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Formáli 

Árið 2016 kláraði ég grunnnámið mitt í uppeldis- og menntunarfræði og hóf að vinna á 

nýjum leikskóla. Þar fékk ég það að vera umsjónarmaður Vináttuverkefnis Barnaheilla sem 

við vorum þá að byrja með á leikskólanum. Efnið heillaði mig mikið og ákvað ég að kynna 

mér það vel. Aðeins ein könnun hefur verið gerð á gengi þess síðan vinna með það hófst og 

var sú könnun gerð ári eftir að verkefnið var gefið út hér á landi. Barnaheill standa fyrir 

námskeiði fyrir þá sem vilja taka þátt og er áhuginn mældur út frá því hversu margir hafa sótt 

þau. Árið 2017 hóf ég svo meistaranám mitt í menntunarfræði leikskóla og ákvað ég að taka 

fyrir Vináttuverkefnið sem lokaverkefni þar sem að mig langaði að kanna betur hver 

raunverulegur áhugi á verkefninu væri og hvernig starfsmenn leikskóla væru að nýta það.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni kærlega fyrir stuðninginn í gegnum þetta verkefni og námið 

sjálft. Stuðningur þeirra gaf mér innblástur og hvatningu þegar ég þurfti mikið á því að halda. 

Leiðbeinanda mínum, Ársæli Má Arnarssyni, þakka ég fyrir faglega leiðsögn og stuðning í 

gegnum verkefnið. Einnig vil ég þakka leikskólastjóranum mínum, Guðrúnu Brynjólfsdóttur, 

fyrir að gefa mér tíma frá vinnu þegar ég þurfti á að halda til þess að vinna í verkefni þessu, 

ásamt því að hvetja mig áfram og gefa mér góð ráð í gegnum námið mitt.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun 

og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra 

eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á öllu sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, (7, janúar 2020) 

 

Anna Björnsdóttir 
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Ágrip 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að kanna notkun starfsmanna leikskóla á Vináttuverkefni 

Barnaheilla og athuga hvort að þeir telji að efnið sé að skila sér til barnanna. Vináttuverkefni 

Barnaheilla er ætlað sem forvörn gegn einelti sem notað er í um 47% íslenskra leikskóla 

(Barnaheill, E.d.). Eineltismál eru höfundi mikið hjartans mál og hefur höfundur unnið með 

verkefnið síðan 2016 á leikskólanum sínum. Aðeins hefur verið gerð ein rannsókn á 

viðfangsefninu hér á landi, fór sú rannsókn fram skólaárið 2014-2015. Þátttakendur voru þá 

alls 24 og komu frá sex mismunandi leikskólum (Lára Rún Sigurvinsdóttir, Sigrún Sif 

Jóelsdóttir og Kristín E. Harðardóttir, 2015). Fannst því höfundi tilvalið að senda út nýja 

rannsókn til þess að kanna betur áhuga leikskólastarfsmanna á Vináttuverkefninu og athuga 

hvernig starfsfólkið nýtir sér þau verkfæri sem fylgja. 

Gagnaöflun þessarar rannsóknar fór fram með spurningalista sem sendur var út á þá 

leikskóla sem vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla. Spurningalistinn saman stóð af 

krossaspurningum þar sem spurt var um þekkingu þátttakenda á efninu, hvernig þeir nýta sér 

verkefnið og hvort að þeir telji að það beri árangur. Niðurstöður sýna að þátttakendurnir voru 

flestir sammála um að verkefnið hafi hjálpað þeim að öðlast þekkingu á einelti og 

birtingamyndum þess. Niðurstöður sýna að efnið nær til barnanna sem og starfsfólks innan 

leikskólanna sem tóku þátt í rannsókninni. Niðurstöður rannsóknar þessarar eru sambærilegar 

niðurstöðum fyrri rannsóknar. Höfundur telur að mikilvægt sé að gera rannsóknir reglulega 

og sjá hvort að það þurfi að breyta einhverju í tengslum við verkefnið svo að leikskólar hætti 

ekki að nýta sér verkefnið þar sem að það er að bera árangur nú til dags. Með rannsókn 

þessari er hægt að sjá hvaða áhrif Vináttuverkefni Barnaheilla hefur á leikskólum og 

niðurstöður sýna að með fræðslu um vináttu er hægt að kenna ungum börnum hvað einelti er 

og hvernig má koma í veg fyrir það. 
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Abstract 

 

Free of Bullying – Save the children Iceland 

The purpose of this research was to examine the use of the project Free of bullying – Save the 

children Iceland by presschools teachers, and to investigate if they think that the project is 

getting through to the children. Free of bullying – Save the children Iceland is a prevention 

project that is used in about 47% of Icelandic kindergartens (Barnaheill etc.). This project is 

of great personal importance to the researcher, and she has been working on it since 2016. 

After the project was published in Iceland, only one study has been done on it. That research 

took place in the schoolyear 2014-15. Participants were 24 in total, and from 6 different 

kindergartens (Lára Rún Sigurvinsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir and Kristín E. Harðardóttir, 

2015). The researcher thought it was interesting to redo this study to see the status of it today 

since the project had managed to spread more out. The current study had a multiple-choice 

questionnaire where participants were asked about their knowledge on this subject, how they 

use it, and if they think that the results have been positive. The findings show that most 

participants agreed it helped them obtain knowledge about bullying and the forms it can take. 

The study shows that the project is reaching the kids, along with the staff in the kindergartens 

that were participating in this research. The result of this research is similar to that of the 

previous one. The researcher believes that it is important to check the status of this project 

regularly, and to see if anything regarding it can be changed so that the participating 

kindergartens will continu using it, since it seems to be getting positive results so far. This 

research can be used to show what effect Free of bullying – Save the children Iceland is 

giving to the presshoolers and shows that young kids can be taught what bullying is, and how 

to prevent it.  
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Inngangur  

Einelti er vandamál sem erfitt er að eiga við og koma í veg fyrir. Það að verða fyrir einelti er 

mjög alvarlegt mál og getur haft í för með sér varanlegan andlegan og líkamlegan skaða fyrir 

þolanda. Einnig geta afleiðingarnar verið alvarlegar fyrir gerendur en þeir sitja oft eftir með 

mikla eftirsjá. Einelti getur þannig haft neikvæðar afleiðingar á bæði þolendur og gerendur,  

og því lengur sem það stendur yfir getur vanlíðan beggja einstaklinga versnað til muna. 

Einelti er lærð hegðun sem þýðir að börn læra af þeim sem eldri eru. Til þess að koma í veg 

fyrir einelti er mikilvægt að stöðva það í fæðingu, þar gegna kennarar sem og foreldrar 

mikilvægu hlutverki sem fyrirmyndir. Einelti getur birst í samskiptum hjá mjög ungum 

börnum og er því nauðsynlegt að hefja forvarnarstarf sem fyrst. Með forvarnarstarfi er hægt 

að kenna börnum að vera góður vinur og sýna þeim hvernig við sýnum öðrum virðingu og 

umhyggju (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2017).  

Aðalnámskrá leikskóla (2011) segir: „Starfshættir leikskóla eiga að stuðla að því að 

börn læri að bera virðingu og umhyggju fyrir öðru fólki, þrói með sér samkennd, tillitssemi 

og vináttu. Í leikskóla á að stuðla að því að börn þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með því að 

virða sérstöðu og sjónarmið hvers einstaklings“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014, bls. 24). Til þess að koma til móts við þær áherslur sem Aðalnámskrá leikskóla gefur 

væri gott fyrir leikskóla að hafa forvarnaráætlanir og búa starfsfólk sitt undir að takast á við 

eineltismál. En það er ekki skylda fyrir leikskóla að setja sér stefnu um forvarnaráætlanir 

gegn einelti. Það er því ákvörðun hvers leikskóla fyrir sig að ákveða hvort sérstakar 

aðgerðaáætlanir séu virkar eða ekki (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). 

Mikilvægt er að hefja forvarnarstarf strax á leikskólastigi með því að vinna með 

góðan skólabrag, jákvæð samskipti, vinsemd og virðingu fyrir fjölbreytni í nemendahópnum. 

Eitt af þeim forvarnarverkefnum sem boðið er upp á í dag er verkefnið Vinátta sem gefið er 

út af Barnaheill, sem hefur verið í boði fyrir íslenska leikskóla síðan 2014. 
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Markmið rannsóknar 

Aðeins ein rannsókn hefur verið gerð á vináttuverkefni Barnaheilla. Barnaheill meta hins 

vegar velgengni verkefnisins út frá því hversu margir leikskólar og grunnskólar hafa keypt 

það og sótt námskeiðið sem því fylgir. Markmið rannsóknarinnar er því að athuga og gera 

rannsókn með leikskólum á gengi verkefnisins hér á landi. Með því að senda út spurningalista 

sem byggist á rannsókn sem gerð var hér á landi í upphafi verkefnisins er leitast við að mæla 

gengi þess og sjá hvort það nýtist sem forvörn gegn einelti í leikskólum landsins. Einnig 

langar höfundi að skoða hvaða þættir verkefnisins hafa mestu áhrif sem forvörn í þeim 

leikskólum sem eru að nýta sér það að sögn þeirra kennara sem nota verkefnið. Með því að 

skoða þessa þætti er hugsanlega hægt að sjá vísbendingar um hvað sé að virka sem forvörn og 

hvað ekki, þannig væri hægt að nýta niðurstöður rannsóknarinnar til þess að byggja meira á 

þeim þáttum sem sýna góð viðbrögð sem forvörn og nýta þannig það efni sem verkefnið 

hefur upp á að bjóða. Með rannsókn er verið að greina þá þætti sem eru ef til vill ekki að skila 

sér til barnanna og mögulega væri hægt sé að bæta ef þess þarf þannig að allir þættir 

Vináttuverkefnisins fái að njóta sín.  

 Til þess að komast að því hvaða þættir verkefnisins séu að skila sér inn í leikskólanna 

og til barnanna spyr höfundur: 

• Hvernig eru leikskólar landsins sem skráðir eru sem vináttuleikskólar að nýta 

sér forvarnarverkefnið Vinátta og hefur það náð að festa sig í daglegu starfi?  

• Ef verkefnið hefur náð að festa sig hvaða áhrif hefur það haft? 
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Uppbygging verkefnisins 

Verkefni þetta er megindlegt verkefni þar sem byrjað verður á fræðilegri umfjöllun um einelti 

og og áhrif þess. Farið verður yfir mikilvægi vináttu fyrir einstakinginn og vellíðan barna í 

leikskóla ásamt því að stuttlega verður sagt frá nokkrum verkefnum sem einnig eru í boði til 

þess að fyrirbyggja einelti og hafa verið notuð hér á landi. Verkefni Barnaheilla verður kynnt 

til sögunnar og farið vel yfir tilgang þess og hvað það hefur upp á að bjóða. Þar á eftir verður 

farið yfir rannsókn höfundar. Farið verður yfir aðferð höfundar til þess að safna gögnum og 

greiningu þeirra. Siðferðislegum álitamálum verða gerð skil. Niðurstöðum verður svo lýst að 

lokum og þær bornar saman við fyrri rannsóknir á verkefninu. Síðst en ekki síst lokaorð þar 

sem höfundur ræðir helstu atriði rannsóknarinnar.   
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Einelti 

Það að vera hluti af hóp er ekki alltaf sjálfgefið og einstaklingar þurfa oftar en ekki að vinna 

sér ákveðinn sess svo að þeir verði hluti af ákveðnum hóp. Einelti er alvarlegt vandamál þó 

umræða um það hafi aðeins komið fram á sjónarsviðið fyrir nokkrum áratugum. Thomas 

Hughes skrifaði samt sem áður aðeins um einelti árið 1857 sem sýnir að þetta er vandamál 

sem er auðvitað ekki nýtt af nálinni. Í gamla daga áttu börnin að leysa úr þessu sjálf þar sem 

þetta var persónulegt vandamál og kom öðrum ekki við (Sercombe og Donnelly, 2013). 

Undanfarin ár hefur þó orðið vakning fyrir einelti og birtingamyndum þess, en einnig hefur 

komið í ljós að einelti á sér ekki bara stað á meðal grunnskólabarna eða fullorðinna heldur 

einnig meðal leikskólabarna (Comodeca, Cravita og Coppola, 2015; Helgeland og Lund, 

2017; Ilola, Lempinen, Huttunen, Ristkari og Sourander, 2016; Perren og Alsaker, 2006). 

Það hafa verið gerðar nokkrar rannsóknir á einelti barna í leikskólum og það vekur 

athygli hvað það verða mörg börn fyrir einelti. Eins og sést í töflu 1 þá er þetta sérstaklega 

slæmt í Bandaríkjunum og Bretlandi þar sem tæpur fjórðungur verður fyrir einelti (Helgeland 

og Lund, 2017). Engar sambærilegar rannsóknir eru til á Íslandi.   

 

                                                      Tafla 1. Einelti í leikskólum 

              

 

 

 

 

  

Land Börn sem verða 

 fyrir einelti 

Noregur 12% 

Finnland 13% 

Sviss 6% 

Bretland 13-22% 

Bandaríkin 23% 
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Hvað er einelti? 

Samkvæmt Olweus (1994) er einelti þegar ákveðin manneskja verður fyrir neikvæðu aðkasti 

oft og mörgum sinnum yfir langt tímabil, sem á sér stað að minnst einu sinni til tvisvar í 

mánuði. Ef það gerist einungis einu sinni þá er það ekki talið vera einelti heldur stríðni, en 

þegar það er síendurtekið þá er það einelti. Aðkast á sér stað þegar einhver gerir tilraun til 

þess að valda öðrum vanlíðan, meiðslum eða óþægindum á líkamlegan eða andlegan hátt. 

Einelti getur birst á mismunandi vegu og verið bæði sýnilegt og ósýnilegt. Það getur átt sér 

stað með líkamlegum hætti til dæmis þegar gerandi lemur eða sparkar í einstakling. Andlegt 

einelti getur átt sér stað með orðum til þess að særa einstakling til dæmis með því að hóta, 

uppnefna og stríða. Þetta eru dæmi um sýnilegt einelti en ósýnilegt einelti á sér stað þegar 

börn eru félagslega útskúfuð og fá ekki að taka þátt í ýmsum athöfnum eins og leik. Barn 

getur verið lagt í einelti af einum einstaklingi en einnig af mörgum í einu, en ef það er hópur 

þá eru gerendur yfirleitt jafnaldrar barnsins. Barn getur verið þolandi, gerandi, 

gerandi/þolandi eða áhorfandi þegar upp koma eineltismál (Salmivalli, 2010). 

Algengasta birtingamynd eineltis í leikskólum er þegar börn útiloka einhvern í hópnum 

og sá einstaklingur fær ekki að vera með. Næst algengast er munnlegt einelti, uppnefni, 

bendingar og almenn stríðni. Líkamlegt einelti er sjaldgæfasta birtingamynd eineltis meðal 

leikskólabarna (Helglund og Lund, 2017).  

  

 

Kynjamunur 

Algengara er að strákar taki þátt í einelti heldur en stelpur. Það er, þeir teljast oftar vera 

gerendur eða gerendur/þolendur, en stelpur verða oftar fyrir eineltinu (Comodec o.fl., 2015; 

Ilola o.fl., 2016; Perren og Alsaker, 2006). Strákar eru einnig oftar áhorfendur heldur en 

stelpur. Hins vegar eru fræðimenn ekki sammála um hvort stelpur eða strákar grípa oftar inn í 

eineltið hjá öðrum leikskólabörnum, það er að segja hvort kynið komi þolanda oftar til 

varnar. Þeir eru þó sammála um að stelpur hjálpi þolanda með því að hugga og hughreysta 

viðkomandi en strákar hjálpi meira með því að grípa inn í aðstæður.  Sumir fræðimenn vilja 

meina að það sé vegna þess að strákar búi yfir meiri andlegum styrk og hugrekki en stelpur á 

þessum aldri (Camodeca o.fl., 2015). En oft á tíðum þá gera börn ekkert til þess að koma 

þolendum til hjálpar vegna þess að þau eru hrædd um að verða sjálf lögð í einelti af geranda 

sem og öðrum áhorfendum. Ef þau eru að leika við þolendur eineltis þá veitir það þeim til 
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dæmis enga félagslega stöðu innan hópsins. Þannig getur einelti leitt til þess að þolandi missi 

vináttu sem var til staðar áður en það hófst (Perren og Alsaker, 2006). 

 

 

Fyrstu birtingamyndir eineltis 

Eins og fram hefur komið á einelti sér stað innan leikskóla. Það hafa verið gerðar nokkrar 

rannsóknir á einelti meðal leikskólabarna og barnahópurinn sem er yfirleitt rannsakaður er frá 

þriggja ára aldri upp í sex ára. Algengast er að einelti hefjist um fjögurra ára og það er alveg 

augljóst að börn sem eru á þeim aldri eru farin að leggja í einelti og verða fyrir því 

(Camodeca o.fl., 2015; Ilola o.fl., 2016; Helgeland og Lund, 2017). Það hafa verið gerðar 

rannsóknir með yngri börnum en segja má að einelti hefjist yfirleitt  þegar börn eru í kringum 

þriggja ára aldurinn (Camodeca o.fl., 2015). Hins vegar sjást ýmsar birtingamyndir eineltis 

hjá börnum yngri en þriggja ára en það er yfirleitt á þann hátt að börnin velji að leika við 

einhvern einn frekar en einhverja aðra eða kjósi að loka á aðra vegna þess að þau vilja leika 

sér ein. Það að börn undir þriggja ára kjósi að leika sér ein er algengt þar sem að þau eru 

mikið í einleik og eru að stíga sín fyrstu skref í samleik með öðrum. Rannsókn á samskiptum 

eins til þriggja ára barna í Noregi sýndi að börn sækjast í að leika við þau börn sem hafa 

svipuð áhugamál og þau sjálf. Er því líklegra að þessi börn leiki sér mikið saman og séu 

ólíklegri til þess að hleypa nýju barni að sem leikfélaga (Greve, 2009). Þetta sýnir að börn 

byrja mjög ung að útiloka einstaklinga frá leiknum en eru í raun ekki beinlínis að leggja í 

einelti heldur kjósa að leika við þá sem þau þekkja. Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir (2012) gerðu rannsókn á börnum sem voru 14 mánaða til rúmlega tveggja ára. 

Þar kom í ljós að ung börn nota líkamann sinn mikið til þess að tjá sig þar sem þau hafa ekki 

náð fullum tökum á tungumálinu. Nota þau ýmist látbragð, hreyfingar, svipbrigði og 

mismunandi raddstyrk til þess að hafa samskipti við aðra. Þessar aðferðir barna sem ekki hafa 

náð fullum tökum á tungumálinu sýna þannig hvaða skoðanir börnin hafa um leikfélaga sína 

og hvernig þau mynda félagsleg tengsl við þá. Þessi félagslegu tengsl hafa áhrif á það hver 

staða barnanna er í hópnum og það geta skapast valdatengsl á milli þeirra. Þetta getur leitt til 

þess að einhver börn verði útundan. Þannig að staða þeirra í hópnum hefur áhrif á þátttöku 

þeirra í leik og almennu starfi í leikskólanum. 
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Áhrif eineltis 

Einelti hefur mikil áhrif á andlega heilsu bæði geranda og þolanda (Aalsma og Brown, 2008; 

Dana, 2008; Nunn, 2010; Perren og Alsaker, 2006). Þeir sem verða fyrir einelti eru líklegri til 

þess að þurfa að kljást við þunglyndi, einmanaleika og sjálfsvígshugsanir síðar á ævinni. Þeir 

eiga einnig erfiðara með að fóta sig í skóla, fá lægri einkunnir, eru frekar fjarverandi og 

upplifun þeirra af skólaumhverfinu verður neikvæðari (Aalsma og Brown, 2008). Einnig geta 

þolendur upplifað fjöldann allan af líkamlegum vandamálum eins og svefntruflanir, 

meltingartruflanir og höfuðverki. Þolendur eru einnig líklegri til þess að sýna óæskilega 

hegðun þegar þeir verða eldri með því að taka þátt í áhættuhegðun svo sem þjófnaði eða 

skemmdarverkum (Dana, 2008). Eineltið hefur líka áhrif á gerendur en á síðustu árum hafa 

þeir leitað sér hjálpar í auknum mæli (Nunn, 2010). Gerendur eru yfirleitt félagslyndir 

einstaklingar en rannsóknir hafa sýnt að þeir séu ekki eins samvinnufúsir og aðrir sem ekki 

koma nálægt einelti, þeir teljast oft sýna hvatvísi og árásagjarnir í hegðun sinni og geta átt í 

erfiðleikum með nám sitt. Þetta eru yfirleitt einstaklingar sem eru foringjar í hópnum og eiga 

auðvelt með að setja jafningjum sínum mörk (Perren og Alsaker, 2006; Ársæll Arnarsson, 

Sigríður Malmquist og Þóroddur Bjarnason, 2017). Þrátt fyrir að vera félagslyndir þá geta 

þeir átt erfitt með að aðlagast félagslega og eru þetta oft einstaklingar sem eiga erfitt andlega, 

það er að tilfinningastjórnun getur reynst þeim erfið, eiga erfitt með einbeitingu og sýnt 

einkenni um þunglyndi. Þeir eru líklegri en aðrir til þess að vera í sjálfsvígshugleiðingum 

þegar þeir verða eldri (Ársæll Arnarsson o.fl., 2017).  

 

 

Mikilvægi vináttu 

Það að eiga vini er mikilvægt fyrir einstaklinginn þar sem að mannveran sjálf er félagsvera og 

eru vinir mikilvæg uppspretta félagslegs stuðnings. Á mjög unga aldri eru börn sett í 

félagslegar aðstæður eins og til dagforeldra, leikskóla og síðar grunnskóla. Á þessum stöðum 

gegna jafnaldrar lykilhlutverki í félagsheimi barnæskunnar. Vinir geta verið góður stuðningur 

fyrir börn þegar kemur að ýmsum erfiðleikum eins og til dæmis hegðunarerfiðleikum, 

skólaaðlögun, þegar nýtt systkin kemur í fjölskylduna og við félagslega útskúfun (eins og 

einelti). Vinátta er mikilvægur þáttur fyrir siðferðisþroska einstaklingsins, þar sem að vinátta 

er eitt af þeim fyrstu samböndum fyrir utan foreldratengsl sem börn reyna að byrja að skilja. Í 
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gegnum vináttu þrufa börn sem og fullorðnir að bregðast við tilfinningum, þörfum og 

vandamálum annarra en þeirra eigin. Það að eiga vini reynir á tilfinningaheim barna þar sem 

að vinir eru kannski ekki alltaf sammála um allt og geta komið upp deilur sem börn þurfa að 

læra að takast á við. Getur vinátta verið einn af þeim lykilþáttum sem kennir börnum 

upphafið á því hvernig eigi að leysa átök sem upp geta komið. Vináttan getur hjálpað börnum 

þekkja og vinna úr þessum tilfinningum. Leikir geta einnig kennt börnum á tilfinningar og er 

þykjustuleikur einn af þeim leikjum sem getur hjálpað börnum að koma tilfinningum sínum á 

framfæri. Vinátta er þess vegna afar mikilvæg upp á tilfinningaþroska barna að gera og þá 

sérstaklega um miðbernsku þar sem þá ræða börn frekar við vini sína um vandamál sín en við 

fjölskyldumeðlimi (Dunn, 2004).  

 

 

Vellíðan barna í leikskóla 

Vellíðan er hægt að skilgreina á margvíslegan hátt en almennt er litið svo á að hún feli í sér 

líkamlega, félagslega og tilfinningalegu heilsu einstaklingsins. Vellíðan barna er mikilvæg 

þar sem að hún hefur áhrif á það hvernig þroski barns fer fram. Barni sem líður vel og er í 

góðu jafnvægi eflir vellíðan sína og þar með þroska sinn. Aftur á móti getur barni sem líður 

illa og er vannært farið aftur eða staðnað í þroska (Howard og Mcinnes, 2013). 

Foreldrar sem og aðrir umönnunaraðilar þurfa að vera móttækilegir í hlutverki sínu, 

það er að þeir verða að vera vakandi fyrir og tilbúnir til þess að vinna með hvaða erfiðleika 

sem upp geta komið hjá barninu sem þeir umgangast. Það hversu móttækilegir foreldrar og 

aðrir umönnunaraðilar eru segir til um styrk þeirra til þess að aðstoða barn í gegnum 

erfiðleika. Ef þeir sem umgangast börn búa yfir góðri færni og eru tilbúnir til þess að gera allt 

sem þarf til þess að aðstoða barnið, stuðlar það að heilbrigðum vitsmunaþroska, aukinni 

félagshæfni og tilfinningaþroski barnsins eflist þar sem að það finnur síður fyrir neikvæðni 

frá umönnunaraðilanum. Vísbendingar benda til þess að um 30% barna upplifa náms- og/eða 

hegðunarerfiðleika og er því mikilvægt að styðja við barnið svo að það finni ekki fyrir 

neikvæðni í sinn garð. En þessir erfiðleikar geta haft áhrif á félagslega aðlögun og líkamlega 

heilsu frá barnsæsku og fram á fullorðinsár (Dosman og Andrews, 2012). 

Samkvæmt Aðalnámsskrá leikskóla (2011) verða leikskólakennarar og annað starfsfólk 

leikskólans meðal annars að leggja áherslu á heilbrigði og velferð barnanna. Þessir þættir eru 
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tveir af grunnþáttum menntunar og þeir eiga að endurspeglast í starfi skólans á hvaða stigi 

sem er. Grunnþættirnir eiga að vera sýnilegir í skólaumhverfinu og vera hluti af námssviðinu 

þar sem þeir byggjast á því að auka líkamlega, andlega og félagslega vellíðan barna. Börn 

sem eru félagslega og tilfinningalega örugg í leikskólanum eru líklegri til þess að ná árangri 

og geta frekar metið stöðu sína innan barnahópsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2014). Börnin eyða mörgum klukkutímum á dag í leikskólanum og því er mikilvægt að þeim 

líði vel. Það þarf að leggja áherslu á hreyfingu, hvíld, næringu og hreinlæti til þess að stuðla 

að líkamlegri vellíðan. Þar af auki þarf einnig að leggja áherslu á  jákvæða sjálfsmynd, 

andlega vellíðan, félags tengsl og samskiptafærni til þess að stuðla að andlegri vellíðan. 

Börnin verða líka að læra að skilja tilfinningar sínar sem og tilfinningar annarra en það er 

einnig mikilvægt að þau læri að sýna frumkvæði og taka ákvarðanir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Í 29. gr.  Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna kemur fram að 

með menntun barns skuli stefna að því að rækta persónuleika, hæfileika og almenna getu þess 

eins og unnt er. Einnig að vinna að því að kenna börnum um virðingu, mannréttindi, 

mannfrelsi og undirbúa þau undir það að taka þátt í að lifa í samfélaginu sem ábyrgir 

einstaklingar í þjóðfélaginu. Erfitt getur verið að hlúa af öllum þessum þáttum hjá hverju og 

einu barni (Barnasáttmálinn, 1992). 

Við erum öll ólík og þar af leiðandi eru persónuleikar og sjálfsmyndir hvers og eins 

misjafnar og það getur tekið langan tíma að byggja upp jákvæða sjálfsmynd. Við byggjum 

upp sjálfsmynd okkar á þeim viðbrögðum sem við fáum frá öðrum einstaklingum og þannig 

mótum við góða eða slæma ímynd af okkur sjálfum. Sjálfsmynd leikskólabarna mótast af 

fólkinu sem annast þau og þeim barnahópi sem þau tilheyra. Barn byggir sjálfsmynd sína út 

frá þeirri framkomu sem það fær frá fullorðnu fólki og stöðu þeirra innan barnahópsins (Sara 

Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016). Börn læra það sem fyrir þeim er haft og 

það er mjög mikilvægt að fólk sem vinnur á leikskólum sé meðvitað um það. Þau læra mikið 

með því að taka þátt í samfélaginu sem þau búa í og þess vegna þarf að skapa samfélag fyrir 

börnin þar sem þau geta byggt upp góða sjálfsmynd (Rogoff, 2003). Börn öðlast jákvæða 

sjálfsmynd þegar styrkleikar þeirra fá að njóta sín og þegar þau fá jákvæð viðbrögð frá 

fólkinu í kringum sig eins og til dæmis þegar þau fá hrós. Einnig þarf að sýna börnunum 

virðingu og taka tillit til skoðana þeirra til þess að styrkja sjálfsmynd þeirra. Ef barnið sýnir 

virka þátttöku í barnahópnum eflist félagsþroski þess og staða þess innan hópsins styrkist. 

Þannig að ef börn taka virkan þátt í leikskólastarfinu þá líður þeim betur og vellíðan þeirra 

eykst (Sara Margrét Ólafsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2016). 
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Allir jafnir 

Fræðimaðurinn William Corsaro (2005, 2015) kom með nokkur hugtök um það hvernig börn 

túlka heiminn í kringum sig og hvernig þau endurskapa hann í leik og athöfnum sínum og 

kallaði hann þetta atferli barna túlkandi endursköpun. Notar hann hugtakið túlkun til þess 

útskýra hvernig börn leggja merkingu í samfélagið og umhverfið sem þau búa í og með 

endursköpun á hann við hvernig börn leggja sitt af mörkum til þess að hafa áhrif á umhverfið 

sitt með virkri þátttöku. Leggur Corsaro til að í gegnum þessi hugtök séu börn að lesa í það 

umhverfi sem þau lifa í, ásamt því að skoða athafnir og venjur annarra einstaklinga og túlka 

síðan börn það sem þau sjá og heyra. Eru börn því að læra af þeim sem annast þau og því 

umhverfi sem þau eru í hverju sinni. Gefur þetta til kynna að börn séu getumikil til þess að 

hafa áhrif á eigið líf en einnig séu þau undir áhrif þeirrar menningar sem þau hrærast í (Sara 

M. Ólafsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2017). 

Samkvæmt rannsókn sem gerð var í Noregi með börnum kom í ljós að þau börn sem 

líklegri eru að verða fyrir einelti en önnur börn, eru börn sem hafa lélegan tungumálaskilning, 

erfitt með að komast í leik og vera í leik með öðrum og eru neikvætt skilgreind af fullorðnum 

í leikskólanum (Helglund og Lund, 2017). Leikskólakennarar verða að stuðla að jafnrétti og 

kenna börnum að mismunun sé ekki í boði. Þeir verða líka að byrja á sjálfum sér vegna þess 

að þeir verða að vera meðvitaðir um að börnin læra það sem fyrir þeim er haft. Starfsfólk 

leikskóla þarf að koma fram af virðingu við öll börnin, því ef það er ekki gert þá halda börnin 

að það sé í lagi að mismuna einstaklingum (Rogoff, 2003). Eins ef það er krefjandi 

einstaklingur sem oft þarf að minna á að haga sér vel að þá þarf að muna eftir að hrósa því 

barni þegar við á. Annars fá hin börnin það á tilfinninguna að þetta tiltekna barn sé bara til 

vandræða og gæti það leitt til þess að það verði lagt í einelti (Helglund og Lund, 2017). 

Alveg sama af hvaða kyni eða þjóðerni viðkomandi barn er þá á það rétt á því að það sé 

komið fram við það eins og önnur börn. Ef barn á í erfiðleikum með tungumálið þá verða 

kennarar að reyna hvað þeir geta til þess að aðstoða og fræða hin börnin um 

margbreytileikann sem er í samfélaginu og þá gæti einelti gagnvart þessum börnum minnkað. 

Leikskólakennarar verða að afla sér þekkingar í jafnréttismálum til þess að koma í veg fyrir 

mismunun í leikskólum. Er það mjög mikilvægt þar sem að þeir eru að undirbúa börnin til 

þess að taka þátt í samfélaginu sem við búum í. Börnin eru einstaklingar sem eiga allt lífið 

framundan og þess vegna verður að standa vörð um þau (Þórdís Þórðardóttir, 2016).  

Barnæskan er mjög mikilvægur grunnur fyrir framtíð barnanna og þess vegna er 

nauðsynlegt að bæði börn og fullorðnir hjálpist að í því að gera hana sem besta. Það er líka 
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mikilvægt að börnin fái að njóta sín þegar þau eru svona ung og að barnæska þeirra sé 

ánægjuleg. Það er hægt að stuðla að því með því að leyfa börnunum að taka þátt í 

samfélaginu sem þau búa í og gefa þeim tækifæri til þess að læra af jafnöldrum sínum 

(Dahlberg, Moss og Pence, 1999). Einnig er mikilvægt að sýna börnunum umhyggju og koma 

til móts við hvert barn á þann hátt sem mest ýtir undir vellíðan barnsins. Kennarar þurfa að 

bera hag barnanna fyrir brjósti og þá má ekki gleyma börnunum sem leita ekki eftir 

umhyggju. Kennarinn þarf að geta lesið hópinn og áttað sig á því hvort einhverjum úr 

hópnum líði illa og sérstaklega hvort það sé einhverskonar einelti í gangi (Sigríður Síta 

Pétursdóttir, 2009). 
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Forvarnir gegn einelti 
Í gegnum árin hafa komið fram nokkur verkefni til þess að koma í veg fyrir einelti og 

afleiðingar þess. Hægt er að koma í veg fyrir einelti með tvennum hætti; annars vegar með 

inngripum og hins vegar með forvörnum. Þegar um er að ræða inngrip hefur einelti þegar átt 

sér stað og reynt er að koma í veg fyrir að það haldi áfram. Með forvarnarverkefnum er verið 

að kenna börnum hverjar birtingamyndir eineltis eru og hvernig við getum komið í veg fyrir 

einelti. Forvarnarverkefnin kenna börnum hvernig hegðun er æskileg og kenna börnum 

hvernig þau eigi að bregðast við ef þau telja sig verða vitni að einelti (Kolbrún Baldursdóttir, 

2012). 

Í leikskólum er kennarinn fyrirmynd barnanna og gegnir því lykilhlutverki þegar kemur 

að því að kenna börnum um forvarnir gegn einelti. Hann þarf að stuðla að jákvæðum 

samskiptum milli sín og barnanna og annarra samstarfsmanna. Hann þarf að kenna og 

viðhalda gagnkvæmri virðingu, sýna hvernig við getum verið góð við hvert annað og leysa 

deilur á uppbyggilegan hátt. Með markvissri þjálfun er hægt að kenna börnum á tilfinningar 

sínar og hjálpa þeim að segja frá þeim, kenna þeim að vinna sem ein heild og treysta á sig 

sjálf sem og hvort annað. Einnig æfast þau þá í því að setja sig í spor annarra. Með þessum 

æfingum læra börnin mörk sín og annarra barna og læra að hlusta eftir þörfum hvers og eins 

(Kolbrún Baldursdóttir, 2012). Í næstu tveimur köflum verður stutt kynning á þeim 

forvarnarverkefnum sem hafa verið í boði fyrir leikskóla. Vináttuverkefni Barnaheilla verður 

síðan kynnt á eftir þessum tveimur köflum. 

 

 

Vinsamlegt samfélag 

Við sameiningu leikskóla, grunnskóla og frístundastarfs Reykjavíkur varð til eitt svið sem 

nefnist Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Með þessari sameiningu varð verkefnið 

Vinsamlegt samfélag sett af stað. Markmið verkefnisins er að Skóla- og frístundasvið 

Reykjavíkurborgar vinni sem eitt samfélag þar sem virðing, samkennd og ábyrgð verði 

leiðarljós að góðri framkomu við alla. Í vinsamlegu samfélagi er einelti ekki liðið og er unnið 

eftir stefnu Reykjavíkurborgar og eineltisáætlun skólanna og frístundamiðstöðvanna. Þannig 

er unnið að því markmiði að efla nemendur, kennara og starfsfólk frístundastöðvanna í því að 

stuðla að vinsamlegu samfélagi á milli allra einstaklinga. Ákveðnir fulltrúar sjá til þess að 

stuðst er við gerð virkrar eineltisáætlunar og að unnið sé eftir henni. Einnig sjá þeir um að 
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innleiða viðhorf í skólanna og frístundarheimilin ásamt því að auka þekkingu og færni 

starfsfólks. Fulltrúar verkefnisins hafa búið til gátlista í þeim tilgangi að vera leiðbeinandi 

fyrir þá sem vinna að gerð einstaklingsáætlana. Listinn er þrískiptur þar sem vel er greint frá 

því hvernig skal vinna með forvarnir, inngrip og eftirfylgni. Hann var unninn í samráði við 

starfsfólk Skóla- og frístundasviðs, fulltrúa foreldra og þjónustumiðstöðva (Reykjavíkurborg, 

e.d.). 

 

 

Allir vinir 

Allir vinir er þróunarverkefni gegn einelti undir stjórn Vöndu Sigurgeirsdóttur og er unnið í 

samstarfi við Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar. Verkefnið byggist á því að þjálfa 

börn í félagsfærni og vináttuþjálfun þar sem að markmiðið er að það verði hluti af daglegu 

skipulagi skólanna. Unnið er að því að efla jákvætt viðhorf og styrkja ákveðna hegðun sem 

eflir börnin og gerir þau að sterkari einstaklingum. Samvinna við foreldra er mikilvægur 

þáttur verkefnisins og er stuðlað að jákvæðum samskiptum á milli foreldra, barna og 

starfsfólks. „Verkefnið gengur út á að vinna með allan hópinn sem eina heild og skapa aukna 

vináttu þeirra á milli, æfa þau í því að koma vel fram við hvert annað, vinna saman og margt 

fleira“ (Erna Georgsdóttir, 2015, bls.41).   

Hugmyndafræði verkefnisins byggir á barnalýðræði þar sem að börnin fá að taka þátt í 

ákvarðanatöku í daglegu starfi skólans og þannig fá börnin að láta í sér heyra varðandi 

málefni sem tengjast lífi þeirra. Lagt er upp með ákveðnar vinnustundir þar sem unnið er í 

lotum með ákveðna þætti félagsfærni. Loturnar geta staðið yfir í allt að fjórar til sex vikur þar 

sem unnið er markvisst með einn þátt í einu og fer kennsla fram einu sinni til þrisvar í viku í 

verkefninu og unnið er með ákveðin blöð sem kallast T-blöð. T-blöðin eru tvískipt þar sem að 

tveir dálkar eru á blaðinu, annar dálkurinn stendur fyrir hugmyndir að verkefnum og í hinn 

dálkinn geta börnin skrifað hugmyndir að hrósum sem þau geta gefið vinum sínum. Hvert T-

blað stendur fyrir ákveðinn þátt í félagsfærni og ákveða börnin hvernig unnið er með hvern 

þátt. Þegar búið er að kynna ákveðinn færniþátt fyrir börnunum er mikilvægt að vinna vel 

með þann þátt og tengja hann inn í starfið, það má gera með því að vinna með samvinnuleiki, 

bókalestur, útinám og skapandi starf (Erna Georgsdóttir, 2015). 

Í verkefninu er unnið að því að efla og kenna börnum félagsfærni og er hún því útskýrð 

fyrir börnunum og tekið er dæmi um það hvernig er unnið í sex ákveðnum skrefum; 
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• „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. 

• 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“ (Erna 

Georgsdóttir, 2015, bls. 41-42). 
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Forvarnarverkefni Barnaheilla 

Eitt vinsælasta forvarnarverkefnið í dag gegn einelti í leikskólum er Vinátta en í byrjun ársins 

2018 voru um 47% íslenskra leikskóla sem nýttu sér það. Samtök Barnaheilla standa fyrir 

framtakinu hérlendis (Barnaheill, e.d.). Fri for mobberi eða Vinátta eins og það heitir á 

íslensku er ætlað sem forvörn gegn einelti í leikskólum og börnum í fyrsta til fjórða bekk í 

grunnskóla. Starfsemin hófst í Danmörku og fór á stað þar árið 2007 og er þróað af  Red 

Barnet og Mary Fonden samtökunum. Innblásturinn af hugmyndinni kemur þó frá verkefni 

sem nefnist „Better Buddies“ sem á uppruna sinn í Ástralíu. Ásamt Danmörku og Íslandi þá 

hefur efnið einnig verið gefið út í Grænlandi og Eistlandi og hafa fyrirspurnir borist víða að 

og hafa önnur lönd sýnt áhuga sinn á því (Lára Rún Sigurvinsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir og 

Kristín E. Harðardóttir, 2015).  

Vináttuverkefnið byggist á því að efla samskiptahæfni barna og fullorðinna og hjálpa 

þeim að öðlast færni og leiðir til þess að sporna gegn einelti. Skilgreining höfunda 

verkefnisins á einelti er fengin frá Helle Rabøl Hansen en hún er danskur sérfræðingur um 

einelti. Skilgreining hennar á einelti er að það sé hóp fyrirbæri, þar sem að einelti á sér 

yfirleitt alltaf stað innan hóps eða ákveðins samfélags. Telst einelti vera þegar einstaklingur 

er oft skilinn útundan af öðrum og getur það verið af líkamlegum og andlegum toga (Free of 

bullying, e.d.).  

Byggt er á rannsóknum um einelti sem Háskólinn í Hróaskeldu stóð fyrir. Lagt er upp 

úr því að mynda góðan skólabrag, góð samskipti og sýna jákvætt viðhorf til allra í hópnum. 

Einnig er lögð áhersla á að allir vinni í sameiningu að því að sporna gegn einelti, það er að 

leikskólinn, börnin og foreldrar fái sem mest út úr því sem verkefnið hefur upp á að bjóða. 

Eitt af markmiðunum er að ná til foreldra og barna sem hafa orðið vitni að einelti og ekki 

brugðist við því. Unnið eftir ákveðinni hugmyndafræði og gildum. Hugmyndafræðin felst í 

því öll börn finni fyrir þeirri löngun að tilheyra hópi og vinni markvist að því að komast í hóp 

annarra. Er því verið að leita leiða til þess að hjálpa börnum að styrkja vináttubönd og 

fyrirbyggja að einhver lendi utan hópsins. Líkt og kemur fram í kenningum Rogoff (2003) 

hér að ofan þá skiptir samfélag barnanna miklu máli en þar læra þau að umgangast aðra og 

vera með öðrum. En skólinn er kjörið samfélag barna til þess að læra um vináttu. Gildin sem 

unnið er eftir eru umburðarlyndi, virðing, umhyggja og hugrekki. Megin markmið er að 

gildin og hugmyndafræðin verði hluti af leikskólanum sjálfum og starfinu sem í honum er 

unnið (Barnaheill, e.d.; Margrét Júlía Rafnsdóttir 2016). 

Gildin endurspegla hugmyndafræðina og kemur hún fram á eftir farandi hátt: 
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• „Umburðarlyndi  

Að viðurkenna og skilja mikilvægi og gildi fjölbreytileikans og að koma fram við alla 

aðra af virðingu. 

• Virðing 

Að viðurkenna og taka tillit til allra barnanna í hópnum, að vera öllum góður félagi og  

að virða mismunandi hátterni annarra. 

• Umhyggja 

Að sýna öllum börnum áhuga, samkennd, samlíðan og hjálpsemi. Að hafa skilning á 

stöðu annarra. 

• Hugrekki 

Að þora að láta til sín heyra og geta sett sér mörk. Að vera hugrakkur og góður félagi 

sem bregst við óréttlæti“ (Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2016, bls. 19). 

 

Vináttuverkefnið hefur verið í boði fyrir íslenska leik- og grunnskóla síðan 2014 og voru sex 

leikskólar sem fyrst tóku þátt í tilraunarvinnu skólaárið 2014-2015. Eftir fyrsta árið var 

verkefnið yfirfarið og gefið út að nýju árið 2016 með breytingum sem hentuðu íslenskum 

aðstæðum betur. Öllum skólum landsins býðst að taka þátt en skylda er að sækja námskeið á 

vegum Barnaheilla til þess að læra hvernig sé best að nýta sér efnið og verkfærin sem því 

fylgja (Barnaheill, e.d.; Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2016).  

 

 

Verkfæri verkefnisins 

Vináttuverkefnið er ætlað þremur markhópum og fylgja margvíslegir efniviðir verkefninu til 

þess að vinna með. Markhóparnir eru þrír – kennarar, foreldrar og börn. Kennarar: eru hvattir 

til að skapa umhverfi gegn einelti og virkja börn í athöfnum sem styrkja tilfinningagreind 

þeirra. Foreldrar: bera ábyrgð á að tryggja að börn fái skilaboð um að hægt sé að koma í veg 

fyrir einelti með því að styðja velferð þeirra og stuðla að góðum samskiptum í vinahópum. Í 

leikskólanum er veggspjald með ráðum til foreldra um góð samskipti og vináttu. Gagnvart 

börnum á vináttuverkefnið að stuðla að samræðum um slæma hegðun og einelti og fræða þau 

um leiðir til að takast á við vondar aðstæður, segja frá og segja nei. 

Efniviðurinn eða verkfærin, eins og það er oft kallað, sem fylgja verkefninu koma í 

tösku. Í töskunni eru samræðuspjöld, klípusögur fyrir foreldra og kennara, sögubók, 

nuddhefti, veggspjald, geisladiskur með lögum, vinátta í útivist og leiðbeiningarhefti. 
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Samræðuspjöldin eru með myndum á sem sýna raunverulegar aðstæður sem geta átt sér stað 

og á bakhlið spjaldsins eru hugmyndir að spurningum og/eða umræðum til þess að fjalla um. 

Klípusögurnar innihalda stuttar sögur af raunverulegum atburðum sem geta átt sér stað og er 

ætlað að fá fullorðna til þess að hugsa og jafnvel ræða sín á milli hvað þeir myndu gera við 

ákveðnar aðstæður. Sögubókin inniheldur sögur um erfiðar aðstæður sem geta komið upp í 

leikskólum og hvernig sé hægt að leysa úr þessum aðstæðum (Barnaheill, e.d. og Margrét 

Júlía Rafnsdóttir, 2016). 

Nuddheftið inniheldur leiðbeiningar um nudd fyrir börn, með hverri nuddstund fylgir 

stutt saga og leiðbeiningar um hreyfingar sem skal fylgja eftir. Veggspjaldið er til þess að 

hengja upp þar sem foreldrar geta auðveldlega tekið eftir því og á veggspjaldinu eru ýmis ráð 

sem stuðla að góðum samskiptum. Geisladiskurinn inniheldur vináttulög sem hægt er að spila 

fyrir börnin. Vinátta í útivist er bók með ýmsum leikjum og æfingum sem hægt er að gera úti. 

Í leiðbeiningarheftinu er fjallað um bakgrunn verkefnisins, fjallað er um einelti á fræðilegan 

hátt og gefnar upp hugmyndir hvernig sé hægt að standa að innleiðingu í leikskólanum. 

Einnig inniheldur heftið ýmsar hugmyndir af vinnustundum sem hægt að gera með börnum 

(Barnaheill, e.d. og Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2016). 

Hver og einn leikskóli aðlagar efnið að sínum skóla og hver og einn kennari að sínum 

nemendahóp. Þannig getur verið misjafnt hvernig unnið er með verkefnið en grunnurinn sem 

börnin fá er allur sá sami. Leitast er eftir því að mynda góðan skólabrag og vinna með 

barnahópinn sem eina heild en ekki einblína á einhvern sem þolanda eða geranda. 

Vináttuverkefnið hefur hlotið góðar viðtökur hérlendis og sýna rannsóknir frá Danmörku að 

það beri góðan árangur. Einnig er lagt upp með það að ábyrgð fullorðinna er mikil þegar það 

kemur að forvörnum gegn einelti. Þeir sem umgangast börnin daglega eru þeirra fyrirmyndir 

og þar af leiðandi skiptir miklu máli hvernig samskipti og viðhorf hins fullorðna birtast 

börnunum, þar sem að börn læra það sem fyrir þeim er haft. Eins og segir í lýsingu um 

verkefnið er einelti á ábyrgð hinna fullorðnu og því nauðsynlegt fyrir kennara að fá 

leiðbeiningar, hvatningu og ekki síður verkfæri til að fyrirbyggja að einelti nái að þrífast. 

Ásamt töskunni kemur einnig vináttu bangsinn Blær sem er táknmynd verkefnisins. Með Blæ 

koma einnig litlir hjálparbangsar sem hvert og eitt barn fær að eiga og fylgir hjálparbangsinn 

barninu í gegnum hvert skólastig. Blær og hjálparbangsarnir tákna traust og vináttu og er 

ætlað að minna börnin á að passa upp á aðra og að vera góður félagi allra (Barnaheill, e.d. og 

Margrét Júlía Rafnsdóttir, 2016). 
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Ábyrgð hinna fullorðnu 

Þegar foreldrar hafa klárað fæðingarorlof sitt fara flest börn inn á leikskóla, sum hafa þó farið 

til dagforeldra áður en leikskólagangan hefst. Á þessum stöðum mynda börn sín fyrstu 

félagslegu tengsl við aðra en foreldra, systkini eða ættingja. Þarna er um að ræða félagslegar 

aðstæður sem börn eru sett í og hafa þau ekkert val um hvort þau fara eða ekki. Einnig getur 

komið upp sú staða að börnin ná ekki að tengjast barnahópnum sem þau lenda í. Það er því á 

ábyrgð hinna fullorðnu að skapa gott andrúmsloft á þessum stöðum með því að efla og búa til 

jákvætt andrúmsloft innan barnahópsins. Ekki er hægt að ætlast til þess að öll börnin verði 

vinir heldur að þau verði góðir félagar allra og læri að virða hvort annað. Einstaklingurinn er 

félagsvera og í raun og veru byggist sjálfsmynd hans, þroski og öryggi á því að tilheyra hópi. 

Það er á ábyrgð hinna fullorðnu að aðstoða börn við að efla félagsleg tengsl og læra inn á 

hvað það er að tilheyra hópi. Einnig verða fullorðnir að sýna gott fordæmi í þeim aðferðum 

sem þeir kenna börnum (Signe-Marie Paludan Bøgesskov, Red Barnet, 2018).  

 
 

Bangsi sem táknmynd 

Sagt er að bangsar búi yfir einhverjum lækningakrafti þar sem að þeir eru þekktir fyrir að 

auka vellíðan bæði hjá börnum sem og fullorðnum. Bangsar geta hjálpað einstaklingum í 

gegnum erfiða tíma og getur sú tenging sem einstaklingurinn myndar við bangsa hjálpað við 

að losa um streitu og hræðslu þegar bangsinn er knúsaður (Koplow, 2008). Gott er að nota 

bangsa í kennslu til þess að styðja við námsferli barna þar sem að bangsar geta hvatt börn 

áfram og hjálpað þeim þegar þau þurfa að tjá tilfinningar sínar. Koplow nefnir það í bók sinni 

Bears, Bears everywhere! (2008) að gott sé að gefa börnum bangsa í kennslufræðilegum 

tilgangi, mikilvægt er að bangsarnir séu allir eins svo ekki komi upp rifrildi á milli barnanna. 

Þó er afar mikilvægt að börnin fái að velja hvaða bangsa þau vilja, bangsa sem höfðar til 

þeirra, sem boðið er upp á því þannig mynda þau fyrstu tengslin við bangsann. Til þess að 

tengslin verði sem sterkust er mikilvægt að leggja bangsanna rétt inn sem kennsluaðferð. 

Mikilvægt er að kynna bangsann fyrir verðandi eigenda og leyfa barninu að gefa bangsanum 

nafn, segja hvað hann er gamall og hvert áhugamál hans er. Gott er að skrifa niður það sem 

barnið segir um bangsann til þess að auðvelda kennaranum að muna hvað hver bangsi heitir 

og hvað barnið sagði um hann. Með því að nota bangsa í kennslu er verið að brúa bilið á milli 

kennarans og nemandans. Bangsinn hjálpar barninu með því að vera stuðnings tenging milli 

þess og kennarans, í gegnum bangsann tjáir barnið tilfinningar sínar. Bangsar eru einnig góð 
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námsleið fyrir börn til þess að læra á tilfinningar og sýna hvernig megi tjá tilfinningar. 

Kennarinn getur haldið uppi stórum bangsa og sýnt börnum hvernig þau geta verið góð við 

hann með því að til dæmis knúsa bangsann eða strjúka blíðlega á kinn hans. Með því að nota 

bangsann og kenna börnum að hugsa vel um hann eru kennarar einnig að kenna börnum að 

vera góð við hvort annað (Koplow, 2008). 

 

 

  



31 
 

Fyrri rannsóknir á Vináttuverkefni Barnaheilla 

Rannsóknin sem gerð var hérlendis veturinn 2014-2015 er eins og fyrr segir eina rannsóknin 

sem gerð hefur verið á forvarnarverkefninu Vinátta. Rannsóknin var þrískipt og voru því 

sendir út þrír spurningalistar á leikskólanna sex sem komu hver úr sínu sveitafélagi sem fyrst 

tóku þátt í verkefninu. Hver spurningalisti var gefinn út á ákveðnu stigi verkefnisins á prufu 

tímabilinu veturinn 2014-2015. Markmið spurningalistanna var að vega og meta verkefnið og 

aðlaga efnið að íslenskum leikskólum. Uppbygging þeirra gerði það að verkum að hægt var 

að skoða ýmsa þætti verkefnisins og þá aðila sem unnu með verkefnið. Einnig var 

bakgrunnur þátttakenda skoðaður og álit þeirra á verkefninu metinn. Spurningalistarnir sem 

sendir voru út hérlendis voru hannaðir af Háskólanum í Hróarskeldu og voru þeir byggðir á 

fyrstu rannsóknunum sem gerðar voru í Danmörku á verkefninu (Lára Rún Sigurvinsdóttir, 

o.fl., 2015). 

 

Spurningalisti 1  

Fyrsti spurningalistinn var ætlaður til þess að skoða hvaða væntingar og álit þátttakendurnir 

höfðu til verkefnisins og hver reynsla þeirra af einelti væri. Þessi listi var lagður fyrir áður en 

vinna með verkefnið hófst. Einnig var kannað hvaða eineltisaðgerðir væru þegar til staðar 

áður en Vináttuverkefnið kom inn á leikskólann. Þátttakendurnir úr fyrsta hluta 

rannsóknarinnar voru 24 alls, þar af voru tíu úr stjórnunarstöðum og átta lærðir 

leikskólakennarar. Flestir þátttakendurnir voru yfir 40 ára og höfðu langa reynslu af 

leikskólastarfi. Niðurstöður fyrsta spurningalistans sýndu fram á að þær aðferðir sem áður 

voru notaðar til þess að sporna gegn einelti fólu í sér að kenna jákvæð samskipti. Skiptar 

skoðanir voru á því hvað þátttakendurnir töldu einelti vera og hvort að einelti væri til staðar 

inn á leikskóla þátttakenda. Flestir þátttakendurnir voru sammála um að ábyrgð eineltis lægi 

hjá foreldrum og kennurum og ástæðan á þróun eineltis meðal barna gæti komið frá þeim 

fullorðnu. Þátttakendurnir sögðust allir vera spenntir fyrir því að halda áfram með verkefnið 

en fannst vandinn felast í því að finna tíma til þess að sinna verkefninu innan dagskipulagsins 

(Lára Rún Sigurvinsdóttir, o.fl., 2015). 

 

Spurningalisti 2  

Spurningalisti tvö fjallaði um hversu vel gekk að vinna með verkefnið og upplifun 

þátttakenda á verkefninu. Hann var lagður fyrir eftir að þátttakendurnir höfðu unnið með 
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verkefnið í um það bil níu mánuði. Þátttakendurnir í þessum hluta rannsóknarinnar voru 25 

talsins. Niðurstöður spurningalista tvö sýndu fram á að flestir voru ánægðir með verkefnið og 

voru virkir í vinnu með það. Flestir sögðust hafa öðlast nýjar leiðir sem geta hjálpað þeim að 

koma í veg fyrir einelti að einhverjum hluta. Þó var hluti þátttakenda sem fannst að bæta 

mætti efnið og aðlaga það að vissum aldri. Voru þátttakendurnir áhyggjufullir um að efnið 

næði ekki til yngstu barnanna þar sem að efnið var í raun ætlað þriggja til sex ára og að eldri 

börnin gætu fengið leið á litlu böngsunum og hætt að nýta sér þá (Sigrún Sif Jóelsdóttir, Lára 

Rún Sigurvinsdóttir og Kristín E. Harðardóttir, 2015). 

 

Spurningalisti 3 

Í lok fyrsta skólaársins sem efnið var gefið út var þriðji spurningalistinn lagður fyrir, var þá 

lögð áhersla á að fá fram álit starfsfólks á verkefninu og hvaða framtíðarsýn það hefði fyrir 

það. Þátttaka þriðja hlutans var ekki mikil en aðeins 11 tóku þátt í þessum hluta 

rannsóknarinnar og höfðu níu af ellefu tekið þátt alveg frá byrjun. Niðurstöður þriðja hlutans 

sýndu að almennt voru þátttakendur ánægðir og fannst þeim að efnið styðji við markmiðin 

sem lagt er upp með. Einnig voru þeir nokkuð ánægðir með verkfærin sem fylgja efninu og 

fannst að samræðuspjöldin sýndu mestu áhrifin á börnin og þar á eftir litlu hjálparbangsarnir. 

Niðurstöður sýndu einnig að mismikil virkni var meðal starfsfólks á leikskólunum, þó sögðu 

þátttakendur að áhuginn væri enn til staðar. Flestir voru sammála um að Vináttuverkefnið 

væri góður grunnur til þess að fyrirbyggja einelti og sögðu að vænta mætti að áfram yrði 

unnið með það (Lára Rún Sigurvinsdóttir, Sigrún Sif Jóelsdóttir og Kristín E. Harðardóttir, 

2016).   
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Aðferð 

Í næstu köflum verður farið yfir þær aðferðir sem notaðar voru til þess að framkvæma þessa 

rannsókn. Þar á eftir verður farið í niðurstöður spurningalistans og þær túlkaðar. Síðan verður 

farið yfir markmið rannsóknarinnar og skoðað hvort að þeim hafi verið náð og síðast en ekki 

síst fer höfundur með lokaorð.  

Megindleg aðferðafræði 

Megindlegar aðferðir teljast vera í grunnin rannsóknir í náttúruvísindum en þeim hefur mikið verið 

beitt í rannsóknum á viðfangsefni félagsvísinda. Gengið er út frá þeim forsendum að raunveruleikinn 

sé efniskenndur og sé því hægt að mæla hann. Lagt er til með að orsakatengsl séu til staðar þar sem 

að ákveðin orsök hefur áhrif eða afleiðingar. Með megindlegum aðferðum er verið að safna 

tölulegum gögnum frá úrtaki sem ætlast er að safna gögnum um og draga ályktanir um stærri heildir, 

eru því þær góður kostur til þess að fá yfirlit yfir tiltekið viðfangsefni, viðhorf eða hegðunarmynstur. 

Hægt er að safna gögnum með spurningalistum sem innihalda afmarkaða svarmöguleika, stöðluðum 

prófum, tilraunum eða stöðluðum viðtölum. Þar sem að gagnagreining byggir á tölulegum 

upplýsingum og framsetnignu eru niðurstöður afdráttarlausar. Kostir megindlegra rannsókna er að 

auðvelt er að endurtaka eldri rannsóknir, þær gefa vísbendinagar um orsakasambönd, minni hætta 

er á að rannsakandi hafi áhrif á svör þátttakenda og ef úrtök eru stór og vel valin er oft hægt að 

alhæfa niðurstöður yfir á þýði. Gallar megindlegra rannsókna er að þær gefa að eins óbeinar 

upplýsingar um hegðun viðfanganna, með fyrirfram ákveðnum svarmöguleikum gefst þátttakenda 

ekki tækifæri til þess að tjá sig eins og hann vill, tölfræðin gefur aðeins vísbendinar um það sem spurt 

er um og lágt svarhlutfall getur dregið úr áreiðanleika rannsóknarinnar (Jón Gunnar Bernburg, 

2005; Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Framkvæmd rannsóknar 

Rannsókn þessi er megindleg og ákvað höfundur að notast við þessa aðferð vegna þess að 

með henni er auðvelt að nálgast svör frá mörgum þátttakendum í einu og safna á sama tíma 

fjölbreyttum gögnum. Einnig gefst með þessu tækifæri til að bera saman stöðu mála við fyrri 

rannsókn. Spurningalistar líkt og notast var við í þessari rannsókn eru taldir vera góð leið til 

gagnaöflunar sem gefur nákvæm svör þátttakenda (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).  

 Í megindlega hluta rannsóknarinnar var gögnum aflað með rafrænum spurningalista 

sem sendur var á þá leikskóla sem vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla. Notast var við 

spurningalista sem byggður var á fyrri rannsókn sem fór fram skólaárið 2014-2015. Flestar 

spurningarnar voru þær sömu og fékk höfundur leyfi frá Barnaheill til þess að notast við þær. 

Spurt var um þekkingu þátttakenda á einelti, þekkingu og reynslu þátttakenda á verkefninu 

Vinátta, hvort þátttakendur telji að verkefnið hafi haft einhver áhrif á starfsfólk og börn innan 

leikskólans sem þeir vinna á. Ásamt því að athuga hvort að þátttakendur telji að þeir muni 

nýta sér verkefnið í framtíðinni. Dæmi um spurningar eru: Finnst þér vera munur á einelti og 
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stríðni, ég hef nýtt mér eftirfarandi efni og starfshætti sem fylgja verkefninu Vinátta, finnst 

þér þú nú hafa færni til þess að takast á við einelti í barnahópnum þegar það kemur upp, 

álíturðu að þú hafir með Vináttuverkefninu tileinkað þér nýjar og gagnlegar aðferðir til að 

hindra einelti, hefur þú orðið var/vör við einhverjar breytingar í barnahópnum sem rekja má 

til Vináttuverkefnisins og fleira. Alls saman stóð listinn af 64 spurningum sem settar voru 

upp á mismunandi hátt. Þátttakendur voru ýmist beðnir um að svara með því að haka í einn 

valmöguleika eða fleiri, einnig voru nokkrar staðhæfingar um efni verkefnisins sem 

þátttakendur voru beðnir um að svara hvort að þeir væru sammála eða ósammála. 

Þátttakendur höfðu alltaf þann möguleika að sleppa spurningu eða hætta þátttöku í 

könnuninni. Einnig var hægt að fara til baka á fyrri spurningar og breyta svörum. Notast var 

við síðunna www.surveymonkey.com til þess að útbúa spurningalistann á rafrænu formi og 

senda hann með tölvupósti á þátttakendur, þar sem að þátttakendur fengu sendan hlekk til 

þess að svara könnuninni. Í gegnum surveymonkey er hægt að senda á marga þátttakendur í 

einu og auðveldar síðan rannsakendum að fylgjast með svörun þátttakenda. Að rannsókn 

lokinni þegar spurningalistinn er lokaður býður forritið rannsakendum upp á þann möguleika 

að fá niðurstöður á tölfræðilegu formi til frekari úrvinnslu (SurveyMonkey, e.d.).  

 

 

Val á þátttakendum 

Þátttakendur voru fengnir með því að fara inn á síðu Vináttuverkefnis Barnaheilla 

(https://www.barnaheill.is/is/forvarnir-og-fraedsla/vinatta), þar inni er listi yfir alla þá 

leikskóla sem eiga að vera að vinna með verkefnið. Rannsakandi fór inn á síðu hvers 

leikskóla sem skráður var á listanum til þess að finna leikskólastjóra og senda honum 

tölvupóst og athuga hvort að þeir samþykki þátttöku starfsmanna. Ef leikskólastjóri gaf 

samþykki sitt sendi hann rannsakanda tölvupóst til baka með netföngum starfsmanna. 

Rannsakandi sendi síðan starfsmönnum könnunina í tölvupósti í gegnum 

www.surveymonkey.com. Í bæði tölvupósti til leikskólastjóra og starfsmanna leikskólanna 

var kynningarbréf (fylgiskjal 1 og 2) sem útskýrði tilgang könnunarinnar og fyrir hvern hún 

væri. Einnig kom fram að þátttakendum var alveg valfrjálst að taka þátt og að ef þeir vildu 

gætu þeir hætt þátttöku hvenær sem þeir vildu í könnuninni. Könnunin var fyrst send út þann 

11. febrúar 2019 og lokað var fyrir könnunina þann 4. mars 2019. Þegar búið var að senda út 

könnunina á þátttakendur kom ítrekun eftir viku ef henni hafði ekki verið svarað, 

þátttakendur fengu einnig tölvupóst með þökk um þátttöku. Eftir að búið var að loka fyrir 
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könnunina voru niðurstöður færðar yfir í Power Point 2016 skjal og gat höfundur unnið úr 

þeim í gegnum skjalið. 

 Þegar rannsakandi sendi út könnunina voru 63 leikskólar skráðir sem vináttuleikskólar 

á vef Barnaheilla. Alls voru 16 leikskólastjórar sem svöruðu rannsakanda og gáfu leyfi sitt 

fyrir því að starfsmenn þeirra tækju þátt. Þrír leikskólastjórar sögðu að leikskólinn þeirra væri 

rétt að byrja vinna með verkefnið og töldu sig því ekki hafa reynsluna til þess að taka þátt. 

Aðrir þrír leikskólastjórar svöruðu því að leikskólinn þeirra væri ekki að vinna með verkefnið 

og þrír leikskólastjórar til viðbótar höfnuðu þátttöku í rannsókninni. Alls fékk rannsakandi 

netföng 141 starfsmanna, misjafnt var hversu mörg netföng rannsakandi fékk frá hverjum 

leikskóla og voru 54 starfsmenn sem svöruðu spurningakönnuninni. 

Úrvinnsla gagna 

Eins og segir hér að ofan þá bauð vefsíðan sem rannsakandi notaði upp á að fá svör 

þátttakanda í tölfræðilegu formi. Svör þátttakenda birtust í Power Point skjali þar sem að hver 

spurning kom fram á einni glæru og á hverri glæru kom fram súlurit þar sem að rannsakandi 

gat séð hversu margir svöruðu eftirfarandi spurningu og við hvaða svar þátttakendur hefðu 

merkt. Þannig gat rannsakandi unnið úr hverri spurningu fyrir sig og séð hvaða 

svarmöguleika þátttakendur voru að velja. Hjálpaði þetta rannsakanda mikið til þess að 

komast að niðurstöðum um notkun Vináttuverkefnisins.  

 

 

Siðfreðisleg álitamál 

Markmið þessarar rannsóknar var að athuga gengi Vináttuverkefnis Barnaheilla inn á 

leikskólum landins og sjá hvort að það hafi náð að festa sig innan veggja leikskólanna og 

hvort að það sé að hafa áhrif á börnin sem og starfsfólkið. Eins og fram kemur þá var notaður 

spurningalisti til þess að ná fram skoðunum starfsmanna sem vinna með verkefnið á því 

hvernig þeim finnst verkefnið hafa gengið fyrir sig. Áður en þátttakendur tóku þátt í 

rannsókninni voru þeir upplýstir um tilgang hennar og að þeim væri ekki skylt að taka þátt, 

einnig að þeir gætu hætt þátttöku hvenær sem er sem og að þeir gætu sleppt því að svara 

spurningum ef þeir vildu. Einnig voru þátttakendur upplýstir um að spurninglistinn hafði 

farið fyrir Siðanefnd Háskóla Íslands og hafi verið samþykktur af þeim. Rannsakandi passaði 

eins og hann best gat upp á að rannsókn þessi færi eftir fjórum siðfræðilegum meginatriðum 
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sem gilda um rannsóknir, en þessi atriði eru virðing, skaðleysi, velgjörð og réttlæti (Sigurður 

Kristinsson, 2013). 

 Þau siðfræðilegu álitamál sem upp gætu komið við gerð rannsókarinnar varða netföng 

þátttakenda, skoðanir þátttakenda og hvort að hægt sé að rekja svör til þátttakenda. 

Netföng þátttakenda fékk höfundur eins og segir í gegnum leikskólastjóra þeirra starfsmanna 

sem tóku þátt. Enginn annar en höfundur hafði aðgang að þessum netföngum. Eins og fram 

kemur hér að ofan þá var spurningalistinn sendur í gegnum síðuna SurveyMonkey.com og 

varð því höfundur að setja netföngin þar inn til þess að senda á þátttakendur. Aðgangi 

höfundar að síðunni var eytt að rannsókn lokinni ásamt því að höfundur eyddi öllum gögnum 

sem þar voru inni til þess að tryggja að ekki væri hægt að nálgast upplýsingar um 

þátttakendur.  

 Höfundur gætti þess að sýna hlutleysi við greiningu á niðurstöðum. Skoðanir hvers og 

eins þátttakanda skipta máli og hefur hvert svar sem gefið var sitt að segja um niðurstöður 

rannsóknarinnar.  

 Við gerð rannsóknarinar var aðeins beðið um stöðu þátttakenda innan leikskólans sem 

hann starfaði á, hver starfsaldur væri og hve lengi hann hafði starfað með Vináttuverkefnið, 

þessar upplýsingar voru nýttar til þess að meta reynslu þátttakenda. Ekki var óskað eftir 

persónulegum upplýsingum um þátttakendur eins og aldur eða hvar þeir starfa svo að ekki 

væri hægt að rekja svör til einstakra þátttakenda.  
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Niðurstöður 

 

Þátttakendur 

Eins og sjá má í töflu 2 þá var hlutfall þátttakenda sem voru leikskólakennarar, 

leiðbeinandi/leikskólaliði eða með sambærilega menntun jafnt eða 38,9%.  

   Tafla 2. Hvert er starf þitt? 

 

 

 

 

 

 

Misjafn var hvað þátttakendur höfðu starfað lengi á vettvangi og dreifðist starfsaldur 

þátttakenda allt frá styttra en eitt ár og yfir í lengri en 20 ár. Eins og sjá má á töflu 3 höfðu 

flestir þátttakendur hafa unnið lengur en 20 ár á starfsvettvanginum.  

 

 

 

 

 

 

 

  

  Valmöguleiki Svar 

Leikskólakennari 38,9% 

Leiðbeinandi/leikskólaliði eða sambærilegt 38,9% 

Gegndi stjórnunarstarfi 22,2% 

Annað 7,4% 

Valmöguleiki Svar 

Skemur en 1 ár 7,4% 

1-5 ár 18,5% 

5-10 ár 20,4% 

10-20 ár  25,9% 

Lengur en 20 ár 27,8% 

 
Tafla 3. Hve lengi hefur þú unnið á þessum starfsvettvangi? 
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Þekking starfsmanna á eineltismálum 

Flest allir leikskólarnir höfðu beint athygli sinni að eineltismálum innan leikskólans á einn 

eða annan hátt áður en starf með Vináttuverkefnið hófst. Flestir þátttakendurnir eða 44,4% 

höfðu þó einungis rætt eineltismál sín á milli á starfsmannafundum. Sjá má í töflu 4 að 31,5% 

hafa skýr viðmið um það sem gera skal ef einelti kemur upp á leikskólanum. 

 

 

Mikill meiri hluti þátttakenda eða 74,1% svöruðu því játandi að þeim fannst einelti og stríðni 

ekki vera það sama. 11,1% þátttakenda voru ekki sammála því að munur væri á einelti og 

stríðni og 16,7% töldu sig ekki þekkja muninn á milli þessara tveggja athafna. Þegar spurt var 

hvort þátttakendur vissu um einhver börn innan leikskólans sem leggðu í einelti voru 51,9% 

þátttakenda sem svöruðu sjaldan. 11,1% svöruðu aldrei en enginn þátttakandi svaraði því að 

barn legði oft í einelti. 31,5% þátttakenda svöruðu því að öll börnin á leikskólanum ættu sér 

leikfélaga til þess að leika við. Tafla 5 sýnir að 59,3% þátttakenda svara því að sum barnanna 

hafa einstaka sinnum engan til þess að leika sér við. 

 

 

   

     

 

            

  

 

Valmöguleiki Svar  Fjöldi svara 

Nei 9,3%  5 

Já, í tengslum við einn eða fleiri tiltekna atburði 24%  13 

Já, við höfum rætt einelti á starfsmannafundum 44,4%  24 

Já, einelti var liður í námskrá okkar 27,8%  15 

Já, við höfum tekið einelti til umræðu á foreldrafundum 5,6%  3 

Já, við höfum skýr viðmið um hvað gera skuli ef einelti kemur upp 31,5%  17 

Ég veit ekki 14,8%  8 

Valmöguleiki Svar  

Já, þau eiga sér öll leikfélaga 31,5%  

Sum barnanna hafa einstaka sinnum engan til þess að leika sér við 59,3%  

Sum barnanna fá oft ekki að vera með í leikjum 9,3%  

Sumum barnanna er aldrei boðið að vera með í leikjum 5,6%  

Tafla 4. Höfðu þið beint athyglinni að einelti í leikskólanum áður en þið hófuð stöf með verkefnið Vinátta? 

(Hakaðu við einn eða fleiri reiti). 

Tafla 5. Eiga öll börnin í leikskólanum sér leikfélaga eða fær einhver ekki að vera með? 
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Gefnar voru upp nokkrar fullyrðingar um  það hvernig þátttakendur myndu lýsa einelti og 

gátu þátttakendur hakað við eins margar fullyrðingar og þeir vildu í þeirri spurningu. Eins og 

sjá má í töflu 6 þá voru 90,4% sem myndu segja að einelti væri þegar önnur börn stríða oft 

tilteknu barni, 88,5% sögðu að einelti væri þegar barni er oft ekki leyft að vera með í leik eða 

starfi og 88,5% vorum sammála um að einelti væri þegar önnur börn uppnefna oft tiltekið 

barn.  

 

 

 

Tafla 7 hér að neðan sýnir að 96,2% þátttakenda voru sammála um að kennarar og aðrir 

starfsmenn beri ábyrgð á einelti sem upp kemur í barnahópi. Einnig var mikill meirihluti 

sammála því að foreldrar beri ábyrgðina þegar það kemur að einelti og var helmingur 

sammála því að barnahópurinn sjálfur beri einnig ábyrgð þegar upp kemur einelti. Allir þeir 

sem svöruðu þessari spurningu voru þó sammála því að aldrei kæmi upp sú stað að það væri 

enginn sem væri ábyrgðarlaus þegar kemur að eineltismálum. Þegar spurt var hvort hægt væri 

að koma í veg fyrir einelti voru rétt yfir helmingur þátttakenda sammála því að tvímælalaust 

væri hægt að koma í veg fyrir einelti. 40,7% svöruðu líklega og 3,7% sögðu líklega ekki.  

Spurt var hvort að þátttakendur héldu að börnin sjálf gætu gert eitthvað til þess að 

koma í veg fyrir einelti og var mikill meirihluti eða 85,2% þátttakenda sammála um að börn 

gætu sjálf gert eitthvað til við að koma í veg fyrir einelti. 9,3% sögðu kannski og 5,6% sögðu 

nei. 

Valmöguleiki Svar Fjöldi svara 

Önnur börn stríða einstaka sinnum tilteknu barni 17,3% 9 

Önnur börn stíða oft tilteknu barni 90,4% 47 

Barni er einstaka sinnum ekki leyft að vera með í leik eða starfi 15,4% 8 

Barni er oft ekki leyft að vera með í leik eða starfi 88,5% 46 

Barn leikur sér eða gerir eitthvað eitt síns liðs en vill ekki vera eitt að leika sér 21,2% 11 

Önnur börn uppnefna einstaka sinnum tiltekið barn 23,1% 12 

Önnur börn uppnefna oft tiltekið barn 88,5% 46 

Barn er einstaka sinnum slegið, hrint eða bitið af öðrum börnum 11,6% 6 

Barn er oft slegið, hrint eða bitið af öðrum börnum 84,6% 44 

Barn er einstaka sinnum útilokað eða hunsað á einhvern hátt 15,4% 8 

Barn er oft útilokað eða hunsað á einhvern hátt 86,5% 45 

Tafla 6. Hvernig myndir þú lýsa einelti? Ég tel einelti vera. (Þú mátt haka við fleirir en einn reit) 
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Vinna þátttakenda með Vináttuverkefni Barnaheilla 

Algengast var að þátttakendur hefðu verið að vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla í 2-3 ár 

eða um 37,7%. Næst algengast var 3-4 ár en það voru 34% þátttakenda. Aðeins einn hafði 

unnið með verkefnið lengur en 4-5 ár og aðeins einn þátttakandi unnið með verkefnið styttra 

en eitt ár. Meirihluti þátttakenda taldi sig taka virkan þátt í verkefninu á leikskólanum sínum 

(55,6%). Aðrir töldu sig taka þátt að nokkru leyti eða 38,9%. Aðeins 5,6% þátttakenda töldu 

sig ekki vera virka þátttakendur í Vináttuverkefninu á sínum leikskóla. Meiri hluti 

þátttakenda vinna með verkefnið vikulega eða um 56,6%. Nokkrir þátttakendur vinna með 

verkefnið daglega það er 17% þátttakenda, aðrir voru að vinna með verkefnið mánaðarlega 

eða sjaldnar. Flestir þátttakendurnir nýta sér samverustundir til þess að vinna verkefnið með 

börnunum, einnig vinna þátttakendur verkefnið í hópastarfi. Sumir þátttakendur sögðu að 

verkefnið ætti sér stað innan dagskipulagsins og aðrir sögðust vinna með verkefnið þegar þeir 

mundu eftir því. 

 Með verkefninu fylgir ákveðið kennsluefni sem hægt er að nýta sér í kennslu um 

vináttu, samkvæmt niðurstöðum, sjá töflu 8, þá hafa þátttakendur nýtt sér kennsluefnið í mis 

miklum mæli. Það kennsluefni sem flestir þátttakendur hafa nýtt sér í vinnu og með 

börnunum eru litlu hjálparbangsarnir sem hvert og eitt barn fær að eiga sem félaga. Þar á eftir 

komu samræðuspjöldin og tónlistin. Það efni sem þátttakendur nýttu hvað minnst voru vinátta 

í útivist og klípusögur fyrir foreldra. Flest allir þátttakendurnir höfðu einnig lesið handbókina 

sem fylgir verkefninu.  

 

 

 

Valmöguleiki Svar Fjöldi svara 

Hvert barn fyrir sig 38,5% 20 

Barnahópurinn 50% 26 

Foreldrar 80,8% 42 

Kennarar og aðrir starfsmenn 96,2% 50 

Stjórnendur 48,1% 25 

Enginn 0% 0 

Ég veit ekki 1,9% 1 

 

Tafla 7. Hver ber ábyrgð á einelti í barnahópi? (Hakaðu við einn eða fleiri reiti) 
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Þátttakendur voru einnig spurðir um vitneskju sína á þátttöku annarra starfsmanna í 

verkefninu. Samkvæmt þátttakendum eru flestir á þeirra leikskóla sem taka virkan þátt í 

Vináttuverkefni Barnaheilla en þó ekki alveg allir. Svöruðu þátttakendur því að þeir hafa séð 

og vitað til þess að aðrir starfsmenn nýta sér einnig efnið sér til stuðnings. Líkt og 

þátttakendurnir sjálfir nýta aðrir starfsmenn sér efnið mismikið en sýna niðurstöður þó að allt 

efni verkefnisins er nýtt innan vináttuleikskólanna. Líkt og í töflu 8 hér að ofan þá nota aðrir 

starfsmenn litlu bangsana hvað mest. Áhugi annarra starfsmanna sem og þátttakenda sjálfra á 

verkefninu hefur haldist í hendur og verið stöðugur á flestum leikskólunum. 33,3% 

þátttakenda sögðu að áhugi annarra starfsmanna hafi farið vaxandi en 5.56% sögðu að 

áhuginn færi dvínandi.  

Verkefnið hefur verið að hafa jákvæð áhrif á samvinnu starfsfólks samkvæmt flestum 

þátttakendum rannsóknarinnar, 48,2% sögðust finna fyrir jákvæðri breytingu innan 

starfsfólksins og 16,7% sögðust finna fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu. Aðrir 

þátttakendur eða 35,2% sögðust ekki hafa fundið fyrir neinni breytingu á samvinnu 

starfsfólksins. Flestir þátttakendurnir voru einnig sammála að jákvæð breyting hafði orðið á 

starfi starfsfólksins með börnunum. Langflestir eða 59,3% sögðust finna fyrir nokkurri 

jákvæðri breytingu á starfi starfsfólksins með börnunum, 29,6% sögðust finna fyrir 

umtalsverðri jákvæðri breytingu og 13% sögðust ekki finna fyrir neinni breytinu. 

Valmöguleiki Svar Fjöldi svara 

Enga 1,9% 1 

Ég hef lesið handbókina að hluta eða alla 84,6% 44 

Litlu bangsana 90,4% 47 

Stóra bangsann (Blæ) 73,1% 38 

Tónlistina 78,9% 41 

Tónlistarheftið 48,1% 25 

Samræðuspjöldin 78,9% 41 

Nuddheftið 65,4% 34 

Veggspjöldin 65,4% 34 

Vinátta í útivist 25% 13 

Sögubók 61,5% 32 

Klípusögur fyrir foreldra 26,9% 14 

Klípusögur fyrir starfsfólk 36,5% 19 

Tafla 8. Ég hef nýtt mér eftirfarandi efni og starfshætti sem fylgja verkefninu Vinátta? 

(þú mátt haka við fleiri en einn reit) 
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Allir þátttakendurnir nema einn töldu sig hafa lært nýjar og gagnlegar aðferðir til þess að 

sporna gegn einelti. Fáir þátttakendanna eða 5,6% töldu sig hafa öðlast nýjar aðferðir að litlu 

leyti, 59,3% töldu sig að nokkru leyti hafa öðlast nýjar aðferðir og 33,3% töldu sig að miklu 

leyti hafa öðlast nýjar aðferðir. Eftir að hafa unnið með verkefnið voru 46,3% þátttakenda 

sem töldu sig nú búa yfir  betri og meiri færni til þess að takast á við einelti ef það kæmi upp í 

barnahópnum. 48,6% sögðust að nokkru leyti hafa aukið færni sína. Nokkrir þátttakendur eða 

7,4% voru ekki viss hvort að færni þeirra hafði aukist og 1,9% sögðu að færni þeirra til þess 

að takast á við einelti innan barnahópsins hafði ekki aukist. Þátttakendurnir voru flestir 

sammála að þeir ásamt samstarfsmönnum sínum hefðu haft gagn af verkefninu, tafla 9 hér að 

neðan sýnir hvernig þátttakendur telja sig og aðra starfsmenn hafa haft gagn af verkefninu 

miðað við ákveðnar staðhæfingar. Voru flestir þátttakendur sammála um að verkefnið hafði 

gagnast þeim best við að taka betur eftir hvaða aðferðir börn nota til þess að útiloka önnur 

börn. 

 

 

  

Valmöguleiki Svar Fjöldi svara 

Við tökum betur eftir þeim aðferðum sem börn nota til þess að útiloka önnur börn 74,5% 38 

Við segjum hvort öðru meira frá samskiptum barnanna nú en við gerðum áður 56,9% 29 

Við höfum aflað okkur aukinnar þekkingar á einelti 56,9% 29 

Við eigum gagnlegra samstarf við aðrar stofnanir nú en áður 2% 1 

Samstarf okkar við foreldra hefur eflast/ er öflugra 23,5% 12 

Við komum öðruvísi fram við börnin nú en áður 19,6% 10 

Ekkert af ofangreindu 9,8% 5 

Tafla 9. Hvernig hafið þið starfsmennirnir sem hópur haft gagn af því að vinna með verkefnið Vinátta? (Þú mátt haka við fleiri 

en einn reit) 
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Áhrif verkefnisins á leikskólabörn 

Þegar þátttakendurnir voru spurðir hvort að þeir höfðu tekið eftir einhverri breytingu á 

barnahópnum voru flestir sammála að þeir hefðu fundið fyrir nokkurri jákvæðri breytingu á 

hópnum á sínum leikskóla. Eins og sjá má á töflu 10 þá eru 25,9% sem tóku eftir 

umtalsverðri breytingu eftir að leikskólinn þeirra hóf starf með Vináttuverkefnið. 

 

 

 

 

 

 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir hefðu verið varir við að börnin töluðu öðruvísi um 

stríðni og einelti eftir að leikskólinn þeirra byrjaði að vinna með verkefnið. Nokkrir 

þátttakendur svöruðu að börnin ræddu ekkert um stríðni eða einelti og svöruðu einnig sumir 

að börnin töluðu eins og áður fyrr um stríðni og einelti. Um 43,4% þátttakenda sögðust hins 

vegar hafa nokkrum sinnum hafa tekið eftir því að börnin ræddu þetta á annan hátt en áður og 

28,3% sögðu að án efa hafi orðið breytingar á því hvernig börnin töluðu um stríðni og einelti. 

Upp voru gefnar nokkrar staðhæfingar (sjá töflu 11) um það hvaða breytingar þátttakendur 

hefðu helst verið varir við á barnahópnum eftir að vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla 

hófst. Sú staðhæfing sem helst átti við þátttakendurnar og leikskóla þeirra var að þeir töldu 

börnin eiga auðveldara með að takast á við deilur nú en þau gerðu áður fyrr. Einnig fannst 

þátttakendum að börnin ættu jákvæðari samskipti og fóru betur eftir samskiptareglum 

leikskólans. Niðurstöður sýna einnig að þátttakendur finna flestir fyrir jákvæðum breyttum 

samskipta- og vinnuháttum milli sín og barnanna eftir að vinna með verkefnið hófst. 

 
 

 

 

 

Valmöguleiki svar 

Já, ég hef fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 25,9% 

Já, ég hef fundið fyrir nokkurri jákvæðri breytingu 68,5% 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 5,6% 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 0% 

Tafla 10. Finnst þér að Vináttuverkefnið hafi haft áhrif á barnahópinn? 
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Kennsluefni Vináttuverkefnisins sem fylgja verkefninu eru mis vinsæl meðal barnanna miðað 

við niðurstöður þátttakenda. Það kennsluefni sem fellur hvað best að börnunum (sjá töflu 12 

hér fyrir neðan) að mati þátttakenda voru litlu bangsarnir og tónlistin en 90,4% þátttakenda 

merktu við bæði þessi kennsluefni. Samræðuspjöldin virtust einnig vera vinsæl meðal 

barnanna samkvæmt þátttakendum sem og stóri bangsinn (Blær). Samræðuspjöldin voru hins 

vegar það kennsluefni sem þátttakendur töldu hafa hvað mest stuðlað að jákvæðri þróun í 

barnahópnum, eða um 82,7%. Litlu bangsarnir stuðla að jákvæðri þróun að mati 71,2% 

þátttakenda. Nuddheftið virðist einnig hafa jákvæð áhrif á barnahópinn samkvæmt 

niðurstöðum ásamt sögubókinni. Eru þessi kennsluefni einnig það sem þátttakendur töldu 

vera sérlega gagnleg við vinnu með Vináttuverkefnið og hjálpa sér við að koma skilaboðum 

verkefnisins til barnanna. Mikill meirihluti þátttakenda var sammála því að samræðuspjöldin 

væru góð leið til þess að koma af stað samræðum við börnin um vináttu. Töldu einnig flestir 

þátttakendurnir að börnin ættu auðvelt með að sjá sjálf sig í samræðuspjöldunum og gátu 

þannig tengt við þær aðstæður sem samræðuspjöldin lýsa. 55,6% þátttakenda voru sammála 

og 27,8% voru alveg sammála um að börnin muni oft eftir samræðum úr vináttustundum 

þegar deilur komu upp í barnahópnum, gátu börnin líklega þannig vísað í samræðuspjöldin til 

þess að reyna leysa deilur sem upp hefðu komið. Í einni staðhæfingu var spurt hversu 

sammála ertu því að samræðuspjöldin hafa hjálpað við að takast á við árekstra og deilur sem 

upp hafa komið? Svöruðu 43,4% að þeir væru sammála, 43,4% að þeir væru mjög sammála 

og 13,2% sögðu hvorki né. 

Valmöguleiki Svar 

Fjöldi 

svara 

Nei, ég hef ekki orðið var/vör við neinar breytingar sem rekja mætti til þátttöku í 

Vináttuverkefninu 
15,4% 8 

Já, framkoma barnanna  til hvers annars er orðin jákvæðari 38,5% 20 

Já, börnin eiga jákvæðari samskipti 44,2% 23 

Já, börnin leika sér nú betur saman en áður 28,9% 15 

Já, deilum hefur fækkað í barnahópnum 15,4% 8 

Já, börnin eiga nú auðveldara með að takast á við deilur en áður 51,9% 27 

Já, börnin eru betri við hvort annað 32,7% 17 

Já, börnin sýna meira hugrekki en áður við að verja vini sína 44,2% 23 

Já, börnin gera sér grein fyrir samskiptareglum okkar 48,1% 25 

Tafla 11. Hefur þú orðið var/vör við einhverjar breytingar í barnahópnum sem rekja má til Vináttuverkefnisins? (Þú mátt haka við 

fleiri en einn reit) 
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Einnig var spurt um hvaða kennsluefni þátttakendur hafa aldrei eða sjaldan nýtt sér 

við vinnu með verkefnið. Kom þar í ljós að flestir eða 64,7% höfðu aldrei eða sjaldan nýtt sér 

klípusögur fyrir foreldra. Einnig eru fáir eða 52,9% sem ekki hafa nýtt sér klípusögur fyrir 

starfsfólk, vinátta í útivist er einnig efni sem ekki hefur verið nýtt mikið af þátttakendum 

rannsóknarinnar. 

  

Valmöguleiki svar Fjöldi svara 

Engin 0% 0 

Litlu bangsarnir 90,4% 47 

Stóri banginn (Blær) 71,2% 37 

Tónlistin  90,4% 47 

tónlistarheftið 34,6% 18 

Sögubók  57,7% 30 

Samræðuspjöldin 80,8% 42 

Nuddheftið 65,4% 34 

Vinátta í útivist 32,7% 17 

Tafla 12. Hvaða kennsluefni fellur börnunum vel við að þínu mati? (þú 

mátt haka við fleiri en einn reit) 
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Bangsinn Blær 

Allir þátttakendurnir voru sammála því að þeir gætu nýtt bangsann Blæ sem kennslutæki. 

Bangsinn Blær er oft persónugerður af starfsmönnum í vináttustund af þeim sem stjórnar 

stundinni. Spurt var um hversu sammála þátttakendur voru að auðvelt væri að nota Blæ 

bangsa sem kennslutæki. 53,7% voru alveg sammála og 40,7% voru sammála, 5,6% svöruðu 

hvorki né. Þegar þátttakendurnir voru spurðir hvort að þeir teldu að börnin leituðu huggunar 

hjá Blæ bangsa voru 46,3% alveg sammála þessu og 40,7% voru sammála að börnin leituðu 

til hans. 9,3% svöruðu hvorki né og 3,7% voru ósammála því að börnin leituðu huggunar hjá 

Blæ bangsa. Einnig var meirihluti þátttakenda sem svaraði að þeir væru sammála því að 

börnin noti Blæ bangsa til þess að hugga aðra. Eins eru flest allir þátttakendur sammála því 

að Blær sé mikilvægt verkfæri þegar rætt er um einelti, 57,4% þátttakenda voru alveg 

sammála og aðeins 3,7% voru ósammála. 

 

Nuddið 

Mikill meirihluti þátttakenda svaraði því að nuddið væri virkur þáttur í Vináttuverkefninu á 

leikskólanum þeirra, aðeins 11,5% sögðu að þeir nýttu sér ekki nudd sem hluta af 

Vináttuverkefninu sem segir að 88,5% nýta sér nuddið. Þá er meirihluti sammála því að 

sögurnar sem eru í nuddheftinu henti barnahópnum vel, 43,8% voru sammála og 31,3% voru 

alveg sammála aðeins 2,1% þátttakenda voru ósammála því að sögurnar hentuðu börnunum 

vel. 

Spurt var hversu sammála eða ósammála þátttakendur væru því að þeir hefðu 

nuddtíma á tilteknum dögum vikunnar var dreifing svara nokkuð mikil. Eins og sjá má í töflu 

13 þá nýta þátttakendur sér nuddið mismikið. Var þó enginn þátttakandi sem sagðist vera 

ósammála því að nuddið hefði jákvæð áhrif á barnahópinn. 

 

 

 

 

 

 

 

Valmöguleiki Svar 

Alveg sammála 18,4% 

Sammála  28,6% 

Ósammála  20,4% 

Alveg ósammála 10,2% 

Hvorki né 24,5% 

Tafla 13. Hversu sammála ertu eftirfarandi 

staðhæfingu? Við höfum nuddtíma á tilteknum 

dögum vikunnar. 
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Hlutverk foreldra 

Um 92,6% þátttakenda var sammála því að foreldrar gætu lagt sitt af mörkum til þess að 

koma í veg fyrir einelti, 5,6% sögðu kannski og aðeins 1,9% sögðu nei. Þegar spurt var um 

hvort að leikskóli þátttakenda hafði tekið skref til þess að fræða foreldra um Vináttuverkefnið 

gátu þátttakendur hakað við nokkra uppgefnar aðferðir. Eins og sjá má í töflu 14 þá hafa 

leikskólar þátttakenda farið nokkrar leiðir til þess að fræða foreldra. Flestir hafa þó sent 

foreldrum tilkyningu í pósti eins og sjá má hér að neðan, ásamt því að hafa hengt upp 

veggspjöld sem fylgja verkefninu. 

 

 

Lang flestir þátttakendurnir svöruðu því að foreldrar hefðu sýnt jákvæð viðbrögð við þátttöku 

leikskólans í Vináttuverkekfninu, 13,7% sögðu að eftir þeirra bestu vitund þá hafði 

leikskólinn þeirra ekki fengið nein viðbrögð frá foreldrum í tengslum við verkefnið. Nokkrir 

þátttakendur merktu við að foreldrar hefðu rætt við starfsmenn um viðbrögð barna sinna af 

Vináttuverkefninu og 13,7% þátttakenda sögðu að foreldrar hefðu haft áhuga á því að skoða 

töskuna sem fylgir verkefninu. 

Þátttakendum finnst þó framkoma foreldra ekki hafa breyst eftir að leikskólinn þeirra 

hóf starfsemi með verkefnið og alls sögðu 88,2% að þeir hafi ekki fundið fyrir neinni 

breytingu. Aðeins 9,8% söguðust hafa fundið fyrir breytingu og að foreldrar sýni meiri áhuga 

á því að taka þátt í starfsemi leikskólans og 2% sögðu að eftir að leikskólinn þeirra hóf 

þátttöku í verkefninu þá hafa foreldrar orðnir tilbúnari til þess að leyfa börnum sínum að taka 

leikfélaga með heim. Tafla 15 sýnir einnig að samkvæmt þátttakendum þá hefur samstarf 

milli starfsfólks og foreldra ekki breyst mikið eftir að vinna með Vináttuverkefnið hófst. 

Valmöguleiki svar 
Fjöldi 

svara 

Leikskólinn hefur ekki gert neinar tilraunir til þess að fræða foreldra um verkefnið eða fá þá 

til samstarfs 
3,6% 2 

Leikskólinn hefur sent foreldrum tilkynningu um verkefnið í fréttabréfi, tölvupósti eða á 

sambærilegan hátt 
78,9% 41 

Sagt er frá verkefninu á heimasíðu leikskólans 51,9% 27 

Verkefnið er auglýst í leikskólanum, með veggspjöldum, upp á tilkynningatöflu eða á 

sambærilegan hátt 
71,2% 37 

Ítarlega hefur verið greint frá verkefninu á fundum leikskólakennara með foreldrum 50% 26 

Verkefnið hefur verið rætt í einkaviðtölum við foreldra í foreldraviðtölum 40,4% 21 

Deildin mín hefur sjálf nýtt sér verkfæri verkefnisins til þess að fá foreldra til samstarf 15,4% 8 

Tafla 14. Hefur leikskólinn þinn tekið skref til þess að fræða foreldra um verkefnið Vináttu og hvatt þá til þess að taka þátt? 

(Þú mátt haka við fleiri en einn reit) 
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Voru því flestir þátttakendur (82,4%) sammála því að foreldrar tækju ekki nægan þátt í 

verkfninu.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Valmöguleiki Svar 

Já, ég hef fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 7,8% 

Já, ég hef fundið fyrir nokkurri jákvæðri beytingu 25,5% 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 68,6% 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 0% 

Tafla 15. Finnst þér að Vináttuverkefnið hafi breytt eðli samstarfs 

starfsfólks og foreldra? 
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Mat þátttakenda á Vináttuverkefninu 

Þegar spurt var að hvort að þátttakendum finndist verkefnið stuðla að því að koma í veg fyrir 

einelti á leikskólanum svöruðu allir þátttakendurnr játandi. En eins og sjá má í töflu 16 þá 

finnst þátttakendum verkefnið hafa haft mis mikil áhrif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Flestum þátttakendum (76,9%) finnst að leikskólinn sinn eigi að halda áfram að vinna að 

verkefninu án breytinga á því. Einnig er stór hluti (34,6%) þátttakenda tilbúinn til þess að 

þróa þeirra eigin kennsluaðferðir með börnunum með hjálp efnisins sem fylgir verkefninu. 

Nokkrir þátttakendur (11,5%) voru einnig sammála um að leikskólinn þeirra ætti sjálfur að 

þróa með sér sín eigin kennslugögn í vinnu gegn einelti. Eru þó 82,3% þátttakenda sammála 

um að ekki þurfi að staðfæra kennslugögnin enn frekar að menningu og kennslufræði á 

Íslandi, 17,7% þátttakanda vildu hins vegar fá einhverjar breytingar á kennslugögnunum. 

Eins og sjá má í töflu 17 þá sjá þátttakendur fyrir sér að nýta kennsluefni verkefnisins 

áfram í vinnu með Vináttuverkefninu í framtíðinni. Þátttakendur máttu haka við eins marga 

liði og þeir vildu og merktu flestir við að þeir myndu nýta sér tónlistina. Stóri bangsinn Blær 

og litlu bangsarnir eru einnig vinsælt kennsluefni í verkefninu.  

 

 

 

 

 

 

 

Valmöguleiki  Svar  

Já, að miklu leyti 35,2% 

Já, að nokkru leyti 61,1% 

Já, að litlu leyti 3,7% 

Nei, alls ekki 0% 

Tafla 16. Finnst þér að verkefnið Vinátta stuðli að því 

að koma í veg fyrir einelti á leikskólanum? 
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Skiptar skoðanir voru á því hvort að þátttakendum fannst leikskólinn þeirra leggja nógan 

kraft í verkefnið, voru þó flestir (52,8%) sammála því að þeir væru að vinna hæfilega mikið 

með verkefnið. Sumir þátttakendanna (22,6%) merktu við að þeim finnst erfitt að finna tíma 

fyrir verkefnið og voru nokkrir (22,6%) einnig sammála því að leikskólinn þeirra þyrfti að 

leggja meiri kraft í verkefnið. Töldu nánast allir þátttakendurnir eða 94,4% leikskólann sinn 

hafa nægilega gott skipulag til þess að styðja við Vináttuverkefnið til framtíðar litið.  

  

Valmöguleiki Svar Fjöldi svara 

Engin  0% 0 

Litlu bangsana 94,2% 49 

Stóra bangsinn (Blæ) 94,2% 49 

Samræðuspjöldin  94,2% 49 

Nuddheftið  86,5% 45 

Tónlistina  96,2% 50 

Tónlistarheftið  73,1% 38 

Vinátta í útivist 67,3% 35 

Klípusögur fyrir foreldra 53,4% 28 

Klípusögur fyrir starfsfólk 59,6% 31 

Veggspjöldin  82,7% 43 

Sögubók  90,4% 47 

Leiðbeiningarheftið  73,1% 38 

Tafla 17. Hvaða kennslugögn sérðu fyrir þér að nýta áfram í vinnu með 

verkefnið Vinátta? (þú mátt haka við fleiri en einn reit) 
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Túlkun á niðurstöðum 

Hér að neðan verða niðurstöður spurningalistans túlkaðar og þeim skipt upp í nokkur þemu. 

Fyrst verður farið yfir þá þekkingu sem þátttakendur hafa á einelti og hvort að þeir telji sig 

sjá það inn á sínum leikskóla. Næst verður farið yfir hvernig þátttakendur voru að vinna með 

verkefnið. Þar á eftir verður farið yfir kennsluefni sem fylgir Vináttuverkefninu og skoðað 

hvað af því er verið að nota mest meðal þátttakenda og hvað sé að ná best til barnanna. Síðan 

verður farið yfir hvort að þátttakendur telja að leikskólinn þeirra hafi orðið fyrir einhverjum 

áhrifum af vinnunni. Þátttaka foreldra verður metin í gegnum svör þátttakenda og að lokum 

verður farið yfir mat þátttakenda á Vináttuverkefninu sjálfu.  

 

 

Einelti 

Þátttakendur þessarar rannsóknar voru aðeins fleiri en í fyrri rannsókn en höfðu samt 

svipaðan bakgrunn. Unnið hefur verið með eineltismál á mismunandi vegu innan leikskóla 

þátttakenda en flestir sögðust hafa einhverja vitneskju um það hvað ætti að gera ef slíkt kæmi 

upp. Þessar niðurstöður eru sambærilegar fyrri rannsókn, en fram kom í rannsókn Láru Rúnar 

Sigurvinsdóttur og fleiri (2015) að niðurstöður fyrsta spurningalistans sýndu fram á að þær 

aðferðir sem áður voru notaðar til þess að sporna gegn einelti fólu í sér að kenna jákvæð 

samskipti. En eins og fram hefur komið þá er ekki skylda fyrir leikskóla að hafa 

eineltisáætlun þó hvatt sé til þess að hafa einhverja forvarnaáætlun samkvæmt Aðalnámskrá 

leikskólanna (2011). Líkt og í fyrri rannsókn finnst flestum þátttakendum vera munur á einelti 

og stríðni (Lára Rún Sigurvinsdóttir, o.fl., 2015). Telja þátttakendur að einelti sé þegar 

tiltekinn einstaklingur er oft og mörgum sinnum skilinn útundan og sé tekinn fyrir þegar upp 

koma deilur. Stríðni á því frekar við þegar eitthvað er sagt eða gert við einstakling og að það 

gerist mjög sjaldan og á ekki alltaf við sama einstaklinginn. Eru þessi svör þátttakenda um 

muninn á einelti og stríðni í anda þess sem höfundar Vináttuverkefnisins greina frá og vilja 

að starfsmenn leikskóla geri greinarmun á. Þátttakendurnir voru spurðir um vitneskju sína á 

einelti innan barnahópsins og var rétt yfir helmingur sem sagði að einelti kæmi sjaldan upp, 

er þetta þó vitneskja um að einelti á sér stað hjá börnum á leikskólaaldri en eins og fram 

kemur í kaflanum um einelti þá koma bitingarmyndir eineltis fram við ungan aldur barna. Var 

þó enginn sem svaraði því að einelti ætti sér oft stað innan barnahópsins, sem segir til um að 

einelti er líklegast ekki stórt vandamál innan sjálfra leikskólanna sem er af hinu góða. 
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 Fram kom í svörum þátttakenda að helmingi þeirra fannst að barnahópurinn ætti 

einnig að bera ábyrgð á einelti sem upp kemur. Er þá líklegt að þátttakendur vilji að börn læri 

að taka ábyrgð á gjörðum sínum og læri að einelti eigi ekki rétt sér. Þetta er í fullu samræmi 

við markmið Vináttuverkefnisins en þar er einnig verið að kenna börnum að bera ábyrgð á 

því sem þau gera en hinn fullorðni ber þó ávallt loka ábyrgðina og þarf að sporna gegn 

einelti. Manneskjan er ekki gallalaus og stundum getur einstaklingurinn gleymt sér í hita 

leiksins eða líður illa og fer þá að stríða einhverjum eða leggja í einelti. Það er einnig 

mikilvægt að kenna börnum að fara til baka og biðjast afsökunar og átta sig á að þau hafa gert 

rangt og á þetta auðvitað líka við um hinn fullorðna einstakling. Við erum öll mannleg og 

getum gert mistök en verðum einnig að læra af þeim. Eins voru lang flestir þátttakendurnir 

sammála um að foreldrar, kennarar og aðrir starfsmenn bæru ábyrgð á einelti. Eins og fram 

kemur hér að ofan þá er einelti lærð hegðun og líkt og fræðimaðurinn Corsaro (2005, 2015) 

segir þá túlka börn heimin út frá því umhverfi sem þau hrærast í og endurskapa hann í leik 

sínum. Á hugtakið börn læra það sem fyrir þeim er haft alveg rétt á sér og er því mikilvægt að 

þeir fullorðnu sýni gott fordæmi í samskiptum við aðra. Einelti á ávallt að vera á ábyrgð 

þeirra fullorðnu eins og fram kemur í Vináttuverkefninu þar sem að það eru þeir sem kenna 

börnum um vináttu og æskileg samskipti. Fullorðnir þurfa að taka einelti föstum tökum og 

vera tilbúnir til þess að leysa úr því á uppbyggilegan hátt bæði fyrir þolendur og gerendur svo 

að allir geti stigið út úr eineltismálum með reisn, sem er eitt að lykilmarkmiðum verkefnisins. 

Með því að kenna börnum góð samskipti og vináttufærni erum við í leið að kenna þeim að 

sporna gegn einelti og eins og sést á svörum þátttakenda þá er meirihluti sammála um að börn 

geti gert eitthvað sjálf til þess að koma í veg fyrir einelti. Börn geta verið dugleg að minna 

hvert annað á að vera góð og taka dæmi af því sem þau hafa lært af verkefninu þegar upp 

koma eineltismál. Eins og sagt er hér að ofan þá er hugrekki eitt af gildum verkefnisins og 

það að börn komi til fullorðins einstaklings til þess að segja frá einelti eða fari sjálft á milli 

geranda og þolanda er merki um hugrekki og þá er barnið sjálft að gera eitthvað til þess að 

koma í veg fyrir að eineltið haldi áfram.  
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Vinna með Vináttuverkefnið 

Niðurstöður sýndur að flestir þátttakendurnir væru vel virkir í Vináttuverkefninu á sínum 

leikskóla ásamt öðrum starfsmönnum leikskólanna. Flestir sögðust vinna með verkefnið 

vikulega en þó nokkir vinna daglega með það. Þetta er í takt  við vilja þeirra sem gefa út 

verkefnið en mælt er með að vinna einu sinni til tvisvar í viku með verkefni í stutta stund í 

einu til þess að auka líkur á að verkefnið skili sér til barnanna. Svo virðist vera að í sumum 

leikskólum sé verkefnið orðið hluti að dagskipulagi leikskólans en ekki öllum. Svarar þetta 

hluta af rannsóknarspurningum höfundar sem vildi vita hvort verkefnið hefði náð að festa sig 

í daglegu starfi vináttuleikskólanna. Svo virðist ekki vera þar sem að sumir þátttakendur 

svöruðu að verkefnið ætti sinn sess í dagskipulagi og að aðrir vinni aðeins með verkefnið 

þegar þeir muna eftir því og þegar tími gefst til. Það virðist vera að flestir þátttakendurnir nýti 

sér verkefnið í samverustundum eða hópatíma með börnunum. Misjafnt er eftir leikskólum 

hvort að samverustundir séu stundir þar sem öll börn deildarinnar eru saman komin eða 

aðeins með sínum hópstjóra. Hópatímar eru stundir þar sem hver hópstjóri vinnur einn eða 

með aðstoð með tiltekinn hóp barna (færri börn í einu).   

  

 

Kennsluefnið 

Þátttakendur nýta sér verkefnið sjálft og kennsluefni þess í mis miklum mæli eins og fram 

kemur hér að ofan en það virðist vera að litlu bangsarnir (hjálparbangsarnir) séu það 

kennsluefni sem mest er nýtt. Gæti það verið vegna þess að þetta er bangsi sem börnin fá sjálf 

að eiga og er þess vegna líklegra að þau myndi tengsl við bangsann. Sterk tengsl geta 

myndast við bangsa eins og fram kemur hér að ofan í kaflanum um bangsa sem táknmynd og 

gæti það verið ástæðan fyrir því að af hverju bangsi gæti hafa verið valinn sem táknmynd 

verkefnisins. En bangsar geta veitt börnum öryggi og losað um streitu þegar hann er knúsaður 

ef barnið hefur myndað tilfinningaleg teingsl við hann (Koplow, 2008). Er þetta kennsluefni 

sem gott er að nýta og hægt er að nota Blæ til þess að taka dæmi um hvernig vinátta kemur 

fram, eins og til dæmis þá viljum við vera góð við bangsann eins og við erum góð við vini 

okkar og geta börnin æft sig að vera góð með því að klappa bangsanum eða knúsað hann. 

Bangsinn er einnig líklegur til þess að verða traustur vinur barna og sum segja bangsanum 

stundum frá einhverju sem þau eiga erfitt með að segja öðrum og einnig geta þau talað við 

aðra í gegnum hann. 
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Stóri bangsinn eða Blær er oft persónugerður af starfsmönnum sem halda 

vináttustundir með börnunum þannig að það sé eins og bangsinn tali beint til barnanna. Allir 

þátttakendurnir sögðust geta nýtt sér Blæ sem kennslutæki og að auðvelt væri að nota hann í 

vináttustundum. Flestir þátttakendurnir voru sammála um að börnin gætu leitað sér huggunar 

hjá Blæ bangsa og að börnin notuðu hann til þess að hugga önnur börn. Það að börnin leiti til 

hans þegar þeim líður illa er af hinu góða, þetta sýnir að þau eru farin að tengja verkefnið og 

hlýju við hann og við eitthvað sem er gott og veitir öryggi. Í gegnum Blæ geta börnin einnig 

tjáð tilfinningar sínar. Þetta á sérstaklega við um börn sem ekki eru farin að nota tungumálið 

og geta þau í gegnum Blæ eða litlu bangsana tjáð tilfinningar sínar og sýnt hvað þeim vantar. 

Oft vantar börnum eitthvað sem veitir þeim öryggi á nýjum stað og er þá Blær og litlu 

bangsarnir góð leið til þess að sýna börnum að góðvild og vinsemd ríki á nýja staðnum. Litlu 

bangsarnir fylgja hverju barni fyrir sig á næsta skólastig og getur þannig orðið góður félagi 

sem hjálpar barninu að feta sig í nýja umhverfinu og þá sérstaklega þar sem einnig er unnið 

með vináttuverkefnið og annar stór bangsi (Blær) er til staðar því þarna er eitthvað sem 

barnið þekkir og getur tengt sig við. 

Samræðuspjöldin voru einnig vinsælt kennsluefni en með þeim finnst þátttakendum 

að hægt sé að sýna börnum aðstæður sem upp geta komið. Með samræðuspjöldunum er hægt 

að koma á stað umræðum um það sem er að gerast á mynd spjaldsins og geta börnin sjálft 

bent á myndina og sagt sína skoðun á því sem er að gerast og kennarinn getur fjallað um það. 

Einnig fannst þátttakendum að börnin gætu oft sett sig í spor þess efnis sem átti sér stað á 

samræðuspjaldinu og þannig komið með persónulega skoðun og sagt frá. Þátttakendum finnst 

einnig að samræðuspjöldin séu það kennsluefni sem hvað helst hefur stuðlað að jákvæðri 

þróun í barnahópnum.  

 

Tónlistin virðist einnig hafa vakið góð viðbrögð  hjá þátttakendum. En tónlistin sem 

fylgir fjallar öll um vináttu og til eru ýmsir dansar og æfingar sem hægt er að gera í takt við 

tónlistina.  

 Spurt var um nuddið og svöruðu þátttakendur nokkrum staðhæfingum um það. 

Nuddið er sá þáttur verkefnisins sem hjálpar börnum að setja sér mörk og segja nei ef þau eru 

ekki tilbúin til þess að gera eitthvað. Með nuddinu er verið að hjálpa börnum að mynda tengsl 

og skilja tilfinningar annarra, að við séum ekki öll eins og að við höfum öll mismunandi mörk 

um það hvað okkur finnst vera gott og vont. Í nuddinu er börnunum kennt að spyrja hvort þau 

megi nudda vin og verða fá leyfi áður en þau byrja, þetta kennir þeim að spyrja alltaf um leyfi 

áður en þau gera eitthvað og að við viljum ekki alltaf að aðrir snerti okkur þó svo það sé góð 



55 
 

hugsun á bakvið það. Flestir þátttakendurnir sögðust nýta sér nuddið og nuddheftið, voru 

flestir einnig sammála um að sögurnar sem fylgja nuddheftinu henti vel börnunum. Það er að 

sögurnar væru auðveldar og fyrirmæli um hreyfingar skýrar þannig að börnin gætu fylgt eftir 

til þess að gefa öðrum nudd.  

Sýna niðurstöður að þó svo að ekki sé allt kennsluefnið nýtt í hverjum leikskóla þá er 

ekkert efni sem ekki er notað innan einhverra skóla sem tóku þátt í rannsókninni.  

 

 

Áhrif Vináttuverkefnisins á leikskólanna 

Áhugi annarra starfsmanna og þátttakenda á verkefninu hefur haldist frekar stöðugur frá því 

að leikskólarnir þeirra hófu að vinna með verkefnið. Er það góðs viti því þá er verið að vinna 

með verkefnið og það fellur ekki í skuggann af öðrum verkefnum. Verkefnið virðist vera  að 

skila góðum og jákvæðum áhrifum á starfsmenn leikskólanna samkvæmt flestum 

þátttakendunum sem fannst að samskiptin væru orðin jákvæðari og samstarfið líka. Var þó 

einnig stór hluti sem taldi sig ekki finna fyrir neinni breytingu meðal starfsmanna. Gætu verið 

ýmsar ástæður þar á baki, til dæmis að samstarfið hafi ávallt verið gott og virkt og því ekki 

verið nauðsyn fyrir breytingu á samvinnu innan hópsins. Í svörum þátttakenda má einnig sjá 

að jákvæðar breytingar gagnvart börnunum og starfinu með þeim hafa einnig átt sér stað 

innan leikskóla flestra þátttakenda. Einnig hefur  komið í ljós að verkefnið hefur haft áhrif á 

það hvernig þátttakendur takast á við einelti og allir töldu sig hafa lært nýjar aðferðir en þó 

mismargar. Verkefnið hefur líklega kennt þeim starfsmönnum sem hafa litla reynslu af 

eineltismálum aðferðir til þess að sporna gegn því. Töldu þátttakendur sig ásamt 

samstarfsmönnum sínum flestir hafa betri innsýn í það hvernig börn skilja önnur börn 

útundan eftir að hafa unnið með verkefnið. En börn geta nýtt sér ýmsar aðferðir til þess að 

útiloka hvort annað frá leik og starfi, aðferðir þeirra geta oft verið lúmskar og því erfitt að 

koma auga á þær. Eins og fram kemur hér að ofan þá getur einelti verið bæði sýnilegt og 

ósýnilegt og getur reynt vera erfiðara að koma auga á það ósýnilega (Salmivalli, 2010). 

Samkvæmt niðurstöðum voru starfsmenn einnig farnir að tala meira saman um samskipti 

barnanna, en þau samskipti sem börnin eiga sín á milli geta einnig varpað ljósi á vinskapinn 

sem á sér stað innan deildarinnar eða leikskólans alls. Einnig virðist sem að sumir 

þátttakendur ásamt leikskólanum þeirra hafi aukið við þekkingu sína á einelti eftir að vinna 

með verkefnið hófst. Það er mikilvægt að þekkja einelti og birtingarmyndir þess og er það því 
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góðs viti að leikskólar og starfsmenn séu að afla sér upplýsinga um málefnið þar munur getur 

verið á stríðni og einelti (Olweus,1994).  

 Samkvæmt svörum lang flestra þátttakenda þá hefur verkefnið haft jákvæð áhrif á 

leikskólabörnin. Hjá þeim börnum sem verkefnið hefur skilað sér til þá virðist sem að 

framkoma þeirra sé orðin jákvæðari og einnig samskipti þeirra. Börnin virðast leika sér betur 

saman eftir að vinna með verkefnið hófst og þar af leiðandi hefur deilum meðal barnanna 

einnig fækkað. Börnin virðast hafa lært aðferðir, að mati starfsfólksins, til þess að takast á við 

deilur sem upp koma þar sem að þau eru í auknum mæli að takast á við þær sjálf og þau koma 

vinum sínum oftar til aðstoðar og hjálpar en áður fyrr. Börnin virðast einnig vera farin að 

gera sér meira grein fyrir þeim samskiptareglum sem ríkja inn á leikskólanum og er því 

líklegra að þau fari oftar eftir þeim reglum en áður. Leiða má líkum að því að það geti verið 

verið vegna þess að nú hafa þau meiri skilning á því hvers vegna ákveðnar samskiptareglur 

ríkja innan leikskólans.  

 

 

Samstarf við foreldra 

Fram kemur í niðurstöðum að nánast allir þátttakendurnir telji foreldra geta lagt sitt að 

mörkum til þess að sporna gegn einelti. Flestir þátttakendurnir svöruðu því að leikskólinn 

þeirra hafi sent tilkynningu eða fréttabréf til foreldra um að leikskólinn tæki nú þátt í 

Vináttuverkefninu. Þátttakendur töldu foreldra hafa sýnt jákvæð viðbrögð við því að 

leikskólinn tæki þátt en flestir foreldrar virðast ekki taka virkan þátt í verkefninu með 

leikskólanum og aðeins nokkrir höfðu sýnt frekari áhuga. Þetta bendir til þess að foreldrar 

þurfi frekari kynningu á verkefninu og tilgangi þess. Þar sem að börnin eru svo ung gera ekki 

allir fullorðnir sér grein fyrir því að einelti eigi sér hreinlega stað hjá svo ungum börnum. En 

eins og rannsóknir sýna þá getur einelti átt sér stað allt niður undir þriggja ára aldur hjá 

börnum (Camodeca o.fl., 2015). Með því að vekja betur áhuga foreldra á verkefninu er hægt 

að virkja þá og þannig geti þeir hjálpað við að sporna gegn einelti. Foreldrar eru mikilvægir 

liðir í samskiptum barna og börn herma eftir foreldrum sínum og því er mikilvægt að efla 

þekkingu foreldra sem og annarra sem umgangast börn um hversu mikil áhrif þeir geta haft á 

athæfi barna. Foreldrar sem og aðrir fullorðnir þurfa að vera fyrirmyndir barnanna.  
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Mat þátttakenda á Vináttuverkefninu 

Mat þátttakenda á Vináttuverkefninu er að það komi í veg fyrir einelti, en að mismiklu leyti. 

Upplifun þátttakenda og reynsla er ólík og því er mat þeirra ólíkt. En verkefnið virðist vera að 

skila sér að sögn þátttakenda og finnst flestum þátttakendum að leikskólinn þeirra eigi að 

halda áfram og halda þeim verkferlum sem liggja fyrir. Nokkrir þátttakendur voru þó tilbúnir 

að þróa verkefnið enn frekar og þá kannski bara að sínum leikskóla og sínum barnahópi. Eins 

og útgefendur verkefnisins nefna á námskeiðum sínum þá vilja þeir að hver og einn leikskóli 

aðlagi verkefnið að sínum skóla svo að það beri sem bestan árangur.  
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Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna gengi Vináttuverkefnis Barnaheilla innan þeirra 

leikskóla sem skráðir eru sem vináttuleikskólar samkvæmt vef Barnaheilla.  

Lagt var upp með rannsóknarspurningarnar: Hvernig eru leikskólar landsins sem 

skráðir eru sem vináttuleikskólar að nýta sér forvarnarverkefnið Vinátta og hefur verkefnið 

náð að festa sig í daglegu starfi á leikskólum? Ef verkefnið hefur náð að festa sig hvaða áhrif 

hefur verkefnið haft á þá leikskóla sem nýta sér verkefnið? 

Eins og niðurstöður sýna þá eru ekki allir þeir skólar sem skráðir eru sem 

vináttuleikskólar að vinna að verkefninu með virkum hætti. En samkvæmt þátttakendum sem 

vinna að verkefninu þá er oftast unnið með það vikulega þar sem kennslugögnin litlu 

bangsar/hjálparbangsar, stóri bangsinn (Blær), samræðuspjöld og tónlist eru oftast notuð til 

þess að miðla boðskap verkefnisins áfram til barnanna. Verkefnið hefur þó ekki náð að festa 

sig í sessi í daglegu skipulagi hjá öllum leikskólunum þrátt fyrir að hafa skilað af sér jákvæðri 

breytingu til bæði barnanna og starfsmanna. Þessi jákvæðu áhrif skila sér þá allra helst í 

bættum samskiptum innan leikskólanna milli starfsmanna, milli starfsmanna og barna og ekki 

síst á milli barnanna sjálfra. Starfsmenn hafa aukið þekkingu sína á einelti og 

birtingarmyndum þess ásamt því að öðlast færni í að takast á við það þegar það kemur upp. 

Börnin hafa einnig öðlast tækifæri til þess að læra um einelti og hvernig þau geta hjálpað 

vinum sínum, sett sér mörk og virt mörk annarra.   

Líkt og í eldri rannsókninni sem gerð var á skólaárinu 2014-2015 þá virðast 

þátttakendur vera ánægðir með verkefnið og hafa hlotið gagn af því. Einnig eru þátttakendur 

sammála um að þeir munu halda áfram að vinna með verkefnið þar sem að það er skila sér til 

barnanna. Niðurstöður verkefnisins er þó ekki hægt að yfirfæra yfir á alla þá leikskóla sem 

vinna með Vináttuverkefnið. Er það vegna þess hve lítill hluti þeirra sem vinna með 

verkefnið tóku þátt í rannsókn þessari. Kosturinn við þessa rannsókn er að hún gefur innsýn í 

reynslu starfsfólks leikskóla af verkefninu og hvernig þeim finnst það vera að skila sér til 

barnanna, annarra starfsmanna og foreldra. Hins vegar sýndi það sig við gerð rannsóknarinnar 

að ekki eru allir þeir leikskólar sem skráðir eru sem vináttuleikskólar inn á vef Barnaheilla að 

vinna með verkefnið og eru þá vináttuleikskólarnir kannski ekki eins margir og 

umsjónarmenn verkefnisins telja þá vera.  

Gallinn við rannsóknina er að ekki svöruðu allir þátttakendur öllum spurningunum. 

Einnig hefði höfundur getað hvatt þá sem vinna með verkefnið, en töldu sig ekki hafa næga 

reynslu, til þess að taka þátt og byggja þá bara svör sín á þeirri reynslu sem þegar væri komin 

hversu lítil sem hún væri. Margir þeirra sem töldu sig ekki hafa næga reynslu sýndu áhuga á 
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rannsókninni og vildu taka þátt seinna þegar reynslan væri orðin meiri. Efnið fyrir yngstu 

börnin var ný út gefið (janúar 2019) þegar þessi rannsókn var gerð og er því líklegt að þeir 

sem vinna með yngstu börnunum hefðu ekki verið tilbúnir að taka þátt vegna lítillar reynslu í 

vinnu með verkefnið. 

Seinna mætti leggja rannsóknina aftur fram og þá einnig með lengri tíma til þess að 

svara umsókn um þátttöku og með lengri fresti til þess að taka spurningakönnunina. En vegna 

þess að höfundur varð að vinna verkefnið innan ákveðins tíma gat spurningakönnunin ekki 

verið opin mjög lengi. Einnig telur höfundur að gott væri að gera eigindlega rannsókn og taka 

þá viðtöl við starfsmenn leikskóla og fá þannig ítarlegri svör af reynslu þeirra. Þannig væri 

kannski hægt að fá frekari innsýn í hvernig unnið sé með Vináttuverkefnið inn á leikskólum 

landsins þar sem að sumir þátttakendur svöruðu því að þeir væru tilbúnir að búa til auka 

kennsluefni og fara sínar eigin leiðir með það.  
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Lokaorð 

Einelti er vandamál sem lengi hefur verið meðal manna og mikilvægt er að taka á því. 

Afleiðingar þess geta komið fram á meðan því stendur sem og mörgum árum eftir að það 

hefur átt sér stað, getur það einnig haft í för með sér slæm áhrif á andlegt og líkamlegt líf 

þolanda. En það er ekki bara líf þolanda sem stundum verður fyrir afleiðingum því gerendur 

eiga til með að eiga við andlega erfiðleika eins og til dæmis samviskubit seinna meir eftir að 

þeir hafa lagt einhvern í einelti. Eins og fram kemur hér að ofan þá geta birtingarmyndir 

eineltis komið mjög snemma fram, það er hjá leikskólabörnum og birtist það meðal annars í 

útilokun á leikfélaga og jafnvel í ofbeldi eins og til dæmis með því að slá, bíta eða rífa af 

öðrum. Til þess að sporna gegn einelti er mikilvægt að byrja snemma að kenna börnum 

jákvæð samskipti og ákveðin gildi sem stuðla að vináttu, umhyggju, virðingu, umburðarlyndi 

og hugrekki. Ef börnum er kennt að takast á við deilur og afleiðingar þess að vera vondur við 

einhvern annan eru minni líkur á því að þau leggi í einelti. Vináttuverkefni Barnaheilla hefur 

náð talsverðri útbreiðslu hérlendis sem og í öðrum löndum. Álykta má svo sem að verkefnið 

stuðli að bættum aðferðum til þess að byggja upp forvörn gegn einelti og styðja niðurstöður 

þessarar rannsóknar við það. En til þess að verkefnið haldi áfram að bera árangur þarf að 

passa að unnið sé með það í leikskólum og finnst höfundi mikilvægt að efnið sé rannsakað 

reglulega til þess að sá hvort að kennsluaðferðir, kennsluefni og markmið verkefnisins sé ekki 

að skila sér inn til leikskólanna sem og grunnskólanna sem nýta sér verkefnið.  

Ég hef unnið með Vináttuverkefnið í um þrjú ár og finnst það bera árangur með þeim 

börnum sem ég hef unnið verkefnið með. Í gegnum þetta rannsóknarverkefni hef ég reynt að 

halda hlutleysi mínu og tel ég mig hafa náð því. Margt í þessu rannsóknarverkefni kom mér á 

óvart og tel ég mig hafa lært mikið af gerð þessarar rannsóknar bæði um einelti og verkefnið 

sjálft. Ég vona að leikskólar landsins haldi áfram að nýta sér verkefnið hvort sem það er nýtt 

að fullu eða með hluta kennsluefnisins. Mikilvægt er þó að halda markmiðum og gildum 

verkefnisins á lofti því þau eru að skila sér til þeirra sem nýta sér verkefnið. Ég hef kynnst því 

að verkefnið er hægt að nýta á margvíslega vegu og hægt er að tengja margt inn í verkefnið 

og búa til nýjar leiðir til þess að efla vináttutengsl barna.  

  Töskurnar sem innihalda kennsluefni verkefnisins eru í dag orðnar þrjár og ætlaðar 

börnum yngri en þriggja ára og upp í fjórða bekk í grunnskóla. Er því til mikið efni innan 

þessa verkefnis til þess að kenna börnum um einelti og afleiðingar þess, vináttu og samskipti. 

Tel ég að verkefnið nýtist þjóðfélaginu vel þar sem að ung börn koma með góðan bakgrunn 

af aðferðum til þess að takast á við vandamál á næsta skólastig og bæta við þekkingu og 

reynslu sína eftir því sem þau eldast. Eru þetta aðferðir sem þau geta nýtt sér alla sína ævi ef 
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þau halda áfram að fá fræðslu og ef unnið er með verkefnið á leik- og grunnskólastigi og það 

aðlagað að aldri og þroska barnanna. 
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Fylgiskjal 1- Kynningarbréf til leikskólastjóra 

 

Kæri Leikskólastjóri 

 

Anna Björnsdóttir heiti ég og er nemandi í menntunarfræði leikskóla M.Ed. við Háskóla 

Íslands. Ég er að vinna að lokaverkefni mínu sem fjallar um Vináttur-verkefni Barnaheilla. 

Langar mig að athuga hvort að þú kæri leikskólastjóri viljir að starfsfólk þitt taki þátt í 

rannsókn minni á verkefninu. 

Vináttuverkefni Barnaheilla sem er forvarnarverkefni gegn einelti og er notað í um 47% 

leikskóla víðsvegar á landinu. Aðeins hefur verið gerð ein rannsókn áður á þessu verkefni 

hérlendis og var það rannsókn sem fór fram árið 2014-2015 og tóku þá sex leikskólar þátt. 

Vona ég að með þessu verkefni sé hægt að meta stöðuna aftur og sjá hvernig leikskólar séu 

að nýta sér verkefnið og hvort að verkefnið sé að skila sér til barnanna og stafsmannahópsins. 

Notast verður við fyrri spurningalista með örfáum breytingum svo hægt sé að bera saman 

niðurstöður þessarar rannsóknar við fyrri rannsókn. 

 

Rannsakandi óskar eftir því að þátttakendur byggir svör sín á eigin reynslu og þekkingu af 

verkefninu Vinátta. Rannsókn þessi er ópersónugreinaleg þar sem að rannsakandi óskar ekki 

eftir neinum persónulegum upplýsingum sem hægt er að rekja til þátttakenda. Taka skal fram 

að þátttaka í rannsókn þessari er valfrjáls og getur þátttakandi hætt þátttöku á hvaða stigi 

rannsóknarinn sem hann vill. 

 

Ábyrgðarmaður verkefnisins er leiðbeinandinn minn Ársæll Már Arnarsson, ef þátttakendur 

hafa einhverjar athugasemdir við rannsóknina þá má senda tölvupóst á hann. Einnig geta 

þátttakendur sent tölvupóst á mig, Önnu Björnsdóttur (rannsakandi/nemandi), ef þátttakendur 

hafa einhverjar athugasemdir eða spurningar um rannsóknina. 

 

Ef þú samþykir þátttöku leikskólans í rannsókninni bið ég þig um að senda mér email 

starfsmanna svo að ég geti sent þeim hlekk á spurningalistann.  

Spurningalistinn fer fram í gegnum survey monkey, forritið hefur ekki aðgang að 

persónuuplýsingum og mun ég henda öllum gögnum og aðgangi mínum að forritinu að 

rannsókn lokinni. Vísindanefnd Háskóla Íslands hefur gefið leyfi fyrir spurningalistanum sem 

ég mun senda út ef starfsfólk vill taka þátt. Spurningalistinn samanstendur af 64 

krossaspurningum, það tekur um 20 mínútur að ljúka við spurningalistann. 
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Rannsakandi/nemandi: Anna Björnsdóttir (anb20@hi.is) 

Ábyrgðarmaður/leiðbeinandi: Ársæll Már Arnarsson (arsaell@hi.is) 

  

  

Með fyrir fram þökk 

Anna Björnsdóttir 
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Fylgiskjal 2 – Kynningabréf til starfsfólks 

 

Kynningarbréf 

  

Anna Björnsdóttir heiti ég og er nemandi í menntunarfræði leikskóla M.Ed. við Háskóla 

Íslands. Langar mig að biðja þig um að taka þátt í rannsókn minni með því að svara 

eftirfarandi spurningalista sem fylgir þessum pósti. Rannsókn þessi er hluti af 

meistaraverkefni mínu og fjallar um Vináttuverkefni Barnaheilla sem er forvarnarverkefni 

gegn einelti og notað er í um 47% leikskóla víðsvegar á landinu. Aðeins hefur verið gerð ein 

rannsókn áður á þessu verkefni hérlendis og var það rannsókn sem fór fram árið 2014-2015 

og tóku þá sex leikskólar þátt. Vonast því rannsakandi að með þessu verkefni sé hægt að meta 

stöðuna aftur og sjá hvernig leikskólar séu að nýta sér verkefnið og hvort að verkefnið sé að 

skila sér til barnanna og stafsmannahópsins. Notast verður við fyrri spurningalista með 

örfáum breytingum svo hægt sé að bera saman rannsóknirnar tvær. 

  

Rannsakandi óskar eftir því að þátttakendur byggi svör sín á eigin reynslu og þekkingu af 

verkefninu Vinátta. Rannsókn þessi er ópersónugreinaleg þar sem að rannsakandi óskar ekki 

eftir neinum persónulegum upplýsingum sem hægt er að rekja til þátttakenda. Taka skal fram 

að þátttaka í rannsókn þessari er valfrjáls og getur þátttakandi hætt þátttöku á hvaða stigi 

rannsóknarinnar sem hann vill. Spurningalistinn samanstendur af 64 krossaspurningum. 

Könnunin tekur um 20 mínútur. 

            

Ábyrgðarmaður verkefnisins er leiðbeinandinn minn Ársæll Már Arnarsson, ef þátttakendur 

hafa einhverjar athugasemdir við rannsóknina þá má senda tölvupóst á hann. Einnig geta 

þátttakendur sent tölvupóst á mig, Önnu Björnsdóttur (rannsakandi/nemandi), ef þátttakendur 

hafa einhverjar athugasemdir eða spurningar um rannsóknina. 

Rannsakandi/nemandi: Anna Björnsdóttir 

anb20@hi.is 

Ábyrgðarmaður/leiðbeinandi: Ársæll Már Arnarsson 

arsaell@hi.is 

  

  

Með fyrir fram þökk 

Anna Björnsdóttir 
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Fygliskjal 3 – Fyrsta umsögn frá Vísindasiðanefnd HÍ 

 

Ársæll Már Arnarsson        22.01.2019 

Prófessor 

 

Vísindasiðanefnd HÍ hefur fjallað um beiðni um umsögn á verkefninu „Vináttuverkefni 

Barnaheilla - forvörn gegn einelti“sem er beiðni nr. 19-002 um umsögn.   

 

Áður en afstaða er tekinn til umsóknarinnar er óskað eftir spurningarlista og kynningarbréfi 

fyrir þátttakendur þar sem fram kemur að rannsóknin sé ópersónugreinanleg. Æskilegt er að í 

kynningarbréfinu komi fram hver sé ábyrgðarmaður rannsóknar og netfang hvert sé hægt að 

leita ef þátttakendur hafi athugasemdir við rannsókina. Í lið 22 á umsóknareyðublaðinu eru 

atriði sem æskilegt að fylgi með umsókninni.    

 

 

Sólveig Anna Bóasdóttir 

Formaður Vísindasiðanefndar HÍ 
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Fylgiskjal 4 – Leyfi frá Vísindasiðanefnd HÍ 

 

Ársæll Már Arnarsson        28.01.2019 

Prófessor 

 

Vísindasiðanefnd HÍ hefur fjallað um beiðni um umsögn á verkefninu „Vináttuverkefni Barnaheilla - 

forvörn gegn einelti“ sem er beiðni nr. 19-002 um umsögn.   

 

Eftir að frekari gögn bárust eru ekki gerðar frekari athugasemdir við rannsóknina. 

 

 

Sólveig Anna Bóasdóttir 

Formaður Vísindasiðanefndar HÍ 
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Fylgiskjal 5 – Spurningalisti 

 

Vináttuverkefni Barnaheilla 

Spurningalisti fyrir starfsmenn leikskóla sem vinna með Vináttuverkefni Barnaheilla. 

 

Spurningalisti þessi er hluti af lokaverkefni mínu í menntunarfræði leikskóla M.Ed. við 

Háskóla Íslands. Lokaverkefni mitt fjallar um verkefnið Vináttu sem er forvarnarverkefni 

gegn einlti og gefið er út af Barnaheillum. Leitast rannsakandi eftir því að skoða hvernig 

og hversu mikið starfsmenn leikskóla eru að nýta sér verkefnið og hvort að starfsmönnum 

leikskóla finnst að verkefnið sé að skila sér til barnanna. 

Spurningalisti þessi er saminn með það fyrir augum að meta verkefnið Vinátta sem er 

forvarnarverkefni gegn einelti. Með spurningalista þessum er vonast eftir að ná fram og 

gera grein fyrir væntingum, viðhorfum og núverandi starfsháttum þátttakenda með 

Vináttuverkefnið í leikskólum. Einnig mun reynsla og vinna með verkefnið vera greind til 

þess að skoða hvernig best sé að viðhalda og þróa verkefnið frekar. Spurt verður um 

þekkingu þátttakanda á einelti, um þátttöku starfsmanna, reynslu af vinnu með verkefnið 

Vinátta og foreldrasamstarfið. 

 

Þátttakendur er hvattir til þess að svara eftir sinni bestu getu og vitund. 

Taka skal fram að rannsakandi er bundinn þagnarskyldu og munu engar persónulegar 

upplýsingar um þátttakanda koma fram við vinnslu gagna þannig að hægt sé að rekja svör 

til þátttakanda.  
 

 

Hvert er starf þitt? 

Leikskólakennari 

Leiðbeinandi/leikskólaliði eða sambærilegt 

Gegni stjórnunarstarfi 

Annað:____________________________ 

 

 

 



72 
 

Aldur þinn? 

Yngri en 20 ára 

20-30 ára 

31-40 ára 

41-50 ára 

Eldri en 50 ára 

Hve lengi hefur þú unnið á þessum starfsvettvangi? 

Skemur en 1 ár 

1-5 ár 

5-10 ár 

10-20 ár 

Lengur en 20 ár 
 

Hafið þið beint athyglinni að einelti í leikskólanum hingað til? (Hakaðu við einn eða fleiri 

reiti) 

Nei 

Já, í tengslum við einn eða fleiri tiltekna atburði 

Já, við höfum rætt einelti á starfsmannafundum 

Já, einelti er liður í námskrá okkar 

Já, við höfum tekið einelti til umræðu á foreldrafundum 

Já, við höfum skýr viðmið um hvað gera skuli ef vart verður við einelti 

 

Leggja einhver börn í þínum leikskóla önnur börn í einelti? 

Aldrei 

Sjaldan 

Stundum 

Oft 

 

Eiga öll börnin í leikskólanum sér leikfélaga eða fær einhver ekki að vera með? 

Já, þau eiga sér öll leikfélaga 

Sum barnanna hafa einstaka sinnum engan til þess að leika sér við 
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Sum barnanna fá oft ekki að vera með í leikjum 

Sumum barnanna er aldrei boðið að vera með í leikjum 

 

 

Finnst þér vera munur á einelti og stríðni? 

Já  

Nei 

Ég veit ekki 

 

Hvernig myndir þú lýsa einelti?   

Ég held að það sé einelti þegar .......... 

(Hakaðu við engan, einn eða fleiri reiti) 

Önnur börn stríða einstaka sinnum tilteknu barni 

Önnur börn stríða oft tilteknu barni 

Barni er einstaka sinnum ekki leyft að vera með í leik eða starfi   

Barni er oft ekki leyft að vera með í leik eða starfi 

Barn leikur sér eða gerir eitthvað eitt síns liðs en vill ekki vera eitt að leika sér 

Önnur börn uppnefna einstaka sinnum tiltekið barn  

Önnur börn uppnefna oft tiltekið barn 

Barni er einstaka sinnum hrint eða það slegið, bitið og þess háttar  

Barni er oft hrint eða það slegið, bitið eða viðlíka  

Barn er einstaka sinnum hunsað eða útilokað á einhvern annan hátt  

Barn er oft hunsað eða útilokað á einhvern annan hátt  

 

Hver ber ábyrgð á einelti í barnahópi? (Hakaðu við einn eða fleiri reiti) 

Hvert barn fyrir sig 

Barnahópurinn 

Foreldrarnir 

Kennarar og annað starfsfólk 

Stjórnendur leikskólans 

Enginn 

Ég veit ekki 
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Heldur þú að hægt sé að koma í veg fyrir einelti? 

Tvímælalaust 

Líklega 

Ég veit ekki 

Líklega ekki  

Tvímælalaust ekki  

 

Telur þú að börn geti gert eitthvað til þess að koma í veg fyrir einelti?  

Tvímælalaust 

Kannski 

Nei 

 

Hve lengi hefur leikskólinn þinn unnið með verkefnið Vinátta? 

Skemur en 1 ár 

1-2 ár 

2-3 ár 

3-4 ár 

4-5 ár 

 

Finnst þér að þú takir virkan þátt í Vináttuverkefninu? 

Já 

Að nokkru leyti 

Nei 

 

Ég hef nýtt mér eftirfarandi efni og starfshætti sem fylgja verkefninu Vinátta (þú mátt 

haka við fleiri en einn reit) 

Enga 

Ég hef lesið handbókina að hluta eða alla 

Litlu bangsana 

Stóra bangsann (Blæ) 

Tónlistina 

Tónlistarheftið 

Samræðuspjöldin 

Nuddheftið 
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Veggspjöldin 

Vinátta í útivist 

Sögubók 

litlu spjöldin 

 

Ég veit að sumir samstarfsmenn mínir hafa nýtt sér eftirfarandi efni og starfshætti sem 

fylgja verkefninu Vinátta (þú mátt haka við fleiri en einn reit) 

Enga 

Samstarfsmenn hafa lesið handbókina að hluta eða alla 

Litlu bangsana 

Stóra bangsann 

Tónlistina 

Tónlistarheftið 

Samræðuspjöldin 

Nuddheftið 

Veggspjöldin 

Vinátta í útivist 

Sögubók 

litlu spjöldin 

 

Að hve miklu leyti tekur annað starfsfólk þátt í Vináttuverkefninu að þínu mati? 

Allir taka virkan þátt í verkefninu 

Ekki eru allir virkir þátttakendur þótt flest starfsfólk taki virkan þátt í því 

Aðeins fáeinir starfsmenn taka virkan þátt í verkefninu 

Það er því sem næst engin virkni tengd verkefninu 

Ég veit ekki 

 

Að hve miklu marki sýnir starfsfólk áhuga á Vináttuverkefninu almennt séð? 

Áhuginn á verkefninu fer dvínandi 

Áhuginn á verkefninu hefur haldist að mestu óbreyttur á meðan verkefninu hefur staðið 

Áhuginn á verkefninu fer vaxandi 
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Finnst þér að Vináttuverkefnið hafi haft áhrif á samvinnu starfsfólksins? 

Já, ég hef fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir nokurri jákvæðri breytingu 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 

 

Finnst þér að Vináttuverkefnið hafi haft áhrif á starf starfsfólksins með barnahópnum? 

Já, ég hef fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir nokurri jákvæðri breytingu 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 

 

Finnst þér þú nú hafa færni til þess að takast á við einelti í barnahópnum þegar það 

kemur upp? 

Já, tvímælalaust 

Já, að nokkru leyti 

Ég veit ekki 

Nei 

 

Hversu oft ræðið þið sem hópur eða fjallið um verkefnið Vináttu á 

starfsmannafundum? 

Alltaf 

Næstum alltaf 

Stundum 

Sjaldan 

Aldrei 

 

Hversu oft vinnur þú með verkefnið vináttu? 

Daglega 

Vikulega 

Mánaðarlega 

Sjaldnar en mánaðalega 
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Hvenær vinnur þú með verkefnið vináttu? 

Samveru 

Hópastarfi 

Verkefnið á ákveðinn tíma í dagskipulagi 

Þegar ég man eftir því 

 

Vinnur allur leikskólinn þinn eftir ákveðnu skipulagi með verkefnið Vináttu? 

Já 

Nei 

Ég veit ekki 

 

Vinnur deildin þín eftir öðru skiðulagi með verkefnið Vinátta en aðrar deildir? 

Já 

Nei 

Ég veit ekki 

 

Vinnur leikskólinn þinn með ákveðin þema í tengslum við verkefnið Vináttu? 

Já 

Nei 

Ég veit ekki 

 

Hvernig hafið þið starfsmennirnir sem hópur haft gagn af því að vinna með verkefnið 

Vinátta? (Þú mátt haka við fleiri en einn reit) 

Við tökum betur eftir aðferðum í barnahópnum en áður sem þau nota til að útiloka aðra 

Við segjum hvert öðru meira frá samskiptum barnanna nú en við gerðum áður 

Við höfum aflað okkur aukinnar þekkingar á einelti 

Við eigum gagnlegra samstarf við aðrar stofnanir nú en áður 

Samstarf okkar við foreldra hefur eflst/er öflugra 

Við komum öðruvísi fram við börnin nú en áður 

Ekkert af ofangreindu 

 

 

 



78 
 

 

Finnst þér að Vináttuverkefnið hafi haft áhrif á barnahópinn? 

Já, ég hef fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir nokurri jákvæðri breytingu 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 

 

Hefur þú orðið var/vör við einhverjar breytingar í barnahópnum sem rekja má til 

Vináttuverkefnisins? (Þú mátt haka við fleiri en einn reit) 

Nei, ég hef ekki orðið var/vör við neinar breytingar sem rekja má til þátttöku í verkefninu 

Já, framkoma barnanna hvert við annað er orðin jákvæðari 

Já, börnin eiga jákvæðari samskipti 

Já, börnin leika sér nú betur saman 

Já, deilum hefur fækkað í barnahópnum 

Já, börnin ráða nú betur en áður við að takast á við stríðni 

Já, börnin eru betri við hvort annað 

Já, börnin sýna nú meira hugrekki en áður við að verja vini sína 

Já, börnin gera sér grein fyrir samskiptareglum okkar 

 

Hefur þú fundið fyrir breytingum á því hvernig börnin ræða um stríðni eða einelti, sem 

rekja má til vinnu með Vináttuverkefnið? 

Þau ræða alls ekkert um einelti 

Þau ræða alls ekkert um stríðni 

Þau ræða um einelti og/eða stríðni á sama hátt og áður en verkefnið hófst 

Já, ég hef nokkrum sinnum tekið eftir því að þau ræða um einelti og/eða stríðni á annan 

hátt en áður 

Já, ég hef án efa séð breytingar 

 

Álíturðu að þú hafir með Vináttuverkefninu tileinkað þér nýjar og gagnlegar aðferðir 

til að hindra einelti? 

Já, að miklu leyti 

Já, að nokkru leyti 

Já, að litlu leyti 

Nei, alls ekki 
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Finnst þér að verkefnið Vinátta hafi breytt starfsháttum þínum? 

Já, ég hf fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir nokkurri jákvæðri breytingu 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 

 

Finnst þér að verkfnið Vinátta hafi breytt starfsháttum samstarfsmanna þinna? 

Já, ég hef fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir nokkurri jákvæðri breytingu 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 

 

Finnst þér verkefnið hafa breytt samskiptum starfsfólksins við börnin? 

Já, ég hef fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir jákvæðri breytingu að ákveðnu marki 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 

 

Hefur leikskólinn þinn aflað sér þekkingar á kennslugögnum Vináttuverkfnisins? (Þú 

mátt haka við fleiri en einn reit) 

Mér hefur verið kynntur tilgangurinn með kennslugögnunum 

Ég hef farið á námskeið 

Ég hef fengið kynningu á málstofu eða fundi 

Ég hef fengið kynningu hjá samstarfsfólki 

Mér hefur verið leiðbeinnt um notkun kennsluefnisins 

Ég hef æft kennsluefnið með samstarfsfólki mínu 

Ég hef nýtt mér kennsluefnið með börnunum 

Ég hef lesið leiðbeiningarnar í handbókinni 
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Hvaða kennslugögn fellur börnunum vel við að þínu mati? (þú mátt haka við fleiri en 

einn reit) 

Engin 

Litlu bangsana 

Stóra bangsann 

Tónlistina 

Tónlistarheftið 

Samræðuspjöldin 

Nuddheftið 

Veggspjöldin 

Vinátta í útivist 

Sögubók 

 

Hvaða kennslugögn vekja ekki áhuga hjá börnunum að þínu mati? (þú mátt haka við 

fleiri en einn reit) 

Engin 

Þau vekja öll áhuga þeirra 

Litlu bangsana 

Stóra bangsann 

Tónlistina 

Tónlistarheftið 

Samræðuspjöldin 

Nuddheftið 

Veggspjöldin 

Vinátta í útivist 

Sögubók 
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Hvaða kennslugögn að þínu mati stuðla að jákvæðri þróun í barnahópnum? (þú mátt 

haka við fleiri en einn reit) 

Engin 

Þau stuðla öll jákvæða þróun 

Litlu bangsana 

Stóra bangsann 

Tónlistina 

Tónlistarheftið 

Samræðuspjöldin 

Nuddheftið 

Veggspjöldin 

Vinátta í útivist 

Sögubók 

Klípusögur 

 

 

Hvaða kennslugögn telur þú að hafi reynst sérstaklega gagnleg við vinnuna við 

verkefnið?(þú mátt haka við fleiri en einn reit) 

Engin 

Litlu bangsarnir 

Stóri bangsinn (Blær) 

Tónlistin 

Tónlistarheftið 

Samræðuspjöldin 

Nuddheftið 

Veggspjöldin 

Vinátta í útivist 

Sögubók 

Klípusögur 
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Hvaða kennslugögn hefur þú aldrei eða sjaldan nýtt? (þú mátt haka við fleiri en einn 

reit) 

Engin 

Leiðbeiningarheftið 

Litlu bangsana 

Stóra bangsann (Blær) 

Tónlistina 

Tónlistarheftið 

Samræðuspjöldin 

Nuddheftið 

Veggspjöldin 

Vinátta í útivist 

Sögubók 

Klípusögur 

 

 

Finnst þér samræðuspjöldin koma að góðu gagni við að koma af stað samræðum við 

börnin? 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 

 

Finnst þér börnin þekkja sig oft í þeim aðstæðum sem samræðuspjöldin lýsa? 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 
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Finnst þér að börnin muni oft eftir samræðum ykkar í vináttustundum þegar deilur rísa 

í barnahópnum? 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 

 

Finnst þér samræðuspjöldin hafa hjálpað við að takast á við árekstra og deilur sem upp 

hafa komið? 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 

 

Finnst þér auðvelt að nota Blæ bangsa sem kennslutæki? 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 

 

Börnin leita huggunar hjá Blæ. 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 
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Börnin nota Blæ við að hugga aðra. 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 

 

Blær er mikilvægt verkfæri þegar um einelti er að ræða. 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 

 

Við notfærum okkur nuddheftið í verkefninu Vinátta. 

Já, nudd er þáttur í Vináttuverkefninu hjá okkur 

Nei, nudd er ekki þáttur í Vináttuverkefninu hjá okkur (sé svo, skaltu sleppa næstu 

spurningum) 

 

 

Sögurnar í nuddheftinu henta barnahópnum vel. 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 

 

Við höfum nuddtíma á tilteknum dögum vikunnar. 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 
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Nuddið hefur jákvæð áhrif á barnahópinn. 

Alveg sammála 

Sammála 

Ósammála 

Alveg ósammála 

Hvorki né 

 

Heldur þú að foreldrar geti lagt sitt af mörkum til þess að koma í veg fyrir einelti? 

Tvímælalaust 

Kannski 

Nei 

 

Hefur leikskólinn þinn tekið skref til þess að fræða foreldra um verkfenið Vináttu og 

hvatt þá til þess að taka þátt? (Þú mátt haka við fleiri en einn reit) 

Leikskólinn hefur ekki gert neinar tilraunir til þess að fræða foreldra eða fá þá til 

samstarfs 

Leikskólinn hefur sent foreldrum tilkynningu um verkefnið Vináttu í fréttabréfi, 

tölvupósti eða á sambærilegan hátt 

Sagt er frá verkefninu á vefsíðu leikskólans 

Verkefninu er lýst í leikskólanum, á veggspjaldi, tilkynningatöflu eða á sambærilegan hátt 

Ítarlega hefur verið greint frá verkefninu á fundum leikskólakennara með foreldrum 

Verkefnið hefur verið rætt í einkaviðtölum við foreldra/foreldraviðtölum 

Deildin mín hefur nýtt sér sjálf verkfæri verkfenisins til þess að fá foreldra til samstarfs 

 

Hvernig hafa foreldrarnir brugðist við vináttuverkefninu? (þú mátt haka við fleiri en 

einn reit) 

Þeir hafa sýnt jákvæð viðbrögð við þátttöku leikskólans í verkefninu 

Þeir hafa spurt um eða sagt álit sitt á tilteknum athöfnum í verkefninu 

Þeir hafa sýnt áhuga á því að skoða töskuna 

Þeir hafa spurt um eða sagt álit sitt á sumum hugmyndanna að baki verkefnisins 

Þeir hafa rætt um sinn þátt í því að sporna gegn einelti 

Þeir hafa sýnt frumkvæði í að taka þátt í starfsemi leikskólans 

Þeir hafa rætt um eigin reynslu af stríðni/einelti gagnvart börnum sínum eða öðrum 

börnum 
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Þeir hafa rætt um viðbrögð barna sinns við Vináttuverkefninu 

Þeir hafa sýnt neikvæða skoðun á þátttöku leikskólans í verkefninu 

Þeir hafa sýnt verkefninu lítinn áhuga 

Eftir því sem ég best veit höfum við ekki fengið nein viðbrögð foreldra við 

Vináttuverkefninu 

 

Finnst þér að þátttaka leikskólans í verkefninu hafi breytt framkomu foreldranna? 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

Já, þeira fara nú með breiðari hóp barna heim til að leika sér 

Já, þeir sýna meiri áhuga á að taka þátt í starfsemi leikskólans 

Já, þeir taka betur þátt í fundum leikskólakennara og foreldra 

Já, ég finn mun á því hvernig foreldrar takast á við ósætti í barnahópnum 

 

Finnst þér að Vináttuverkefnið hafi breytt eðli samstarfs starfsfólks og foreldra? 

Já, ég hef fundið fyrir umtalsverðri jákvæðri breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir nokurri jákvæðri breytingu 

Nei, ég hef ekki fundið fyrir neinni breytingu 

Já, ég hef fundið fyrir neikvæðri breytingu 

 

 

Hvernig myndir þú lýsa aðild foreldra að verkefninu Vinátta? 

Foreldrar taka of mikinn þátt í því 

Foreldrar taka hæfilega mikinn þátt í því 

Foreldrar taka ekki nógu mikinn þátt í því 

 

Finnst þér að verkefnið Vinátta stuðli að því að koma í veg fyrir einelti á leikskólanum? 

Já, að miklu leyti 

Já, að nokkru leyti 

Já, að litlu leyti 

Nei, alls ekki 
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Hvernig ætti leikskólinn að þínu mati að vinna með kennslugögnin og kennsluaðferðir 

verkefnisins? (Þú mátt haka við fleiri en einn reit) 

Halda því áfram án breytinga 

Halda áfram að vinna með aðeins hluta kennsluaðferðanna 

Halda áfram að vinna með aðeins hluta kennslugagnanna sem eru í töskunni 

Útbúa okkar eigin kennslugögn 

Þróa okkar eigin kennsluaðferðir með börnunum 

 

Telur þú að það þurfi að staðfæra kennslugögnin enn frekar að menningu og 

kennslufræði á Íslandi? 

Já 

Nei 

 

Hvaða kennslugögn sérðu fyrir þér að nýta áfram í vinnu með verkefnið Vinátta? (þú 

mátt haka við fleiri en einn reit) 

Engin 

Leiðbeiningarheftið 

Litlu bangsana 

Stóra bangsann (Blær) 

Tónlistina 

Tónlistarheftið 

Samræðuspjöldin 

Nuddheftið 

Veggspjöldin 

Vinátta í útivist 

Sögubók 

Klípusögur 

 

Finnst þér að leikskólinn þinn þurfi að leggja meiri kraft í verkefnið? 

Nei, við vinnum þegar of mikið að verkefninu 

Nei, það er óþarfi, við vinnum hæfilega mikið með verkefnið 

Já, en það er erfitt að sjá hvernig við finnum tíma til þess að gera það 

Já, tvímælalaust 
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Finnst þér að í leikskólanum sé nægilega gott skipulag til þess að styðja við 

Vináttuverkefnið til framtíðar litið? 

Já 

Nei 

 

 

 

Takk kærlega fyrir þátttöku í þessari rannsókn. 

Anna Björnsdóttir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


