 Bókalestur og söngur 

Margar bækur voru lesnar með vináttuna í huga eins og Ertu skræfa Einar Áskell, 

Ertu svona Einar Áskell, Láttu mig í friði, Blómin á þakinu, Hnoðri eignast vin, 

Hundurinn, kötturinn og músin, Vinasögur, Ávaxtakarfan, Hjálpendur – 

vinsamleg snerting við börn, Ronja Ræningjadóttir, Konungur háloftanna, Viltu 

vera memm?, Blái hnötturinn, Pétur og krummi, Ævintýri frá ýmsum löndum og 

skrímslabækurnar eftir Áslaugu Jónsdóttur. Erfitt þótti þó leikskólakennurum að 

finna góðar bækur sem virkilega fjölluðu um vináttu. Margar bækur eru til þar 

sem vinir koma við sögu en ekki er vináttan sem slík í brennidepli. Einnig er 

nokkuð um það að bækur innihalda óæskilegan orðaforða og kynjamisrétti. Ein 

deildin fór skemmtilega leið í að hafa sögustund, farið var með bækurnar í 

gönguferð í Laugardalinn og drukkið kakó yfir lestrinum. 

Til viðbótar við bækurnar voru lög sungin í samverustundum og var sama sagan 

þar, erfitt reyndist að finna lög sem innihéldu vináttu en eitt gott var notað og var 

það lagið „Við erum vinir, við erum góð“ og „vinalagið“ sem var í teiknimyndinni 

Leikfangasögu. Ein deildin útbjó sitt eigið lag sem síðan var sungið í 

samverustundum og á kóræfingum. Einnig samdi ein deildin vinaljóð sem hengt var 

upp á vegg. Verkefnið var einnig unnið í skapandi starfi og hreyfingu bæði inni og úti. 

Í skapandi starfi unnu börnin hópaverkefni, klippiverkefni, vinabönd og margt fleira. 

Ein deildin teiknaði sjálfa sig og klippti út og var myndunum af þeim síðan raðað í 

hring og búinn til vinahringur þar sem allir héldust í hendur. Önnur deild útbjó 

færiband með því að líma maskínupappír saman undir borðinu og var þá hægt að 

draga hann til. Börnin máluðu síðan í um stund og voru síðan beðin um að hætta og 

pappírinn færður til. Það kom leikskólakennurunum mikið á óvart hversu 

umburðarlynd börnin voru gagnvart því að annað barn væri að mála á „þeirra“ 

mynd. Útskýrt var vel fyrir þeim að myndin væri eign þeirra allra saman. Ekki voru 

allir sáttir við að fá ekki að klára sína mynd og leyfa öðrum að taka við. Sumir gengu 

svo langt að spyrja þann sem var við hliðina hvort hann væri til í að mála aðeins 

meira hér eða þar. 

Segja má að verkefnið hafi verið vel unnið af báðum leikskólum og áhugavert 

var að sjá hvaða leiðir voru farnir við vinnuna. Þar sem þetta voru tveir aðskildir 

leikskólar voru ekki nákvæmlega sömu aðferðirnar nýttar þó unnið væri að sama 

verkefni. Þrátt fyrir það var útkoman sú sama að verið væri að vinna að 

forvörnum gegn einelti.  
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5 Aðferðafræði 

Í rannsókninni var notast við eigindlega rannsóknaraðferð sem byggir á upplifun 

einstaklingsins á ákveðnu viðfangsefni. Með eigindlegum aðferðum er yfirleitt 

leitast við að öðlast meiri skilning á reynslu, viðhorfum og upplifun viðmælanda. 

Mikilvægt er að rannsakandi fari með opinn hug á vettvang, setji sínar hugsanir, 

skoðanir og viðhorf til hliðar á meðan rannsókn stendur og reyni að skilja og 

setja sig í spor viðmælanda. Síðan er reynt að þróa kenningar upp úr gögnunum 

sem aflað er og í þessu verkefni fór rannsakandi ekki af stað með neinar 

kenningar í byrjun. Varast þarf að alhæfa þegar niðurstöður liggja fyrir þar sem 

eigindlegar niðurstöður byggja ekki á tölfræðilegum upplýsingum sem hægt er 

að yfirfæra á þýðið. Því er ekki reynt að finna einn endanlegan sannleika með 

eigindlegum rannsóknum (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

5.1 Rannsóknarsnið og aðferð 

Í þessari rannsókn var notast við eigindlega viðtalsrannsókn, skilgreiningin á 

þessari aðferð felur í sér að skilja og lýsa reynslu þátttakenda af tiltekinni 

rannsókn (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandi og viðmælandi ræða 

saman á jafningjagrundvelli um afmarkað, fyrirfram ákveðið efni. Rannsakandinn 

þarf því að stjórna og skipuleggja samræðurnar (Lichtman, 2012). Viðtöl voru 

tekin við þátttakendur rannsóknarinnar. Til eru mismunandi tegundir af 

viðtölum sem notuð eru í eigindlegum rannsóknum. Í þessari rannsókn er notast 

við hálfstöðluð viðtöl þar sem viðfangið er skoðað á opinn hátt. Sú aðferð þótti 

henta vel vegna þess hve víðtækt rannsóknarefnið er og til þess að skilja viðhorf 

og hugmyndir leikskólakennaranna betur. Einnig fæst betri mynd af upplifun 

þeirra af einelti og hvaða skilning þeir leggja í hugtakið. Þegar viðtal er af þessari 

gerð er ekki notaður spurningalisti heldur aðeins hafðar nokkrar spurningar til 

hliðsjónar í viðtalinu (Esterberg, 2002). 

5.2 Hlutverk rannsakanda 

Í eigindlegum rannsóknum er rannsakandinn talinn vera eitt af þeim tækjum 

sem notast er við í rannsókninni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Rannsakandinn 

þarf því að vera góður í mannlegum samskiptum og tileinka sér virka hlustun. 

Rannsakandinn þarf einnig að vera vakandi fyrir því að láta eigin skoðanir ekki 

hafa áhrif á viðmælandann og hafa hugfast að eigin skoðanir geti haft áhrif á 

rannsóknina (Helga Jónsdóttir, 2003; Rúnar H. Andrason, 2003). Það skiptir 
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miklu máli fyrir rannsakanda hvernig staðið er að fyrstu kynnum rannsakanda og 

viðmælanda. Rannsakandinn þarf að vera vel undirbúinn og tilbúinn að svara 

öllum þeim spurningum sem viðmælendur kunna að spyrja (Rúnar H. Andrason, 

2003). Rannsakandi þarf auk þess að sýna að hann sé traustsins verður og koma 

því skýrt á framfæri að vel verði farið með allar þær upplýsingar sem kunna að 

koma fram í viðtalinu. Þá þarf virðing ávallt að vera til staðar í öllum samskiptum 

(Helga Jónsdóttir, 2003). 

Áður en rannsóknin hófst gætti ég þess sem rannsakandi að gera mér ekki 

upp ákveðna skoðun eða ákveða hvaða niðurstaða væri hentugust. Ég reyndi 

eftir fremsta megni vera hlutlaus þar sem ég hef ekki tengst alvarlegum 

eineltismálum beint í gegnum tíðina. Þó er mikilvægt að það komi fram að ég er 

ein af þeim sem tel að einelti eigi sér stað á leikskólum. Þá ber einnig að geta 

þess að ég vann á öðrum leikskólanum sem rannsakaður var. Ég var þó meðvituð 

um það og reyndi eftir bestu getu að láta það ekki hafa áhrif á rannsóknina þó 

svo að það sé aldrei alveg hægt. Annað sem vert er að komi fram að ég sem 

rannsakandi var ekki beinn þátttakandi í rannsókninni heldur áhorfandi.  

5.3 Úrtak og þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru ellefu talsins á aldrinum 24-45 ára og þar af var 

einn karlkyns starfsmaður. Starfsmennirnir hafa mismunandi menntun, fimm 

leikskólakennarar, einn tómstundafræðingur, einn eðlisfræðingur, þrír 

leikskólaliðar og einn ófaglærður. Allir þrír leikskólaliðarnir voru búnir að vinna 

yfir 10 ár, þeir sem voru menntaðir leikskólakennarar höfðu unnið yfir 10 ár en 

einn í 7 ár. Þeir sem höfðu aðra háskólamenntun en leikskólakennara höfðu 

unnið mun styttra eða á bilinu hálft ár upp í þrjú ár, sá eini sem enga menntun 

hafði var búin að starfa í leikskóla í 2 ár. Notað var markvisst úrtak en með því er 

átt við að rannsakandi velur þátttakendur af ásettu ráði með tilliti til 

rannsóknarinnar (Sigurður Kristinsson, 2003). 

Rannsakandi komst í tengsl við leikskólana fljótlega eftir að vinna við þessa 

rannsókn hófst. Rannsakandi setti sig í samband við leikskólastjórann og bað um 

formlegt leyfi til þess að fá þátttakendur frá leikskólanum. Nauðsynlegt er að 

taka það fram að rannsakandi vann á öðrum leikskólanum sem rannsakaður var 

og var aðgengi þar auðveldara. Allir starfsmenn sem vinna á elstu deildum 

leikskólans voru tilbúnir til þess að taka þátt. Til þess að gæta fyllsta trúnaðar við 

viðmælendur verða hér eftir til einföldunar allir viðmælendur kallaðir 

þátttakendur til þess að ekki væri hægt að persónugreina upplýsingarnar. 
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5.4 Gagnasöflun og úrvinnsla gagna 

Gagnaöflun hófst 12. maí 2015 og stóð fram til 28. júní 2015. Öll viðtölin voru 

tekin á virkum degi og á þeim leikskóla þar sem þátttakendur vinna. Hvert viðtal, 

sem tekið var upp á diktafón, stóð yfir í 15 – 60 mínútur og fékkst samþykki fyrir 

því frá öllum viðmælendum. Ástæðan fyrir því að viðtölin voru tekin í 

leikskólanum var sú að þá væru þátttakendur í sínu venjulega umhverfi og þá 

myndast frekar þægilegt andrúmsloft. Einnig var ástæðan sú að rannsakandi 

fékk að sjá það umhverfi sem þeir starfa í. 

Viðtölin voru afrituð orðrétt og athugasemdum rannsakanda bætt við. Við 

gagnagreiningu var notast við kóðun og var byrjað með opinni kóðun. Með því 

er átt við að gögnin eru lesin margsinnis og merkt við allt sem þykir áhugavert. 

Notast var við hefðbundna innihaldsgreiningu við greiningu gagna. Sú greining 

felur í sér kerfisbundna greiningu á rituðum texta (Esterberg, 2002). Þegar 

kóðunin var komin vel á veg tóku að koma fram ákveðin þemu. Þegar komið var 

að markvissri kóðun var dæmum um þemun safnað saman og þau flokkuð betur. 

Þarna fór að koma skýr mynd á gögnin og voru gögnin túlkuð í framhaldinu og 

niðurstöður settar fram eftir bestu kunnáttu rannsakanda. Þau þemu sem fram 

komu voru: áhrif verkefnisins á þátttakendur, styrkleikar og veikleikar 

verkefnisins, hvað gekk upp og hvað ekki, framtíðarsýn, foreldrasamstarf, mat á 

verkefninu, samskipti og birtingarmynd eineltis í leikskólum.  

5.5 Réttmæti og áreiðanleiki 

Í eigindlegri rannsókn byggist áreiðanleikinn á stöðugri og nákvæmri gagnaöflun 

án þess að viðmælendur stjórni algerlega aðstæðum. Auðvelt er að auka 

áreiðanleika með því að sýna nákvæmni í vettvangsglósum, fá viðmælendur til 

þess að lesa yfir, nota upptökutæki og beinar tilvitnanir (Neuman, 2006; 

Schwandt, 1997; Østerud, 1998). Í rannsókninni var notast við upptökutæki og 

beinar tilvitnanir og rannsakandi leitast við að vera nákvæmur í öllum sínum 

vinnubrögðum. 

Réttmæti snýr að því hvort rannsóknin svari þeim spurningum sem hún á að 

svara og á því við um hversu vel rannsóknin metur raunveruleikann (Kvale, 

1995). Innra réttmæti snýr að því hvort sú mynd sem rannsóknin sýnir sé í takt 

við raunveruleikann. Í eigindlegri rannsókn er innra réttmæti samsvörun á milli 

kóðunar og sannleika í túlkuninni. Það sem skiptir máli er áhrif rannsakandans, 

hvort gögnin séu nægilega ítarleg, hvort þeim sé safnað í réttu umhverfi og 

lengd rannsóknarinnar. Ytra réttmæti rannsóknar snýr að því hvort alhæfa megi 

um niðurstöður rannsóknarinnar eða hvort niðurstöður séu réttmætar í tilteknu 

þýði. Það er hægt að meta ytra réttmæti út frá því hvort megi yfirfæra 

niðurstöður yfir á þýðið. Þá skiptir máli hvort greint sé vel frá öllum hlutum 
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rannsóknarinar, gögnum, flokkun, greiningu og þemum. Þekkingarfræðilegt 

réttmæti rannsóknar er þegar trúverðugleiki og marktækar niðurstöður eru 

bornar saman við veruleika fólks og gagnaöflun (Kvale, 1995; Neuman, 2006). 

Við rannsóknina gerði rannsakandi sér grein fyrir mikilvægi réttmætis 

rannsóknarinnar og áreiðanleika hennar. Rannsakandi hafði þetta í huga áður en 

farið var af stað með rannsóknina og í gegnum allt ferlið til enda.  

5.6 Siðferðileg álitamál 

Huga þarf vel að öllum siðferðilegum þáttum sem við koma rannsókninni. Þetta 

á til að mynda við um að afla allra leyfa sem þarf rannsóknarinnar vegna. Í þessu 

tilviki á það meðal annars um skriflegt upplýst samþykki frá leikskólastjóra þess 

leikskóla sem á að rannsaka og leyfi frá þeim starfsmönnum sem taka á viðtöl 

við. Síðan þarf að gæta þess að leggja öll persónuleg tengsl til hliðar á meðan 

viðtölum stendur svo það hafi ekki áhrif á rannsóknina. Auk þess þarf að greina 

viðmælendum frá rannsókninni, tilgangi hennar, mikilvægi og í hverju þátttaka 

þeirra sé fólgin (Silverman, 2013). Einnig þarf að greina viðmælendum frá því að 

niðurstöður verði birtar í meistararitgerð við Háskóla Íslands. Þá þarf að taka 

fram að hægt sé að hætta þátttöku hvenær sem er ef viðmælandi óskar eftir því. 

Þá þarf að fá leyfi fyrir upptöku frá viðmælendum áður en viðtal hefst þar sem 

rannsakandi hyggst nota upptökutæki við rannsóknina. Mikilvægt er að láta 

þátttakendur vita af því að rannsakandi komi til með að breyta öllum nöfnum á 

viðmælendum sínum til þess að ekki verði hægt að persónugreina þau og að 

farið verði vel með öll gögn, algjörum trúnaði heitið og fyllstu varkárni gætt 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Að lokum þarf að láta viðmælendur vita að þeir geti 

fengið að lesa yfir viðtalið og draga einstaka þætti til baka óski þeir eftir því. Hafa 

þarf í huga að hagsmunir einstaklinganna sem talað verður við vega ávallt 

þyngra en hagsmunir vísindanna. Farið var eftir öllu þessu í rannsókninni og vel 

gætt að öllum gögnum sem innihéldu trúnaðarupplýsingar.  

Helsta álitamálið í þessari rannsókn er að ég starfa á öðrum leikskólanum 

sem tók þátt í verkefninu en þó á öðrum deildum. Ég tel mig vera meðvitaða um 

þann ókost sem það gat haft í för með sér en var meðvituð um að láta það ekki 

hafa áhrif. Einnig telur rannsakandi sig vera meðvitum um öll tengsl sem eiga sér 

stað og mun vera reynt eftir fremsta megni að leggja tengsl og eigin viðhorf til 

hliðar á meðan rannsóknin stendur. Þar sem starfsmannavelta er oft og tíðum 

mikil í leikskóla eru nokkrir leikskólakennarar sem hafa starfað skemur í 

leikskólanum en aðrir og ég hef því minni tengsl við þá. Áður en hugmyndin um 

að rannsaka einelti meðal leikskólabarna kom fram taldi ég að ekkert einelti væri 

til staðar hjá þessum hópi. Í dag er ég opin fyrir því að sá möguleiki sé fyrir hendi 

án þess þó að vera viss um að sú sé staðreyndin. Enginn getur sýnt algjört 



 

53 

hlutleysi og ber að viðurkenna að starfsvettvangur gæti haft áhrif, einnig getur 

það mótað viðhorf að vinna í leikskóla og hvað þá á sama leikskóla.  

Það sem einnig er talið álitamál er að rannsakandinn er að rannsaka einelti 

meðal leikskólabarna en er sjálfur ekki menntaður leikskólakennari. Styrkleikinn 

getur hins vegar falist í því að þarna kannar ein fagstétt aðra og er þar af leiðandi 

ekki að vernda sína stétt. Veikleikinn getur aftur á móti verið sá að verið er að 

fjalla um aðra fagstétt og þekkingin á leikskólakennarafræðunum ekki 

fullkomlega til staðar og gæti það valdið misskilningi á einhverju sviði. Þá er vert 

að vekja athygli á því að leiðbeinandi ritgerðarinnar, Vanda Sigurgeirsdóttir, er 

jafnframt hvatamaður verkefnisins. Mikilvægt er að gæta þess að sú staða hafi 

ekki áhrif á niðurstöðurnar. Var það gert með því að ræða stöðuna opinskátt þar 

sem Vanda lagði meðal annars áherslu á að öll gagnrýni á verkefnið væri vel 

þeginn. Því var tekist á við þetta álitamál með því að ræða saman af hreinskilni 

og með því að vera meðvitaðar um möguleg áhrif á niðurstöður. 

Síðasta álitamálið sem lagt verður fram er hvort sú hegðun sem 

leikskólabörnin sýna sé einelti eða eitthvað annað? Þannig má spyrja spurningar 

eins og ,,hvenær er einelti – einelti?“ Það getur verið erfitt að vita hvaða skilning 

þátttakendur leggja í hugtakið einelti þar sem engin ein sameiginleg skilgreining 

er til yfir það. Líkt og fyrr er getið eru margar skilgreiningar til og eru þær 

mismunandi þótt sumar séu keimlíkar. Þar sem viðtöl verða tekin við 

starfsmennina getur verið erfitt að meta þann skilning sem þeir leggja í hugtakið 

nema spyrja beint að því. Áður en farið er að stað með verkefnið verður haldin 

fræðsla þar sem skilgreiningar á einelti á meðal leikskólabarna eru lagðar fram til 

þess að reyna að samræma skoðanir þátttakenda á hugtakinu. 
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6 Niðurstöður og umræður 

Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar ásamt því að 

rannsóknarspurningum verður svarað. Eins og fram hefur komið eru 

rannsóknarspurningarnar tvær, sú fyrri snýr að viðhorfum þátttakenda gagnvart 

einelti í leikskólum og sú síðari að viðhorfum þeirra gagnvart þróunarverkefninu 

Allir vinir. Kaflinn hnitast um þessar spurningar og hefst á umfjöllun um 

birtingarmyndir eineltis innan leikskólanna. Eftir það verður farið ítarlega yfir 

hvernig verkefnið gekk fyrir sig, hvað gekk vel og hvað gekk illa. Í lokin verður 

farið yfir hver næstu skref verkefnisins verða og fjallað um góð ráð sem 

viðmælendur gáfu fyrir framtíð þess. Niðurstöður rannsóknarinnar verða 

skoðaðar í fræðilegu ljósi auk þess fléttast umræðan þar inni. 

1.1 Notkun hugtaksins einelti í leikskólum 

Í rannsókn Alsakers (1997) kom fram ákveðin vanþekking á einelti leikskólabarna á 

meðal leikskólakennaranna sem tóku þátt í rannsókninni. Þá þótti 

leikskólakennurunum einelti ekki vera rétta orðið yfir þá hegðun sem börnin sýndu. Í 

þessari rannsókn sem hér um ræðir kom aftur á móti í ljós að níu þátttakendur töldu 

að einelti ætti sér stað í leikskólum og aðeins tveir töldu svo ekki vera. Ef skoðuð er 

menntun og starfsreynsla þátttakenda kom í ljós að ekki reyndist vera munur á 

viðhorfum þeirra til eineltis í leikskólum, hvorki eftir menntun né starfsreynslu. Af 

þeim níu sem töldu að einelti ætti sér stað voru fjórir sem sögðu bæði já og nei. Svo 

virðist því vera að orðræðan um einelti á leikskólum hafi breyst, þó auðvitað ekki sé 

hægt að fullyrða það eftir þessa einu rannsókn.  

6.1.1 Orðanotkun 

Ef kannað er nánar hvað lá að baki svörunum sem bæði voru já og nei um hvort 

einelti væri til staðar inn á leikskólanum, kom fram hjá einum að eineltið væri til 

staðar og það þyrfti að byrja strax að vinna með þessa hegðun. Sér fyndist aftur 

á móti leiðinlegt að vera að stimpla börnin svona ung því þau séu enn að læra. 

Þessir fjórir þátttakendur töldu einelti vera til staðar en þótti réttara að nota 

eitthvað annað orð yfir eineltishegðunina, orðið væri of stórt fyrir svona ung 

börn. Betra væri að tala frekar um að allir eigi að vera vinir og hvernig eigi að 

koma fram við hvert annað. Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við 

skrif ýmissa fræðimanna (Alsaker, 1997; Espelage og Swearer, 2004; Storey og 

Slaby, 2013; Vlachou o.fl., 2011). Eins og fram hefur komið eru ekki allir 
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sammála því en sífellt fleiri virðast þó vera að opna augun fyrir því að einelti eða 

eineltisbyrjandi hegðun eigi sér stað á leikskólum. Viðhorf þátttakendanna í 

rannsókninni eru því jákvæð því líkur eru á að viðhorf leikskólakennara gagnvart 

einelti á leikskólum hafi mikil áhrif á samskipti þeirra við börnin, inngrip og 

eftirfylgni. Einn sagði þegar hann var spurður út í hegðun leikskólabarnanna: 

Mér finnst þetta lýsa sér sem eineltishegðun… Þetta byrjar hjá 

yngstu börnunum og þess vegna er svo mikilvægt að byrja þar.  

6.1.2 Aldur barna og einelti 

Af þeim þátttakendum, sem töldu einelti vera til staðar, voru fimm sem töldu 

eineltishegðunina koma fram strax hjá yngstu börnunum en fjórir sem töldu 

einelti einungis vera til staðar hjá elstu börnunum. Þetta kemur heim og saman 

við það sem kemur fram í bókinni Eyes on Bullying in Early Childhood en þar 

kemur fram að börn frá þriggja ára aldri geta byrjað að leggja í einelti og er því 

mikilvægt að breyta hegðuninni áður en hún nær að festa rætur. Er þetta í 

samræmi við skrif sífellt fleiri fræðimanna sem benda á mikilvægi þess að efla 

félags- og tilfinningarfærni barna, greina og vinna með erfiðleika í 

félagsamböndum (e. peer-relationships) og hegðunarerfiðleika (e. conduct 

problems) og byrja þessa forvarnarvinnu sem allra fyrst. Í raun má segja að Allir 

vinir séu tilraun til að koma til móts við þessar ábendingar (Kalvin, Bierman og 

Erath, 2015; Manz og McWayne, 2004; Storey og Slaby, 2013). Í því samhengi 

sagði einn þátttakandinn: 

Já, þetta byrjar hjá yngstu börnunum og þess vegna er svo 

mikilvægt að byrja þar. Þau eru búin að læra þessa hegðun hérna, 

elstu börnin og þess vegna getur verið svo erfitt að breyta því. 

Þessi tiltekni þátttakandi taldi að ef byrjað væri að vinna strax með yngstu 

börnin væri hægt að breyta hegðuninni áður en hún næði að festa rætur. Ekki 

síst í því ljósi að fræðimenn segja að með því að efla samkennd ungra barna og 

kenna þeim að skilja hvernig barni líður sem verið er að stríða og þar af leiðiandi 

dregið úr eineltishegðun (Storey og Slaby, 2013).  

Nokkrir kennaranna töluðu um að grípa hefði þurft inn í eineltismál sem 

hefðu komið upp, þó kom aðeins eitt alvarlegt eineltismál fram í viðtölunum. 

Það mál var fyrir tíma rannsóknarinnar og tók dágóðan tíma að leysa úr því. 

Það er ljóst að þessi umræða er ekki einföld og skoðanir þátttakenda 

mismunandi. Þau voru þó öll sammála um að það væri hægt að sjá eineltisbyrjandi 

hegðun meðal leikskólabarna. Eru þetta afar mikilvægar niðurstöður og ein megin 

forsenda þess að forvarnarvinna gegn einelti hefjist á leikskóla.  
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6.2 Einelti í leikskólunum tveimur 

6.2.1 Birtingamyndir eineltis á meðal leikskólabarna 

Samkvæmt Vlachou og fleirum (2011) má finna birtingarmyndir eineltis á 

leikskólum. Hegðunin sem um ræðir er til að mynda árásagirni, útilokun, skort á 

sjálfsstjórn, kunnáttuleysi í að eignast vini og viðkvæmni (Alsaker, 2010). 

Þátttakendur í rannsókninni voru á sama máli en tíu þátttakendur voru á því að 

birtingarmyndir eineltis væri að finna innan þessara tveggja leikskóla en einn 

þátttakandinn var á því að enga birtingarmynd eineltis væri að finna inni á hans 

deild. Þegar betur var að gáð komu fram lýsingar á birtingarmyndum eineltis í 

leikskóla hjá öllum viðmælendum. Má þar nefna tilhneigingin til þess að ráðast á 

minni máttar, útiloka einn frá hópnum og sameinast um að leika ekki við þennan 

einstakling, lemja, toga í hár og segja leiðinlega hluti við hvert annað. Einn 

þátttakandinn komst svo að orði: 

Það er náttúrulega byrjað að pota í hvert annað og ýta og hrinda 

þegar þau eru lítil en hérna á elstu deildinni er það bara hvernig þau 

tala við hvert annað og skilja útundan. 

Í rannsókn Alsaker frá 1997 kom í ljós að leikskólakennarar koma auga á 

gerendahegðun. Sama gildir um þessa rannsókn, þar sem 10 af 11 þátttakendum 

voru á þeirri skoðun að birtingarmyndir eineltis væri að finna á þeirra 

leikskólum. Þar af leiðandi eru allar forsendur fyrir hendi til að taka á hinni 

neikvæðu hegðun og þannig fyrirbyggja einelti. 

6.2.2 Kynjamunur 

Þátttakendur sögðu flestir að munur hefði verið á kynjum eftir því hvernig 

eineltishegðunin hefði komið fram. Stelpurnar höfðu meira skilið útundan, 

baktalað hver aðra, notað augngotur til að gefa eitthvað leiðinlegt til kynna, i 

verið beinskeyttari hver við aðra og sagt beint út hver við aðra það sem þeim 

finnst en reynt samt að gera það lúmskt þannig að hinir fullorðnu sæju ekki til. 

Dæmi um það gæti verið að ein myndi hvísla að annarri: „Myndin þín er ljót eða 

skrýtin.“ Aftur á móti hefðu strákarnir fremur lamið og beitt líkamlegu ofbeldi en 

stelpur. Þeir voru oftar hvatvísari og hugsuðu ekki áður en þeir framkvæmdu. 

Oft var einnig meiri hávaði í strákum og þeir sögðu hreint út að viðkomandi barn 

mætti ekki vera með án þess að reyna að fela það fyrir starfsmönnum 

leikskólans. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður annarra rannsókna þar 

sem fram kemur að börn eru oft að berjast um völd eða yfirráð en stelpurnar 

noti fremur félagslegt einelti, eins og að útiloka eina frá hópnum og mynda 

lokaða hópa, en strákarnir noti líkamlegt einelti til þess (Olweus, 2005; Ragnar F. 
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Ólafsson og Ragnar P. Ólafsson og Júlíus K. Björnsson, 1999 ;Sharp og Smith, 

2000; Vlachou o.fl., 2011). Í þessum hópum er oftast fundinn einhver einn 

leiðtogi sem börnin líta upp til og stjórnar þar með hegðun hinna. Í þessu 

samhengi nefndi einn þátttakandi að: 

Algengt form hjá stelpum er að ein verður vinsæl í hópnum og nær 

með því einhverjum félagslegum tökum á hinum stelpunum sem 

líta upp til hennar. Hinar stelpurnar eru oft á tíðum tilbúnar að gera 

allt til þess að fá að fylgja þessari vinsælu eftir. 

Þetta form er einnig að finna hjá strákum og til að mynda kom í ljós þegar 

stórfundur var haldinn að ef vinsælt barn kom með hugmynd, þá fylgdu oft 

önnur börn sem litu upp til þessa barns í kjölfarið með sömu hugmynd, eins og 

nokkurs konar stuðningsyfirlýsingu. Oft skín í gegn hjá þeim börnum sem fylgja 

þeim vinsælu að allt sem sá vinsæli sagði sé frábært og æðislegt. Það má því 

segja að gott sé að nota stórfundina til þess að finna út hverjir eru líklegir til þess 

að verða leiðtogar í hópnum því að vísbendingarnar eru skýrar. Þetta 

endurspeglar það sem fræðin segja því gerendur eiga það til að verða vinsælir 

meðal jafningja sérstaklega á yngri árum. Þeir eiga auðvelt með að tala sig út úr 

vandræðum og eru sjálfsöruggir (Guðjón Ólafsson, 1996).  

6.2.3 Samantekt um birtingarmyndir eineltis í leikskólunum tveimur 

Ef niðurstöður (spurninga) um hvort einelti sé í leikskólum eru dregnar saman má, 

samkæmt þátttakendum, greina bæði einelti og eineltisbyrjandi hegðun í 

leikskólunum tveimur. Er þetta í takt við þær erlendu rannsóknir sem gerðar hafa 

verið (Alsaker, 1997 og 2010; Vlachou o.fl., 2011). Athygli vekur að kynjamunur 

virðist koma strax í ljós sem er eitthvað sem hafa ber í huga þegar forvarnir eru 

annars vegar. Eins og fram hefur komið er markvisst hægt að komast hjá því að 

einelti þróist áfram hjá leikskólabörnum, til að mynda með því að ýta undir 

sjálfsöryggi hjá börnum. Með góðri forvarnarvinnu, þar sem lögð er áhersla á 

vináttu, félagsfærni, samvinnu og umburðarlyndi, ætti að vera hægt að komast hjá 

þessari hegðun (Kolbrún Baldursdóttir, 2012; Vanda Sigurgeirsdóttir, 2005). 

6.3 Viðhorf þátttakenda gagnvart verkefninu 

Allir viðmælendur rannsóknarinnar töldu viðhorf sitt gagnvart verkefninu vera 

jákvætt. Einnig nefndu níu þátttakendur að þarft væri að byrja forvarnir í leikskóla. 

Ekki var hægt að grein mun á svörum frá þátttakendum ef miðað var við starfsaldur 

og menntun. Á elstu deildinni eru mörg börn búin að temja sér hegðunarmynstur 

sem getur leitt til eineltis og þess vegna skiptir miklu máli að ná fyrr til þeirra. Í ljósi 

þess þarf að vinna með börnin á jákvæðan hátt, stuðla að góðum samskiptum og að 
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virðing sé gagnkvæm hjá fullorðnum og börnum, allt þetta gefur góða raun. Með 

þessu verða deilur oftar leystar á uppbyggjandi hátt, börnin fara frekar að treysta 

hvert öðru og vinna betur saman (Sharp og Smith, 2000). 

Mörgum þátttakendum þótti verkefnið virkilega skemmtilegt en ýmislegt 

þyrfti að bæta, eins og eðlilegt er þegar þróunarverkefni eru annars vegar. Þrátt 

fyrir það væri verkefnið mikilvægt fyrir börnin, því bæði þau og starfsfólkið 

hefðu lært mikið á þessu. Einn sagði að hann væri strax búinn að sjá verkefnið 

virka hjá sér og þess vegna væri ekki hægt að vera annað en jákvæður fyrir því. 

Einnig sé mikilvægt að börnin séu undir það búin að takst á við einelti þegar þau 

koma upp í grunnskólana. Eru þetta mikilvægar niðurstöður því líklegt má telja 

að viðhorf þátttakenda hafi mikil áhrif á alla framvindu verkefnisins og skilvirkni. 

Hér að neðan verða viðhorf þátttakenda til verkefnisins skoðuð nánar. 

1.1.1 Undirbúningur 

Það kom skýrt fram hjá þátttakendum að meiri tíma hefði þurft við undirbúning 

á verkefninu og var því tímaleysi eitt af því sem olli vandræðum. Tveir voru á 

þeirri skoðun að ekki hefði þurft frekari undirbúning eða fræðslu áður en 

verkefnið fór af stað á meðan einn sagði að undirbúningurinn fyrir verkefnið 

hefði verið lítill og gengið illa. Flestir vildu fá betri undirbúning og aðeins meiri 

tíma með stjórnanda verkefnisins, Vöndu Sigurgeirsdóttur, áður en verkefnið fór 

af stað inni á deildunum. Einn þátttakandi nefndi að: 

Við hefðum þurft að hafa meiri tíma til þess að setjast sjálf niður og 

leggja upp verkefnið […] það vantar að smyrja þetta svolítið svona. 

Maður er stundum svolítið týndur í því hvað maður á að gera… 

Þá kom fram hjá meiri hluta þátttakenda að vantað hefði skýrari línur og að 

leiðbeiningar hefðu verið settar um hvernig vinna átti verkefnið með börnunum. 

Með því að hafa skýrari stefnu og leiðbeiningar hefðu allir verið meira samstíga í 

verkefninu. Margar vissu ekki alveg hvert átti að stefna og hvernig væri best að 

vinna verkefnið. Þó tóku þeir til greina að verkefnið væri nýtt og væri verið að 

prófa það. Eins og fræðimennirnir komu inn á þá þarf áætlunin og stefnan sem 

vinna á eftir að vera skýr, til þess að vinnan sem á eftir kemur gangi betur (Sharp 

og Smith, 2000).  

Þátttakendur töldu flestir þá fræðslu sem þeir fengu frá Vöndu hafa verið 

mikilvæga, að Vanda hafi staðið sig vel og að fræðslan hafi skilað miklu, ekki síst 

vegna þess að margir þeirra höfðu ekki mikinn grunn í eineltismálum fyrir. Einn 

nefndi að það hefði jafnvel verið hjálplegra að fá hluta af fræðslunni verklega 

eða raunveruleg dæmi um hvernig hefði verið hægt að nýta sér fræðsluna. Þá 
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nefndu nokkrir að stundum hafi verið erfitt að tengja fræðin við raunveruleikann 

og hvernig best væri að nýta sér öll gögnin sem voru afhent inn í starfið. 

Líklegt má því telja að ef meiri tíma hefði verið varið í undirbúning hefði 

verkefnið gengið betur. Má nefna að ekki höfðu allir þátttakendur rétt á undir-

búningstíma á vinnutíma og þurftu því sumir að undirbúa sínar samverustundur 

og stórfundi með öll börnin í kringum sig. Sérhver leikskólakennara og leikskóla-

leiðbeinandi A eiga rétt á fjórum klukkustundum á viku til undirbúningar, 

ófaglærðir eiga ekki rétt þessum tíma (Kennarasamband Íslands, e.d.) Að sögn 

þátttakenda hafi það oft reynst erfitt og því ekki farið eins vel og vonast var til. 

Einn nefndi að til þess að allt gengi vel þyrfti að vera meiri undirbúningur fyrir 

daglega starfið og sagði: 

Það er náttúrulega rosa atriði að hafa skipulag og að hafa tíma í þetta. 

Annar tók í sama streng og sagði:  

Bara að fá meiri tíma, algjört tímaleysi, ég hefði viljað hafa miklu 

meiri tíma í að skrá nákvæmar og vera að skrá hvað við værum að 

gera. Taka mánuð fyrir mánuð og hafa myndir með. 

Í heild sýna niðurstöðurnar að margt var vel gert þegar kom að undirbúningi 

en að þörf sé á rækilegri undirbúning og ekki síður meiri undirbúningstíma fyrir 

starfsfólkið. Verði verkefnið sett af stað á fleiri leikskólum er mikilvægt að hafa 

þetta í huga.  

1.1.2 Mat á verkefninu  

Skoðanir þátttakenda á því hvernig verkefnið hefði gengið voru misjafnar. Sumir 

töldu að verkefnið hefði gengið vel á meðan aðrir voru á því að verkefnið hefði 

ekki gengið eins og ætlast var til í byrjun. Töldu þeir að forsendur hefðu breyst í 

miðju verkefni þegar aðgerðaráætlanir, sem áætlað hefði verið að kæmu, 

skiluðu sér ekki. Eins og fram kom hjá öllum viðmælendum var tímaskortur það 

helsta sem olli því að verkefnið var ekki unnið eins og þátttakendur hefðu viljað. 

Tímaleysið átti alveg jafnt við hjá Vöndu, stjórnanda verkefnisins, eins og 

þátttakendum sjálfum. Þeir starfsmenn sem rétt höfðu á undirbúningstíma 

þurftu að nota hann í að undirbúa verkefnið fyrir deildina ásamt öllu öðru sem 

þarf að undirbúa og var hann augljóslega ekki nægilegur. Þar fyrir utan höfðu 

ekki allir þátttakendur undirbúningstíma þar sem þeir höfðu ekki menntun. Einn 

sem ekki hafði menntun tók fram að hann vissi ekki alltaf hvar hann væri staddur 

í verkefninu, deildarstjórarnir væru meira inni í verkefninu. Þörf hefði verið á 

betra upplýsingaflæði á milli allra. 
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Ég held að það sé tíminn sem er alltaf; það er aldrei tími til þess að 

ræða þetta nánar… Eins og einn starfsmaður fær ekki undirbúning 

þá var ekki nægilegur tími fyrir hann til þess að undirbúa sig og það 

voru allir að reyna en það var svo lítill tími til þess að gera eitthvað. 

Flestir þátttakendur hefðu viljað halda verkefninu betur til streitu og vinna 

það markvissara. Í upphafi gekk vel að fara eftir þeirri dagskrá sem sett var í 

byrjun en eftir því sem leið á verkefnið byrjaði það smám saman að dala vegna 

tímaskorts. Þetta samræmist því sem kemur fram í grein þar sem fjallað er um 

að tímaleysi hafi neikvæð áhrif á tilfinningar og þróun verkefna (Academy of 

Management, 2001). Nánast allir nefndu að þeir hefðu getað gert betur í 

verkefninu og hefðu viljað það ef tími hefði gefist til þess. Í því samhengi var 

nefnt að nauðsynlegt hefði verið að hafa góða áætlun sem hefði jafnvel verið 

skipulögð viku fyrir viku og halda fundi reglulega til þess að minna hvern annan á 

að hverju er unnið hverju sinni. Myndaskráning fór af stað í byrjun og var hún 

góð leið til þess að hafa yfirsýn yfir allt sem gert var. Hún fór einnig að dala 

vegna tímaskorts líkt og verkefnið sjálft. Þá nefndu meirihluti þátttakenda að 

tímasetningin, þegar farið var af stað með verkefnið, hafi ekki verið alveg 

nægilega góð. Erfitt þótti að byrja með svona stórt verkefni á miðjum vetri, 

ákjósanlegra hefði verið að byrja um haustið. Einnig kom fram að jafnvel myndi 

ganga betur að byrja vinnuna með ári yngri börnum eða jafnvel þeim yngstu. 

Ekki komu alveg skýr svör um hvort frekara utanumhald þyrfti, jafnvel þótti þeim 

þetta vera ágætt eins og það hefði verið. Allir voru þó samála um að gott hefði 

verið að fá Vöndu aðeins meira inn og hjálpa til við að skipta börnum í litla hópa 

sem átti að vinna með eins og stóð til í upphafi. Eftir þessari hópaskiptingu voru 

þátttakendur mikið að bíða. Helmingur þátttakenda talaði um að þeir hafi 

hálfpartinn sett verkefnið á bið þegar beðið var eftir hópaskiptingunni. Þeim 

fannst þeir vera í lausu lofti og vantaði að fá nánari lýsingu á því hvernig best 

væri að vinna verkefnið. Einn þátttakandinn komst svo að orði að gott hefði 

verið að hafa fleiri styttri fundi í staðinn fyrir þessa löngu fundi sem voru. Einnig 

þótti vanta bækur sem hægt hefði verið að nota með börnunum. Úrval góðra 

bóka er ágætt en það er tímafrekt að leita og flokka úr hvaða bækur myndu 

nýtast best. Gott væri að búa til góðan lista með bókum sem henta og hafa hann 

aðgengilegan og geta þannig hjálpast að með undirbúninginn. Sama má segja 

með samvinnuleikina, mikill tími fór í að flokka úr öllum leikjabankanum sem 

Vanda kom með. Það þyrfti að gera góðan leikjabanka sem er aldursskiptur. Það 

myndi auðvelda alla vinnu í framhaldinu. 

Þrír þátttakendur nefndu að það hefði verið gaman og gott ef nánara samstarf 

hefði verið á milli leikskólanna. Þá hefðu þeir getað ráðfært sig betur hver við annan 

og séð hvað hinir voru að gera. Hefði það getað hjálpað þeim að fá góðar hugmyndir 
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og vera betur samstíga í því hvernig verkefnið var unnið. Vissulega var eitthvert 

samstarf á milli leikskóla en það fór aðallega fram þannig að kennararnir sátu saman 

í fræðslu hjá Vöndu en báru ekki saman bækur sínar eða ráðlögðu hver öðrum. Ekki 

síst í því ljósi að fræðimennirnir Andersen og Winther benda á rannsókn sem gerð 

var árið 2011 og sýndi hún að samstarf milli leikskólakennara eykur faglegt starf. Auk 

þess hefur þá hver og einn meiri tíma til þess að þróa sínar hugmyndir, deila henni 

með öðrum og fá aðstoð eða nýjar hugmyndir sem eykur möguleikann meiri á 

fagmennsku (EMU Danmarks læringsportal, e.d.). Sex þátttakendur töldu einnig að 

meira aðhald frá Vöndu hefði skilað sér í betri vinnu sem og að hún hefði mátt koma 

meira inn eftir að verkefnið var farið af stað. Það hefði einnig hjálpað ef stjórnendur 

leikskólanna hefðu komið meira til móts við þátttakendur með að bjóða jafnvel upp 

á fleiri undirbúningstíma eða fundi eftir að formlegum vinnutíma var lokið til þess að 

ræða og meta verkefnið. 

Ef litið er til viðhorfa foreldra, þótti þeim fræðslan sem þeir fengu nægileg en 

að þátttakendur mættu jafnvel vera duglegri við að upplýsa þá á meðan 

verkefninu stendur.  

Þrátt fyrir alls konar hnökra fannst flestum þátttakendum verkefnið vera 

skemmtilegt. Einn sagði að sér hefði fundist hann hafa lært helling og vera mun 

meðvitaðari eftir að umræðan fór af stað. Börnin hafa einnig lært ákveðna þætti 

eins og samvinnu. Þátttakendur voru einnig flestir sammála um að þeir hefðu 

getað gert betur. Þeir hefðu átt að ríða á vaðið og ekki bíða endalaust eftir 

hópaskiptingunni. Þrátt fyrir það töldu þeir sig hafa sáð einhverjum fræjum hjá 

þessum hópi og það fylgi þeim vonandi í skólann næsta haust. 

Í heild voru þátttakendur jákvæðir í garð verkefnisins, það er, þeim hluta sem 

unninn var. Þeir telja að vissulega sé hægt að gera betur og laga þurfi ýmislegt 

en almenn ánægja var með þátttökuna í verkefninu. Einn þátttakenda sagði: 

Ég hefði viljað gera miklu meira í þessu en þetta er búið að vera 

rosalega gott og maður er ánægður með að hafa verið í þessu verkefni. 

Samkvæmt þessari umfjöllun hér að ofan má því daga þær ályktanir að 

leikskólakennararnir hefðu upplifað verkefnið jákvæðara strax í byrjun ef þeir 

hefður haft meiri tíma til þess að áttað sig á hvert sitt hlutverk var og undirbúa 

alla starfsmenn deildarinnar fyrir komandi verkefni. Auk þess hafði tímaleysi 

Vöndu áhrif á framvindu verkefnisins. 

1.1.3 Styrkleikar og veikleikar 

Það sem þátttakendur töldu til styrkleika var að hafa vant starfsfólk sem tók því 

með opnum hug að vinna að þessu verkefni. Góð fræðsla skilaði sér einnig í að 
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rifja upp og bæta við þá þekkingu sem fyrir var. Einnig voru styrkleikar í því að 

vinna með orð sem tengdust eineltishugmyndinni og veita börnum skilning á 

þeim. Börnin eiga þá auðveldara með að nota þau í framhaldi af sinni 

skólagöngu og geta sett orðin í samhengi við raunveruleikann. Ásamt því eru 

börnin styrkt til jákvæðrar hegðunar og er það einn af meginstyrkleikum 

verkefnisins. Er það í samræmi við skrif Vöndu Sigurgeirsdóttur (2005) um að 

styrkja eigi hegðun barna til þess að auka sjálfsöryggi, sjálfsmynd og metnað. Þá 

kom einnig fram að verkefnið hafði þau áhrif að starfsfólkið fylgdist betur með 

samskiptum barnanna. Í því samhengi tók einn þátttakenda svo til orða um 

styrkleika verkefnisins: 

Sko, það er náttúrulega hvað starfsmenn eru orðnir meðvitaðir um 

samskipti barnanna. Við horfum allt öðruvísi á hvernig þau eru að 

tala saman og hvernig þau eru að leika sér saman. 

Í þessu ljósi má sjá að í rannsókn Alsakers (1997) kom fram að leikskóla-

kennarar skorti þekkingu til þess að sjá og geta tekist á við einelti hjá 

leikskólabörnunum. Það að skorta þekkingu í því getur haft slæm áhrif því einelti 

er þar af leiðandi ekki stöðvað. Ef verkefnið Allir vinir hefur þessi áhrif sem 

þátttakendur lýsa þá er það mjög mikilvægt. Börn þurfa aðstoð fullorðinna við 

að leysa úr eineltismálum en ef fullorðna fólkið sér ekki hvað er í gangi og kemur 

ekki auga á þá gerist lítið eða ekkert, því má segja að þessar niðurstöður séu 

jákvæðar. Sami þátttakandi kom einnig inn á það hvað verkefnið gerði þeim 

einfaldara fyrir í foreldraviðtölunum þegar kemur að því að segja frá hvernig 

börnin eiga í samskiptum við hin börnin og hvort þau séu góð eða slæm. Slæm 

samskipti barna á milli eru oft fyrsta vísbendingin um einelti og því er afar 

jákvætt að verkefnið hafi þau áhrif að starfsfólkið fylgist betur með, grípi fyrr inn 

í og láti foreldra vita. Samkvæmt fjölmörgum rannsóknum og fræðilegum 

skrifum er þetta í raun megin forsenda þess að stöðva einelti (Farnington og 

Ttofi, 2010; Olweus, 1993; Sharp og Smith, 2000; Sprague og Golly, 2008). 

Þátttakendur nefndu ýmislegt annað sem dæmi um styrkleika verkefnisins. 

Má þar nefna að börnin væru orðin góð í að leysa sín vandamál sjálf og finna út 

hvaða börn það voru sem höfðu engan að leika sér við og bjóða þeim að vera 

með í leiknum. Þá kom fram að verkefnið ýtti undir samvinnu hjá börnunum. 

Þetta verður að telja mikinn ávinning verkefnisins. Að lokum kom fram að 

verkefnið hefði ýtt undir traust barnanna á starfsmönnum leikskólans. Traust 

skiptir miklu máli og gefur þátttakendum færi á að ræða einelti við börnin og 

útskýra að sú hegðun sé aldrei leyfileg. Það er í samræmi við fræðilegar 

kenningar því það sem starfsmenn leikskólans þurfa að gæta að er að gefa skýr 

skilaboð um hvað þeim þykir um einelti því þeir eru börnunum fyrirmynd. Það 
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hefur komið fram að ef fullorðnir sem umgangast börn eru á móti einelti er 

líklegra að börnin leggi ekki í einelti (Guðjón Ólafsson, 1996).  

Þeir veikleikar sem komu fram hjá þátttakendum voru að verkefnið gekk ekki 

eins og lagt var með af stað í upphafi. Það vantaði í raun seinni hluta verk-

efnisins. Í byrjun var farið af stað með vítt efni og of mikið af orðum. Fljótlega 

kom í ljós að nauðsynlegt var að þrengja efnið og fækka orðum. Verkefnið var 

einfaldlega of veigamikið. Helsti veikleikinn sem einn nefndi var: 

Við ætluðumst til alltof mikils af okkur og kannski af báðum aðilum 

og sögðum já við einhverju sem við vorum engan veginn tilbúin til 

þess að sinna. 

Það sem einnig vantaði var að setja kraft í verkefnið og ýta því betur úr vör. 

Þessir vankantar þóttu þó skiljanlegir þar sem verkefnið var en á frumstigi þegar 

það var sett á laggirnar. Þrátt fyrir þetta allt þótti hugmyndafræðin að baki 

verkefninu góð. Einn þátttakandi sagði jafnframt að þetta verkefni hefði ekki 

gengið eins og ætlast var til í upphafi og hefði líklegast verið betra ef það hefði 

komið inn í minni skömmtum og þannig hefði þetta þróast meira inn í daglegt 

starf. Það sem vantaði jafnvel var að hafa markvissari áætlun eins og fjallað var 

um hér að ofan. Það samræmist því sem Sharp og Smith bentu á, að ef skýr 

áætlun eða stefna um hvernig á að vinna gegn einelti er til staðar í leikskólanum 

er líklegra að vinnan gangi betur. Reynslan hefur sýnt að með markvissri vinnu 

takast breytingar best (Sharp og Smith, 2000). 

Annar veikleikinn sem nánast allir voru sammála um var að ef Vanda hefði 

haft meiri tíma til þess að sinna og stjórna verkefninu þá hefði líklega gengið 

betur. Verkefnið í heild hefði einfaldlega þurft meiri tíma og jafnvel fjármagn til 

þess að geta haldið fundi. Þrátt fyrir það var vilji fyrir þátttöku í verkefninu til 

staðar og almennt talið að verkefnið sé í grunninn gott. Í heildina má því segja að 

þeir styrkleikar sem fram koma í verkefninu eru mikilvægir en með veikleikana 

er hægt að vinna með og gera betur. Að megin atriðið sé að ná árangri en 

framkvæmdin hefði mátt ganga betur. 

6.3.1 Hvað gekk upp og hvað ekki 

Samvæmt þátttakendum gekk margt upp af því sem gert var og eitt af því sem 

allir nema einn voru sammála um að hafi gengið vel var mat á samskiptum 

þátttakenda við börnin. Um var að ræða verkfæri sem gengur út á að gefa 

börnunum einkunn á skalanum núll til fimm eftir gæðum og magni samskipta 

sem viðkomandi starfsmaður átti við hvert og eitt barn. Núll var lítil, neikvæð 

eða engin samskipti og fimm góð eða mikil samskipti. Markmiðið er að 

starfsfólkið ígrundi um samskipti sín við börnin og geri áætlun um bætingu. Allir 
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tóku þátt í þessu og voru þeir sammála um að eftir fyrstu einkunnagjöf hafi þeir 

verið meira vakandi fyrir samskiptum sínum við börnin. Misjafnt var á milli 

deilda hvort einkunnagjöfin var framkvæmd einu sinni eða tvisvar. Þeir sem 

framkvæmdu hana tvisvar voru allir sammála um að í seinna skiptið sem 

einkunnagjöfin var gerð hækkuðu þau börn í einkunn sem voru með lága 

einkunn fyrir, sem er mjög jákvætt. Þessi einkunnagjöf tekur ekki langan tíma en 

getur skipt miklu máli í samskiptum. Þarna fá þátttakendur tækifæri til þess að 

bæta sig í samskiptum við einstaka börn. Hjá öðrum leikskólanum stendur til að 

framkvæma þessa einkunnagjöf einu sinni í mánuði á næsta skólaári. Samskipti 

starfsfólks í leikskólum við börnin eru afar mikilvæg (Frost, Wertham og Reifel 

2005) og árangur verkefnisins Allir vinir er að þessu leyti mjög þýðingarmikill.  

Einn þátttakandi taldi að á hans leikskóla væru allir starfsmennirnir orðnir 

meira vakandi fyrir samskiptum barnanna og spáðu í hverjir eiga vini og hverjir 

ekki. Vinátta er dýrmæt og hann segist vera farin að sjá hversu stórt hlutverk í 

lífinu vinátta hefur. Hann tók svona til orða: 

Það er bara eins og lífshamingjan sé fólgin í því og hamingjan í því 

að eiga góða vini. 

Þessu til viðbótar sagði einn þáttakandinn: 

Það væri ákjósanlegast að allur leikskólinn væri með í þessu en 

þetta hjá okkur er auðvitað bara byrjun, þetta eru bara fyrstu 

skrefin og það er orðin svo mikil viðhorfsbreyting að maður horfir 

allt öðruvísi á samskiptin. 

Hann sagði enn fremur að það að eiga góða vini og vera félagslega 

hamingjusamur sé nánast betra veganesti heldur en að fá háar einkunnir í skóla. 

Í leikskóla fara börn að mynda félagslega og tilfinningalega hæfni sem gerir það 

að verkum að þau geti myndað og viðhaldið sinni fyrstu vináttu og fá að tilheyra 

hópi jafningja sinna. Þau börn sem ekki ná að mynda þessi tengsl eiga á hættu 

að vera utanveltu í jafningjahópnum og jafnvel sýna óæskilega hegðun. Ef ekkert 

er gert til að afstýra þessu ástandi getur það leitt til langvarandi vandamála alveg 

fram á fullorðinsárin (Bierman og Earth, 2004). Niðurstöður úr einkunnargjöfum 

og viðtölum við leikskólakennarana endurspegla mikilvægi þess að allt starfsfólk 

leikskólanna sé meðvitað um félagslega stöðu barnanna sem þau vinna með. 

T-blöðin voru annað sem þátttakendur töldu ganga vel upp, en um er að 

ræða verkfæri til að kenna félagsfærni. Oft er börnum sagt að þau eigi að vera 

góð, tillitssöm, umhyggjusöm o.s.frv. en þeim er ekki endilega kennt hvað það 

þýðir. Með T-blöðunum læra börnin hvað felst í orðum eins og hrós, tillitssemi 
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og hugmyndinni um að skiptast á. Er þetta gert með því að börnin komi með 

hugmyndir annars vegar að því sem er gert þegar ákveðin færni er annars vegar 

og hins vegar hvað er sagt. Í kjölfarið á slíkri vinnu með hrós voru börnin að mati 

fjögurra þátttakenda dugleg að hrósa hvert öðru og hjálpast að. Hrós er 

mikilvæg félagsleg færni sem gott er að öll börn tileinki sér og því afskaplega 

jákvætt að vinnan með T-blöðin skili þessum árangri. Sem dæmi um hvað þetta 

er mikilvægt þá getur það að börn hrósi hvert öðru ýtt undir að hegðun hjá 

börnum lagist (Kazdin, 2005). Það má því segja að T-blöðin hafi oft á tíðum náð 

að einfalda fyrir börnunum að skilja hvernig hægt sé að nota hugtökin í verki og 

orði. Einn þátttakandi nefndi að: 

Börnin eru dugleg að hrósa systkinum sínum og ekki bara fyrir hvað 

þau er í fínum fötum heldur hegðun, þannig þetta er greinilega að 

skila sér heim. 

Unnið var með fleiri færniþætti, eins og að deila, kurteisi, að skiptast á og 

vináttu og voru þátttakendur á því að vinnan með T-blöðin hefði bæði í för með 

sér að börnin öðluðust skilning á hugtökunum, notuðu þau í daglegu tali og það 

sem kannski mest er um vert; að þau yfirfærðu þekkinguna yfir á hegðun. Þannig 

mátti sjá börnin skiptast á, hjálpast að og sýna tillitssemi, svo eitthvað sé nefnt. 

Því virðist sem sú félagsfærni þjálfun sem unnin er með í verkefninu Allir vinir 

geti haft jákvæð áhrif og ýtt undir skilning á mikilvægum færniþáttum, sem og 

aukið félagsfærni. Fjölmargar rannsóknir benda til að félagsfærni sé börnum 

afskaplega mikilvæg (Aldís U. Guðmundsdóttir, 2007; Kostelnik, Gregory, 

Soderman og Whirenm 2011) og eru þetta því sérlega jákvæðar niðurstöður. 

Annað sem nefnt var sem dæmi um að verkefnið gengi vel upp var að börnin 

töluðu saman til þess að leysa sín vandamál sjálf. Einnig voru umræðurnar sem 

sköpuðust í hópastarfi oft og tíðum mjög góðar. Þá voru stórfundirnir góðir, þar 

sem börnin bjuggu til sínar eigin samskiptareglur. Þar ræddu börnin hvernig á að 

koma fram við aðra og oft bentu bæði af börn og þátttakendur á reglurnar til 

þess að minna hvert annað á hvernig ætti að koma fram. Börnunum þóttu þessir 

fundir skemmtilegir en þess þurfti að að gæta að hafa þá ekki of ört. Einnig kom 

fram hjá tveimur þátttakendum að gæta þyrfti þess að hafa hópinn ekki of 

stóran á stórfundunum og betra væri að hafa hverja deild sér. Með því skapaðist 

meira tjáningarfrelsi fyrir börnin og möguleikar fyrir lágværu raddirnar til komast 

að jukust. Einn kom inn á að: 

Sko, þeim fannst rosalega gaman að ræða vináttu og samvinnuleikirnir 

voru að virka vel, svona oftast en… maður hefði þurft meiri tíma. 
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Gott þótti þátttakendum að geta vísað í samskiptareglurnar sem búnar voru 

til í upphafi ef upp komu ágreiningsmál því þar voru línurnar fyrir verkefnið 

lagðar. Samvinnuverkefnin og leikirnir komu vel út og fannst krökkunum oft 

mikið fjör í leikjunum. Börnin bentu hvert öðru meðal annars á hvað hægt væri 

að gera svo allt gengi betur. Með leikjunum náðu þátttakendur að virkja 

krakkana til þess að vinna saman sem ein heild.  

Það voru allir með því það voru allir svo spenntir yfir nýjum leikjum og 

það var eitt sem ég fattaði, það er gott að nota leiki sem enginn vinnur. 

Er þetta í samræmi við Aðalnámskrár leikskóla (2011) en þar kemur fram að 

börnin eigi að læra að taka tillit hvert til annars og læra að vinna sem ein heild. 

Með leiknum læra þá börnin að virða rétt hvert annars og ákveðnar 

samskiptareglur eiga sér stað. Það eitt að kunna að vinna saman getur verið gott 

veganesti fyrir börnin til þess að taka með sér út í lífið því að kunna að vinna vel 

saman í hóp getur nýst vel seinna meir. Ljóst má því telja að margt af því sem 

lagt var upp með í vinnunni með börnunum gekk vel og er óhætt að segja að 

vinnulagið hafi gengið eins og ætlast var til. 

Það helsta sem gekk ekki upp var, líkt og þegar er komið fram, að 

þátttakendur töldu sig aðeins of mikið í lausu lofti bæði við vinnu á verkefninu 

og hvert framhaldið yrði. Tíu þátttakendur nefndu að engin hópaskipti hefðu 

komið inn í verkefnið og það hefði vantað. Rætt hafði verið í upphafi að setja 

börnin í litla hópa til þess að vinna náið með, þessi hópaskipting kom aldrei til 

þeirra svo ekkert varð úr þeirri vinnu. Þátttakendur höfðu auðsjáanlega bundið 

miklar vonir við þessa hópaskiptingu og séð fyrir að hún hefði getað hjálpað 

börnunum enn frekar. Gaman hefði verið að sjá hverju þessi hópaskipting hefði 

skilað því fram hefur komið í öðrum rannsóknum að vinna bæði með hópa og 

einstaklinga hefur gengið vel og dregið út tíðni eineltis. Ástæðan er m.a. sú að 

börnin finna þá fyrir félags- og tilfinningalegu öryggi (Sharp og Smith, 2000). Í því 

ljósi hefði mátt vænta en betri niðurstöðu frá verkefninu ef verkefnavinnan 

hefði orðið að raunveruleika.  

Það sem tengist börnunum sjálfum og gekk ekki nógu vel upp voru orðin sem 

notuð voru á T-blöðunum og voru sum of flókin fyrir þau og þau náðu stundum 

ekki merkingu þeirra. Þá höfðu einhver orðanna svipaða merkingu og var þá 

erfitt að greina orðin að. Það gat reynst þátttakendum erfitt þegar átti að fara að 

útskýra fyrir börnunum hvaða merkingu orðið hefði. Þrátt fyrir það komu nokkrir 

inn á að þessi umræða hafi verið góð og gefandi til þess að vekja þau til 

umhugsunar. Gott hafi verið að ræða hvað liggi að baki orðunum og hvað þau 

þýða. Það þarf velja orðin af kostgæfni og gæta að þau séu við hæfi barnanna. 

Eins og áður kom fram skilaði sér eitthvað af umræðunni heim til barnanna og 
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þótti það gott. Þá væri hægt að ræða þetta við foreldra og fá jafnvel nánari 

útskýringu á orðunum sem hægt hafi verið að deila með hinum börnunum. 

Í heild má segja að þau verkfæri sem notuð voru hafi komið vel út. Að sumu 

þarf að huga betur að, eins og fram hefur komið, en mest eru það þættir sem 

auðvelt er að laga ef verkefnið verður notað á fleiri leikskólum. Ekki er nógu gott 

að sá hluti verkefnisins sem snýr að vinnu með einstaklinga og litla hópa komst 

ekki í framkvæmd. Vonir standa þó til að sú vinna muni fara fram í 

grunnskólanum, því eins og fram hefur komið er verkefnið samstarfsverkefni 

leikskóla, grunnskóla og frístundaheimilis.  

6.3.2 Foreldrar 

Ef foreldrar eru vel upplýstir og meðvitaðir um eineltismál eru líkurnar meiri á 

því að þeir aðstoði sitt barn ef einelti kemur upp. Ásamt því að vera tilbúnari til 

samvinnu og bregðast við samkvæmt stefnu skólans ef þörf krefur (Sharp og 

Smith, 2000). Allir þátttakendur voru sammála um að viðhorf foreldra til 

verkefnisins væru jákvæð. Það kom best í ljós þegar foreldrafundur var haldinn 

en stærstur hluti foreldranna mætti á fundinn og sköpuðust góðar umræður um 

mikilvægi verkefnisins. Er þetta jákvætt því að ef foreldrar eru meðvitaðir um 

einelti í leikskólum eykur það líkurnar á að þeir hjálpi barninu sínu að feta réttar 

slóðir til þess að leysa ágreining. Auk þess eru meiri líkur á að foreldrarnir séu 

tilbúnari til þess að vinna með leikskólanum ef eineltismál kemur upp (Sharp og 

Smith, 2000). Fjórir þátttakendur minntust þó á að þeir fyndu lítið fyrir viðhorfi 

foreldra í daglegu starfi en einstaka tilfelli komið upp þar sem foreldrar létu 

skoðanir sínar í ljós. Í foreldraviðtölum hjá einum þátttakanda kom fram að 

langflestir voru rosalega ánægðir með verkefnið. Þrátt fyrir jákvæðu viðhorfin 

voru margir hissa í byrjun þegar þeir heyrðu af verkefninu. Margir foreldrar 

héldu að ekkert einelti væri í leikskóla eða höfðu ekki hugsað til þess að það gæti 

átt sér stað hjá svona ungum börnum. Það má því segja að foreldrafundurinn 

hafi verið ákveðin vitundarvakning fyrir foreldra. Það sem kom þó á óvart var að 

foreldrar spurðu lítið út í verkefnið þrátt fyrir að vera ánægðir með það. Það má 

því segja að með foreldrafundinum hafi orðið vakning á hugtakinu einelti meðal 

leikskólabarna og er það byrjunin í að koma umræðunni af stað í samfélaginu.  

Þó að lítið hafi verið spurt á foreldrafundinum sagði einn þátttakandi frá því 

hvernig verkefnið skilaði sér heim til foreldra þegar börnin fóru að nota orðin 

sem þau höfðu lært í leikskólanum. Hann sagði: 

Þau tóku „að vera þolinmóður“ vel heim til sín; þá var bara „pabbi 

vertu þolinmóður, ég er að klæða mig“ og foreldrarnir töluðu alveg 

um að þau tóku það með sér heim. 
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Foreldrarnir hafa sama hlutverk og kennararnir, að leiðbeina og innræta 

siðferðisleg viðmið sem eiga sér stað í samskiptum. Að börnin fái sömu skilaboð 

frá starfsfólki leikskólanna og foreldrum er mikilvægt, sem og að samstarf 

foreldra og leikskóla sé gott (Aðalnámskrá, 2011). Óhætt er að segja að ágætis 

samstarf hafi náðst með foreldrum í verkefninu Allir vinir. Þrátt fyrir lítil viðbrögð 

foreldra fyrir utan foreldrafundinn voru viðhorf foreldranna til verkefnisins 

jákvæð. Einnig náðist samstaða á foreldrafundunum þar sem foreldrar voru 

sammála um að einelti væri eitthvað sem ekket foreldri vill sjá og allir vila losna 

við. Hægt væri að efla samstarf við foreldra enn meira með því að senda þeim 

reglulega tölvupósta um stöðu verkefnisins og jafnvel hvetja þá til þess að senda 

inn sögur að heiman, ef verkefnið er að skila sér þangað.  

6.3.3 Áhrif verkefnisins á þátttakendur 

Það má segja að verkefnið hafi haft margvísleg jákvæð áhrif á þátttakendur þess. 

Einkum má nefna að augu þeirra opnuðust fyrir ákveðnum hegðunarmynstrum 

og þeir fóru að horfa öðruvísi í leik barnanna, sem og á barnaefni sem er í 

sjónvarpinu og þær bækur sem lesnar eru fyrir börnin. Verkefnið minnti þá á að 

sífellt þarf að hafa í huga hvað það er sem börnin eru að sjá og heyra. Þá hafði 

verkefnið einnig þau áhrif að þátttakendur gripu fyrr inn í aðstæður, jafnvel 

aðstæður sem þeir hefðu ekki skipt sér af áður en verkefnið fór af stað. 

Ég finn það alveg á starfsmannahópnum að þetta hefur skilað sér og 

það er það jákvæða við þetta verkefni. 

Í þessu samhengi nefndi einn þátttakandi að þetta hefði verið góð 

sjálfsskoðun, hvernig þátttakendur koma fram við börnin og börnin koma fram 

við hvert annað. Einn þátttakandinn sagði: 

Ég er miklu opnari fyrir því hvernig þau eru hvert við annað, maður 

pælir í hvernig þau eru að leika sér saman og hvernig framkoma 

þeirra er í garð annarra. 

Þátttakendur beina börnunum meira í að leysa úr sínum vandamálum sjálf, 

koma frekar með tillögu og fá þau síðan til þess að finna lausn. Þau reyna einnig 

frekar að sjá undir yfirborðið hvað það var sem olli vandamálinu. Þá nefndi einn 

þátttakandinn að: 

Áður var maður sáttur við að sjá þetta slétta og fína yfirborð en 

núna er maður farinn að sjá kannski, sjá svona sprungur í 

yfirborðinu og þá er maður kannski meira að kafa undir það og mér 

finnst það svolítið skemmtilegt. 
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Einnig hafði verkefnið áhrif á það hvernig þátttakendur töluðu saman á 

deildarfundum og hvernig hugur þeirra varð opnari fyrir þessari hegðun. Einn 

nefndi til að mynda að áður en verkefnið hófst hefði hann líklega leyst mörg 

vandamál sem upp komu á allt annan hátt en hann gerði í dag og reyni nú frekar 

að kafa dýpra undir yfirborðið áður en hann leggur fram sína dóma í málum. Er 

þetta í samræmi við fræðilegar niðurstöður en komið hefur í ljós að með því að 

hafa þekkingu á efninu og hvernig erfið hegðun þróast, verður auðveldara að 

takast á við hana (Sharp og Smith, 2000). Það má því segja að þessar niðurstöður 

séu mikilvægar fyrir alla, því það skiptir miklu máli að vera vakandi fyrir 

eineltishegðun því afleiðingar eru miklar eins og fram hefur komið. 

Niðurstaðan var sú að verkefnið hafði kennt þátttakendum ótal margt. Það 

má því segja að áhrif þess hafi verið jákvæð enda var verkefnið að mati margra 

skemmtilegt og vakti starfsfólkið til umhugsunar um að gera enn betur í daglegu 

starfi inni í leikskólanum. Þetta hafi verið góð viðbót við það góða starf sem 

þegar var unnið en með markvissari hætti. 

6.4 Næstu skref 

Þar sem þetta verkefni var prófað í fyrsta skipti þótti mikilvægt að fá fram þær 

hugmyndir sem þátttakendur höfðu varðandi næstu skref verkefnisins. Allir voru 

sammála um að verkefnið þyrfti aðeins að bæta áður en hægt væri að keyra það 

í gegn aftur. Hér á eftir verður greint nánar frá þeim hugmyndum og 

framtíðarhorfum sem fram komu. 

6.4.1 Góð ráð og framtíðarhorfur 

Þegar hugað var að því hvort þetta verkefni er komið til að vera töldu sumir 

þátttakendur það mikið undir stjórnendum komið. Einn talaði um að sér þætti 

það frekar sorglegt að vera búinn að eyða miklum tíma, þó að það hafi vantað 

meiri tíma, í þetta verkefni. Ef ekki er haldið áfram þá verður lítið úr allri þeirri 

vinnu sem búið er að leggja í það. Hann nefndi jafnframt að hvort sem verkefni 

verður tekið alfarið inn eða ekki komi hann til með að nýta sér hluta úr því inn í 

starfið á næsta ári. Allir þátttakendur voru á því að verkefnið væri komið til að 

vera. Hvort það yrði í sömu mynd var ekki alveg víst og fannst mörgum þeirra 

líklegt að nokkrar smávægilegar breytingar yrðu gerðar á því.  

Um leið og þetta er komið í góðan farveg og komið til að vera, ekki 

vera bara svona auka dót sem þarf að gera heldur orðið bara svona 

eins og að stefnu leikskólanum að einelti er ekki liðið hér, þá er 

þetta pottþétt komið til að vera. 
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Með því að hafa tekið þátt í þessu verkefni taldi einn þátttakandinn að hann 

væri farinn að horfa öðrum augum á leikinn og það væri eitthvað sem hann 

myndi nýta sér til framtíðar. Fleiri tóku í sama streng og sögðu að fyrst þetta 

hjálpaði þeim gæti það einnig hjálpað öðrum.  

Mér fannst það bara strax við fyrstu kynningu, þá fór maður strax í 

það að horfa öðrum augum á leikinn. Þannig að þú þarft ekki að 

fara í einhverja „heví“ vinnu og verkefni með þessa hluti heldur 

bara þetta, að þú ert meira vakandi fyrir þeim. 

Allir þátttakendur voru sammála um að innleiða verkefnið á fleiri leikskóla og 

jafnvel niður á yngri deildir. Það að innleiða verkefnið niður á yngri deildirnar 

gæti komið leikskólanum vel. Einn þátttakenda tók svo til orða: 

Við bindum miklar vonir við að ef byrjað er á þessum hlutum þegar 

börnin eru yngri þá séu þau ekki búin að temja sér þessi neikvæðu 

samskipti. 

Ef allt starfsfólk leikskólanna fengi sömu fræðsluna og næði að horfa á leikinn 

öðrum augum myndi líkur jafnvel aukast á að það hjálpaði til við að sporna gegn 

einelti. Þá væri mögulega hægt að stöðva óæskilega hegðun strax og beina 

henni annað, með því væri ólíklegra að þessi óæskilega hegðun næði að festa sig 

í sessi hjá börnunum. Einnig kom fram að gott væri að innleiða þetta niður á 

miðstigið ef of stórt stökk þætti að innleiða verkefnið á allan leikskólann. Það 

væri þá hægt að vinna með hvern árgang í tvö ár. Það næðist jafnvel betri vinna 

með þann árgang því sá elsti er mikið í ferðalögum og undirbúningi fyrir skólann. 

Nauðsynlegt væri að byrja smátt hjá þeim yngstu og bæta síðan sífellt við 

verkefnin eftir því sem börnin eldast. Þegar gerð var könnun á öðrum 

leikskólanum kom í ljós að það helsta sem foreldrar vildu sjá á góðum leikskóla 

voru góð samskipti, félagsfærni og að komið sé vel fram við aðra. 

Það nefndi ekki eitt einasta foreldri að barnið ætti að læra stafina 

eða svoleiðis… mér finnst það jákvætt því ef þetta er í lagi þá er 

ekkert mál að kenna þeim hitt því þá er kominn vinnufriður til þess 

að kenna þeim að lesa. 

Fram kom hjá nokkrum þátttakendum að mikilvægt sé að Vanda nái að koma 

verkefninu það vel frá sér að hægt sé að vinna það án mikillar aðkomu hennar. 

Þetta er einn þeirra ráðlegginga sem þátttakendur gáfu fyrir framtíð 

verkefnisins. Ef verkefnið er vel sett upp ætti hver og einn leikskóli að geta 

ákveðið í sameiningu hvernig best sé að vinna það þó svo að uppbyggingin á því 
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sé ávallt sú sama. Ef verklýsingin er skýr ætti að vera auðveldara að vinna 

verkefnið vel. Mikilvægt er að ná að festa verkefnið í sessi þannig að það verði 

hluti af daglegu starfi. Þá þyrftu leikskólarnir að setja sér stefnu í hvernig eigi að 

vinna gegn einelti og taldi einn þátttakandinn að þá væru meiri líkur á að allt 

gengi vel. 

Í mörgum skólum er stefnt að því að bæta hegðun barna og auka virðingu í 

garð annarra. Með þessu verkefni er því unnið að sömu gildum og margir skólar 

stefna að. Eins og Vanda kom inn á á einum fræðslufundinum er þetta ekki 

eingöngu verkefni leikskólans heldur eitthvað sem allir þurfa að koma að svo vel 

til takist. Einn þátttakandi sagði: 

Uppeldi barna er ekki mitt prívat og persónulega mál heldur er það allra. 

Það góða við þetta verkefni, að mati eins þátttakandas, var að fá foreldrana 

inn á fund, því allir foreldrar vilja auðvitað alltaf það sem er best fyrir börnin sín. 

Gott hefði verið að fá meira álit frá foreldrum og jafnvel leggja fyrir þá 

spurningalista og spyrja hvernig verkefnið hefði skilað sér heim og hvort virk 

umræða hafi verið heima. Það hefði verið gaman að sjá hvernig þeirra upplifun 

af verkefninu var. Einnig þótti fjórum viðmælendum og foreldrum gott að 

verkefninu yrði fylgt eftir í grunnskólanum sem flest þessara barna, sem tóku 

þátt, fara í. 

Í heild má segja að verkefnið hafi tekist ágætlega og það sem þarfnast 

lagfæringar snýr fyrst og fremst að framkvæmdinni en ekki innihaldi 

verkefnisins. Ef framkvæmdin væri bætt væri líklegra að ávinningur af 

verkefninu yrði enn meiri. 
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7 Niðurlag 

Eins og hér hefur verið skýrt er verkefnið Allir vinir forvarnarverkefni gegn 

einelti, án þess þó að beinlínis sé rætt um einelti, heldur unnið með samskipti 

þátttakenda og leikskólabarna, sem og félagsfærni, vináttu og samvinnu. Með 

rannsókninni var fyrst og fremst verið að leita eftir viðhorfum þátttakenda til 

eineltis í leikskólum, verkefnisins og innleiðingar þess á tvo leikskóla á 

höfuðborgarsvæðinu. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til að kjörið sé að 

nota vináttu, samvinnu og félagsfærniþjálfun til að koma í veg fyrir einelti á 

meðan börnin eru enn í leikskóla. Lýðræðisleg vinna var unnin með börnunum 

og telur Kristín Dýrfjörð (2006) að tilheyra tilteknum hópi eða ákveðnum gildum 

vera forsenda lýðræðis. Ekki er um mikla viðbót við störf þátttakenda að ræða 

því að í leikskólum er mikið unnið að því að tengja börnin saman og þar skapast 

oft þeirra fyrstu vináttutengsl. Þar að auki er mikið hlúð að samskiptum og reynt 

að hafa þau sem best. Þá benda skrif fjölmargra fræðimanna til þess að 

mikilvægt sé að byrja að vinna að forvörnum meðal leikskólabarna, því 

eineltislega hegðunin byrjar að koma fram hjá þeim (Alsaker, 1997; Perren og 

Alsaker, 2010; Vlachou o.fl., 2011). Tilgangur forvarnarvinnunnar er því að 

stöðva þessa hegðun áður en hún nær að festa rótum.  

Eins og fyrr er getið eiga þátttakendur oft erfitt með að greina á milli eineltis 

og ágreinings meðal barna. Þekking er þó til staðar á eineltisbyrjandi hegðun og 

hvernig hún þróast og því mikilvægt að koma þessari þekkingu til skila til 

þátttakenda, eins og gert er í verkefninu Allir vinir. Þá var þátttakendum falið að 

fara í sjálfskoðun og leggja áherslu á hvernig augum þeir líta á leikinn og 

samskipti barna. Þetta bar góðan árangur og voru allir þátttakendur sammála 

um að þó að verkefninu yrði ekki haldið áfram, myndi ekkert breyta því hvernig 

þeir horfa nú á leik barnanna. Þetta eru jákvæðar niðurstöður og þá má segja að 

hér sé kjörið tækifæri til þess að grípa í taumana og gera eitthvað gott. Þarna 

sést vel hversu mikil þörf er á fræðslu og þjálfun. Því skilar vinnan við verkefnið 

til leikskólans. 

Nauðsynlegt er að markvisst forvarnarstaf sé unnið með leikskólabörnum og 

yngstu bekkjum í grunnskólum. Eins og þær rannsóknir sem gerðar hafa verið 

sýna eru um 10% leikskólabarna gerendur og 6% barna þolendur (Alsaker, 1997). 

Þessar tölur eru einfaldlega of háar miðað við þær alvarlegu afleiðingar sem 

eineltinu fylgja. Þróunarverkefnið Allir vinir er gott dæmi um slíkt forvarnarstarf 
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og einnig verkefnið Vinátta sem hét upphaflega Fri för mobberi og hefur nýlega 

verið tekið upp á Íslandi.  

Vinnan við þessa rannsókn sýnir að nauðsynlegt sé að skoða einelti 

leikskólabarna nánar. Fáar sem engar rannsóknir eru til um þetta efni hér á landi 

heldur hefur eineltisrannsóknum aðeins verið beint að eldri börnum. Þess vegna 

eru ekki til neinar tölur um tíðni eineltis hér á landi sem gott væri að hafa til þess 

að bera saman við tíðni eineltis leikskólabarna á Norðurlöndum. Einnig þykir 

þörf á því að rannsaka þetta betur hér á landi til þess að hægt sé að meta 

stöðuna betur og styðja við forvarnir.  

Þar sem þetta verkefni var framkvæmt í fyrsta sinn komu upp nokkrir hnökrar 

sem þarf að vinna betur úr áður en verkefnið er keyrt af stað aftur. Það sem háði 

verkefninu helst var tímaleysi allra sem að því komu. Með því að setja verkefnið 

markvissar upp, skipuleggja það betur og hafa línurnar skýrari um hvað eigi að 

gera verður öll vinna einfaldari. Sameiginlegir fundir kæmu sér vel fyrir 

þátttakendur til að þeir geti borið saman bækur sínar og hvatt hver aðra áfram í 

vinnunni. Það sem mér þótti einstaklega uppbyggilegt var að allir þátttakendur 

voru jákvæðir í garð þessarar vinnu og töldu að verkefnið hefði breytt því 

sérstaklega hvernig horft væri á leik barnanna. Sjá má að verkefnið skilaði mörgu 

góðu til leikskólans öðru en því hvernig horft er á leikinn og má þar nefna 

hvernig börnin fóru að hrósa hvert öðru, vönduðu sig við að nota 

samskiptareglurnar og hjálpuðu hvert öðru ef á þurfti að halda. Með þessum 

niðurstöðum þykir mér koma skýrt fram hverju verkefnið skilar inn í starfið á 

leikskólunum. 

Eins og fram hefur komið vantaði tíma til þess að geta leyst verkefnið vel að 

mati þátttakenda. Verkefnið komst aldrei á þann stað sem upphaflega var lagt 

upp með eins og að koma inn vinnu við aðgerðaráætlun. Þar að auki var 

verkefnið stórt og veigamikið og þótti óhentugt að byrja með það um áramót. 

Líklega hefði verið betra að byrja strax að hausti. Þrátt fyrir það skilaði verkefnið 

árangri og bætti starfið innan leikskólanna. Þátttakendur fóru að horfa öðruvísi á 

leik barnanna, grafa dýpra eftir ástæðu ef einhver vandamál komu upp í leik, 

voru meðvitaðari um sín samskipti við börnin og hina starfsmennina ásamt því 

að börnin voru dugleg að hjálpa hvert öðru ef þess þurfti. Það þótti ókostur við 

þessa rannsókn að leiðbeinandinn við rannsóknina var aðalhvatamaður að 

verkefninu sjálfur. Engu að síður þarf að taka tillit til þess að Ísland er lítið land, 

sérfræðingar í einelti eru fáir og þá sérstaklega í einelti leikskólabarna. Einnig er 

vert að það komi fram að ekki er hægt að alhæfa niðurstöður þessara 

rannsóknar yfir á aðra leikskóla, þar sem viðmælendur voru aðeins 11. Eigi að 

síður gefa niðurstöðurnar góð fyrirheit um að hægt sé að hefja forvarnarvinnu 

gegn einelti strax í leikskólum. 
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Von mín er sú að þetta verkefni veiti nýja innsýn inn í eineltisumræðuna og 

opni augu fólks fyrir því að fylgjast með hvenær eineltishegðun fer að myndast, 

þannig að betur verði hugað að upptökum vandans. Það er mín ósk að það takist 

að endurbæta verkefnið Allir vinir svo fleiri geti nýtt sér það og auðveldrara 

verði að innleiða verkefnið á aðra leikskóla og niður á yngri deildir. 
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