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Útdráttur 

 

Þessi B.Ed ritgerð fjallar um einelti og áhrif þess á líðan barna. Í fyrri hlutanum er greint frá 

einelti og það skilgreint. Fjallað er um helstu þætti eineltis, hvers vegna sumir eru lagðir í 

einelti en aðrir ekki. Hverjir eru þolendur og hverjir gerendur og hver eru áhrif eineltis á þá. 

Margir telja sig vita út á hvað einelti gengur en færri vita þó hvað hægt er að gera til að 

koma í veg fyrir það. Sagt er frá mismunandi myndum eineltis og því hversu mikilvægt það 

er fyrir hvert barn að eiga vin/vini í skólanum. Greint er frá hlutverki leikskólans í starfi 

gegn einelti og hvers lags viðhorf og andrúmsloft er best, ef erfitt á að vera fyrir einelti að 

þrífast. Fjallað er um mikilvægi félags- og tilfinningaþroska barna, áhrif félagslegrar færni 

á líðan þeirra og hvert hlutverk leikskólans er varðandi þessa þætti. Dan Olweus og 

rannsóknum hans eru gerð skil en margir grunnskólar hafa einmitt notast við Olweus 

eineltisáætlunina, sem skilað hefur góðum árangri gegn einelti. Sagt er frá kennsluefninu 

Stig af stigi sem er fyrir börn á aldrinum 4 – 10 ára, þar sem félags og tilfinningaleg þjálfun 

er æfð.  

Rannsóknarspurningunni Hvaða forvörnum geta leikskólar beitt í baráttunni við einelti 

verður svarað. Skoðað er hvaða forvarnir leikskólar geta beitt í baráttu sinni gegn einelti og 

hvaða rannsóknir hafa verið gerðar á einelti barna í leikskólum. Greind er eigindleg 

rannsókn sem höfundar gerðu á einelti í þremur leikskólum og hvaða úrbætur þarf til þess 

að leikskólar geti unnið markvisst gegn þeim vágesti sem einelti er. Í ljós kemur að lang 

flestir leikskólakennarar vilja meiri fræðslu varðandi einelti en álíka margir segjast (samt) 

vera óhræddir við að takast á við einelti. Fimmti hver segist hafa fengið fræðslu um einelti 

og jafn margir að oft (eða mjög oft) sé rætt um einelti í leikskólanum. Tvö af hverjum 

þremur telja sig koma auga á einelti eigi það sér stað en meirihluti er ekki viss um hvort 

einelti hafi átt sér stað í viðkomandi leikskóla síðastliðinn vetur. 

 Fyrst og fremst var markmið okkar að kynna okkur einelti og fá svör við því hvort einelti 

eigi sér stað í leikskólum og hvernig er brugðist við því. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Úr einræðum starkaðar 

 

Eitt bros – getur dimmu í dagsljós breytt,  

sem dropi breytir veig heillar skálar.  

Þel getur snúist við atorð eitt.  

Aðgát skal höfð í nærveru sálar.  

Svo oft leyndist strengur í brjósti sem brast  

við biturt andsvar, gefið án saka.  

Hve iðrar margt líf eitt augnakast,  

sem aldrei verður tekið til baka.  

 

 

                                                                                                  (Einar Benediktsson). 
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Inngangur 

 

Undanfarin ár hefur gætt aukins skilnings á eðli eineltis og því hversu alvarlegt það er að 

verða fyrir einelti og að leggja aðra í einelti. Má þakka það rannsóknum Dan Olweus og 

áætlun hans gegn einelti sem margir grunnskólar hafa að leiðarljósi. Þegar við fórum að 

íhuga hvað við ættum að fjalla um í lokaverkefni okkar á leikskólakennarabraut, var einelti 

okkur ofarlega í huga. Báðar höfum við kynnst því að eigin raun sem mæður barna sem 

orðið hafa fyrir einelti auk þess sem önnur okkar hefur upplifað að vera þolandi eineltis. 

Allt átti þetta einelti sér stað í grunnskólum. Einelti í grunnskólum hefur verið rannsakað, 

en okkur langaði að skoða hvernig leikskólarnir standa í eineltismálum, þar sem þau mál 

hafa lítið verið rannsökuð. En einelti er einnig í leikskólum það er bara spurning hvort það 

sé viðurkennt og hvort starfsfólk leikskólanna átti sig á hvað er einelti og hvað ekki.  

Fáir leikskólar virðast hafa sett upp áætlanir eða leiðbeiningar varðandi einelti og hvernig 

takast á við það. Þess vegna á starfsfólk eflaust erfitt með að átta sig á hvernig eineltið 

birtist og hvernig bregðast skuli við því. Þegar litið er til leikskólanna er margt sem væri 

gott og gagnlegt að fá svör við. Til dæmis hvernig eineltið birtist í leikskólum og hvernig 

forvarnarvinnu er háttað þ.e.a.s. hvernig unnið er (í eineltisáætlun eða með öðru móti). Er 

starfsfólk meðvitað um einelti og tilbúið að takast á við það?  Hvað með líðan barna 

almennt, er starfsfólk meðvitað um ef barni líður illa, og þá hvað veldur. Skoðað verður 

hvort félagsfærni barna skipti máli varðandi einelti og hvort eitthvað í starfi leikskólanna 

geti nýst sem forvörn gegn einelti. Litið verður til rannsókna á einelti bæði hér á landi og 

erlendis. Í daglegu starfi leikskólanna er ekki nógu mikið rætt um einelti og hefur starfsfólk 

oft ekki fengið næga fræðslu varðandi einelti.  

Viðbrögð við einelti, birtingarmynd þess og annað slíkt er ekki kennt í kennaranáminu og 

þykir okkur það miður. Allir þeir sem koma að uppeldi barna þurfa að vera meðvitaðir um 

birtingarform eineltis og vinna markvisst að forvörnum gegn því. Við verðandi 

leikskólakennarar viljum sjá miklar framfarir á sviði eineltismála í leikskólum svo sem 

áætlanir, handbækur og forvarnarstarf með börnum. Þannig má koma í veg fyrir að börn 

þurfi að líða þær skelfilegu kvalir sem fylgja því að vera þolendur eineltis og er það ástæða 

lítillar rannsóknar sem við gerðum í leikskólum. 
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Hvað er einelti? 

 

Varla er til það mannsbarn sem ekki hefur komist í kynni við einelti með einhverjum hætti. 

Sum okkar hafa verið lögð í einelti, önnur hafa horft upp á aðra sem lagðir hafa verið í 

einelti og enn aðrir hafa lagt aðra í einelti. Samt er það svo að næstum annar hver nemandi 

segist ekki hafa tekið eftir einelti í skólanum  (Þorlákur H Helgason, 2010).  Flest teljum 

við okkur vita út á hvað einelti gengur og að varla þurfi að fara mörgum orðum um það. 

Aftur á móti eru færri sem vita hvað hægt er að gera til að stöðva einelti. Raunin er að það 

er ýmislegt hægt að gera ef þekking og vilji eru fyrir hendi. 

  

Einelti hefur verið skilgreint á nokkra vegu. Íslenska orðið einelti er mjög lýsandi fyrir 

fyrirbærið og merkir að einhver sé tekinn fyrir af einum eða fleirum. Dan Olweus, sem fór 

fyrir herferð gegn einelti í skólum Noregs og hefur rannsakað einelti í hálfa öld, hefur 

skilgreint einelti sem „Einstaklingur er lagður í einelti ef hún eða hann verður fyrir 

endurteknum neikvæðum verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið tímabil“ 

(Olweus, 2005:28). 

 

Neikvæð athöfn er hver sú athöfn sem veldur, eða er tilraun til að valda öðrum skaða eða 

óþægindum af ásettu ráði. Þær geta verið líkamlegar, eins og þegar er ýtt, barið eða 

sparkað. Neikvæðar athafnir geta einnig verið munnlegar eins og að hóta, hafa eftir og 

stríða. Það telst einnig til neikvæðra athafna að skilja einhvern út undan (Sóley Dröfn 

Davíðsdóttir, e.d).  

 

Í víðtækri eineltiskönnun, sem frá árinu 2002 hefur árlega verið lögð fyrir nemendur í þeim 

grunnskólum sem eru virkir þátttakendur í Olweusarverkefninu (Olweusarskólum) er m.a. 

leitast við að komast að því í hvers konar einelti nemendur verða fyrir af hendi annarra 

nemenda. Þá er einnig leitað að hugsanlegum gerendum og svara þeir á sama hátt, hvað þeir 

gera. Eineltið er flokkað í níu hópa eftir eðli og birtingarformi. (Þorlákur H Helgason, 

2010).   
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Við tölum um einelti þegar einstaklingur (þolandi) verður aftur og aftur fyrir neikvæðu og 

óþægilegu áreiti eins eða fleiri einstaklinga og viðkomandi á erfitt með að verja sig. Bæði 

getur verið um að ræða beint einelti með höggum, spörkum, niðurlægjandi og háðslegum 

athugasemdum eða hótunum. Það er líka einelti ef stríðni er endurtekin og sá sem verður 

strítt hefur sýnt að sér mislíki. „Í einelti er valdaójafnvægi þar sem gerandinn misbeitir 

valdi gegn þolandanum. Barn sem er sterkara, árásargjarnara og frakkara leggur annað barn  

sem er líkamlega og/eða félagslega veikara í einelti“ (Þorlákur H. Helgason, 2009:3). 

 

Einelti getur verið dulið, þegar gerandi eða gerendur hafa náð tökum á þolanda má segja að 

n.k. eineltissamband hafi myndast. Eftir að slíkt samband hefur orðið til getur eitt 

augnatillit frá geranda verið nóg til að þolanda sé ógnað og að hann finni til hræðslu og 

óöryggis (Sonia Sharp og Peter K. Smith, 2001:11). Einelti birtist í mismunandi myndum. 

Þær algengustu eru líkamlegar árásir, stríðni og höfnun. Líkamlegt einelti eru til dæmis 

barsmíðar, slagsmál, hártoganir og spörk. Andlegt einelti er til dæmis stríðni, einhvers 

konar höfnun, svipbrigði, skilaboð og fleira (Roland og Vaaland, 2001:11).  

 

Í niðurstöðum eineltiskönnunar meðal nemenda í 4. – 10. bekk í Olweusarskólum á Íslandi 

er lang algengasta eineltið eftirfarandi: „Það er gert grin að mér, ég er uppnefnd(ur) eða mér 

strítt á óþægilegan og meiðandi hátt”. Næst flestir kvarta undan útilokun, því að verða 

útundan eða verða algjörlega hunsuð og álíka margir undan því að aðrir nemendur séu að 

bera út sögur um sig: „Aðrir nemendur hafa dreift um mig rógi eða lygum og reynt að fá 

aðra til að líka illa við mig”. Stelpur beita frekar en strákar andlegu einelti en líkamlegu. 

Það lýsir sér í hvísli, að skilja einhvern útundan og benda. Strákar beita hins vegar frekar 

líkamlegu ofbeldi (Olweus, 2005:5-6). 

 

Eftirtalin atriði eru t.d. birtingarform eineltis, uppnefningar og baktal, sögusagnir til að 

koma öðrum í vandræði. Telja fólki frá því að spjalla, eða vingast við ákveðna einstaklinga. 

Gert er grín af öðrum vegna útlits eða þyngdar og ákveðnir einstaklingar fá ekki að vera 

með í leikjum. Einelti er líka þegar neitað er að vinna með ákveðnum einstaklingum í 

skólanum. Líkamlegar meiðingar, sparkað, slegið eða hrækt (Regnbogabörn.is). 
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Það er oft erfitt að greina einelti þar sem gerendur og þolendur eru oft tregir til að ræða 

vandann og geta jafnvel gefið misvísandi upplýsingar séu þeir krafðir svara. Eineltið á sér 

oft stað þegar fullorðnir sjá ekki til, og er hluti eineltis ekki sýnilegur utanaðkomandi 

aðilum. Eftir því sem börnin verða eldri, því sjaldnar vita foreldrar af því að þau eru lögð í 

einelti. Ef foreldrar vita ekki af vandanum er ekki sjálfgefið að börnin segi foreldrum sínum 

frá honum. Stundum er það vegna þess að þau skammast sín fyrir að vera í þessum  

aðstæðum, sérstaklega ef eineltið er óbeint og ekki sér líkamlega á barninu (Sóley Dröfn 

Davíðsdóttir, e.d). 

 

4,4% stráka í 4. – 10. bekk í Olweusar-grunnskólum á Íslandi leggja stráka og stelpur í 

einelti en 1,8% stelpna viðurkenna að leggja aðra nemendur í einelti. Af þeim nemendum 

sem eru lagðir í einelti kvarta flestar stelpur undan því að vera lagðar í einelti af einni stelpu 

(26,3%) eða bæði strákum og stelpum (27,3%). Flestir strákanna sem lenda í einelti segja 

aðra stráka, annað hvort einn (34,5%) eða marga (36,2%) leggja sig í einelti. 5,9% þeirra 

stráka sem eru lagðir í einelti segja geranda vera eina stelpu, en 14,3% stelpna segja einn 

strák standa að verknaðinum (Þorlákur H. Helgason, 2010 I).   

 

Í gegnum árin hafa ýmsar þjóðsögur verið í gangi varðandi einelti, sem rannsóknir hafa svo 

sýnt fram á að séu rangar. Stundum hefur verið talað um að stærð skóla og bekkjardeilda 

skipti máli þegar unnið er með einelti en rannsóknir Olweus staðfesta að svo er ekki. Útlit 

eins og til dæmis offita, rautt hár, skakkar tennur og þess háttar tengist ekki einelti í eins 

ríkum mæli og talið er. Þó oft sé það notað á móti þolendum þá er það sjaldan ástæðan fyrir 

eineltinu. Gerendur eineltis koma úr öllum stéttum þjóðfélagsins og er á engan hátt hægt að 

tengja þá við efnahagsstöðu eða menntun fjölskyldu (Olweus, 2009:33). 

 

Sýnileg einkenni sem gefa til kynna að um einelti sé að ræða geta verið eftirfarandi: barnið 

kemur heim úr skóla með rifin föt, rifnar bækur eða skóladót hefur verið eyðilagt, áverka, 

klór eða mar sem það á erfitt með að útskýra (Guðjón Ólafsson, 1996:30). 

Hvort sem um beint eða óbeint einelti er að ræða geta einkenni verið til staðar. Óvíst er 

hvort áverkar séu sýnilegir á barninu þó svo það hafi verið tuskað til eða lamið. Foreldrar 

þurfa því að vera vakandi fyrir breytingum á hegðun barns síns. Eftirfarandi einkenni gefa 
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til kynna að um einelti geti verið að ræða: barnið fær ekki skólafélaga sína í heimsókn og 

fer sjálft ekki í slíkar heimsóknir. Barnið virðist ekki eiga neina vini og er sjaldan boðið í 

afmæli eða annað slíkt. Barnið vill ekki fara í skólann, er lystalaust og gjarnt á að fá 

höfuðverk eða magaverk. Það fer að fara aðra gönguleið í skólann, á erfitt með að sofa, fær 

martraðir eða grætur í svefni. Einkunnir barnsins fara að dala og barnið virðist ekki lengur 

hafa áhuga á náminu. Barnið fer að eiga erfitt með skap sitt og tekur æðisköst. Það fer að 

biðja meira um pening eða fer að stela þeim (til að borga þeim sem leggur það í einelti) 

(Guðjón Ólafsson, 1996:30-31).  

 

Dan Olweus reisir fleiri viðvörunarmerki. Foreldrar skuli hafa vakandi auga við því ef 

barnið velji undarlegar leiðir í skólann eða úr skóla, sé niðurdregið eða þunglynt. Þá eigi 

börn sem lenda í einelti oft auðveldara með að umgangast fullorðna en jafnaldra sína (Dan 

Olweus, 2006: 8-12). 

 

Sum börn eru í meiri hættu en önnur á að verða fyrir langvarandi einelti. Þeir sem eiga ekki 

vini í skólanum, eru oft einir og eiga erfiðara með að verja sig gegn áreiti, eru líklegri en 

aðrir til að verða lagðir í einelti (Sonia Sharp og Peter K. Smith, 2000:14). 

 

Dan Olweus leggur áherslu á að fylgst sé með því að nemendur eigi góða vini. Hvatt er  

til þess að þeir eignist vini. Í leikskólanum Eyrarskjóli hefur verið lögð áhersla á að  

börnin fari ekki vinalaus úr leikskóla í grunnskóla. 7% stelpna  og 5,6% stráka í 4. - 10. 

bekk Olweusar-grunnskóla segjast eiga engan eða einn vin (vinkonu). Hæst var hlutfallið 

hjá stelpum í unglingadeild (8,2%). Það að eiga einungis einn góðan vin getur verið 

brokkgengt. Hvað ef vinurinn/vinkonan flytur eða er veik(ur) einn daginn? (Þorlákur H 

Helgason, 2010 I,II).   

 

Einkenni þolenda og áhrif eineltis 

 

Ekki er auðvelt að svara því hvers vegna einn frekar en annar lendir í þeim hremmingum að 

vera tekinn fyrir af öðrum. Rannsóknir hafa leitt í ljós nokkur sameiginleg einkenni margra 

fórnarlamba sem gætu hugsanlega skýrt stöðuna að einhverju leiti. Þau börn sem fyrir 
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einelti verða eiga það oft sameiginlegt að vera óöruggari, viðkvæmari, varkárari, hæglátari 

eða hæverskari en börn almennt. Það hefur einnig komið í ljós að þessi börn virðast eiga 

nánara og hlýrra samband við foreldra sína og þá sérstaklega við móður. Kennurum hefur 

stundum sýnst þetta nána samband vera ofverndun foreldra á börn sín. Það sem einkennir 

þau líka frá öðrum er að þau stríða ekki öðrum, eru ekki árásargjörn og í eðli sínu eru þau á 

móti öllu ofbeldi og beita því sjaldan sjálf við lausn á ágreiningi. Eitthvað í fari þessara 

barna gefur vísbendingu um að þau taki hvorki á móti né verji sig (Guðjón Ólafsson, 1996: 

21-22). 

 

Þegar litið er á þolendur eineltis er ekki hægt að sjá að þeir séu neitt frábrugðnari öðrum 

börnum, hvorki hvað varðar aðstæður þeirra eða útlit. Þó er einn marktækur munur 

sjáanlegur hann er sá að þeir drengir sem teknir eru fyrir eru líkamlega veikbyggðari en 

drengir almennt. Því er ekki hægt að fullyrða að einhvers konar frávik í útliti séu ástæður 

eineltis. Á hinn bóginn er hægt að segja að oft séu frávik í útliti eða aðstæðum notuð sem 

átylla til að byrja að áreita börn sem eru óörugg og veik fyrir. Í skólastarfinu þekkist það að 

gerendur eru mjög fundvísir á tilefni til að kvelja aðra þegar þeir hafa valið sér fórnarlamb. 

Fyrir þolendur skiptir ekki öllu máli hvers eðlis árásin er, hvort hún er bein eða óbein 

heldur það að vera stöðugt í eldlínunni er óþolandi. Að vera í þessari stöðu er hræðilegt og 

skiptir þá minna máli hvað gert er eða sagt (Guðjón Ólafsson, 1996:22-23). 

 

Spyrja má hvort hegðun barnanna sé ekki allt eins afleiðingar eineltis, eins og orsök þess að 

börnin séu í hættu á að verða lögð í einelti? Þau séu orðin lítil í sér, stutt í grát o.s.frv. af því 

að þau hafa verið lögð í einelti? Vitað er að það var algengt að börn segðu ekki frá – eða 

seint – ef þau voru lögð í einelti í skólum. Eða jafnvel að þau segðu aldrei frá (Þorlákur H 

Helgason, 2010 II). 

 

Til er annar mikið minni hópur fórnarlamba eineltis sem hefur ekki sömu einkenni og sá 

sem nefndur er hér á undan. Þetta eru börnin sem eru alltaf að pirra eða trufla aðra, til 

dæmis sessunauta sína og stundum alla í bekknum. Það sem einkennir þessi börn er 

sambland af hræðslu og árásarhneigð. Þau eiga erfitt með að halda einbeitingu og athygli. 
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Sum þessara barna eru ofvirk eða kljást við aðrar líffræðilegar orsakir hegðunarerfiðleika 

sem hafa komið þeim í þessar aðstæður (Olweus, 2005).  

 

Nokkur munur er á skilgreiningum fræðinga á einelti. Það sama gildir um hvað þeir telji 

ástæður þess að sum börn verði í skotlínu og að önnur leggi það á sig að níðast á öðrum. 

Sumir leggja áherslu á að meintir þolendur þurfi að breyta hegðun sinni. Þeir séu ekki nógu 

færir félagslega. Það sem virðist sameiginlegt með börnum sem verða fyrir einelti er að þau 

eru ekki mjög fær félagslega. Þau virðast óörugg um hvernig á að hegða sér meðal annarra 

barna og kunna þau stundum ekki nógu vel reglur og félagslega hegðun (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:225). 

 

Misjafnt er hver áhrif eineltis eru á hvern og einn einstakling. Nemandi sem orðið hefur 

fyrir einelti líður mjög illa og getur veran í skólanum verið honum óbærileg. Eftir að 

nemandi hefur orðið fyrir annað hvort líkamlegu eða andlegu einelti í langvarandi tíma fer 

sjálftraust hans minnkandi og sjálfsmynd hans brenglast. Þolandinn ásakar jafnvel sjálfan 

sig um hvernig komið er fyrir honum og finnst hann jafnvel „bjóða upp á þetta“. Slík 

vanlíðan er talin hafa áhrif á einbeitingu í námi og á námsárangur. Margir þolendur fara að 

finna fyrir streitutengdum einkennum svo sem magaverk, höfuðverk, martröðum og 

kvíðaköstum. Börn sem verða fyrir einelti fara að forðast eineltið með því að hætta að mæta 

í skólann og þora jafnvel ekki að fara út fyrir dyr heimilis síns. Þeir sem þolað hafa 

langvarandi einelti eru líklegir til að finna fyrir kvíða og þunglyndi á fullorðinsárum. 

Alvarlegustu tilvik eineltis leiða jafnvel til sjálfsvígs (Sonia Sharp og Peter K. Smith, 

2000:11-12). 

 

Einelti hefur fyrst og fremst slæm áhrif á sjálfstraust þess sem fyrir því verður. Það að 

verða fyrir langvarandi einelti veldur streitu sem leitt getur til alvarlegri vandamála. 

Rannsóknir hafa leitt í ljós að þolendur eineltis hafa fleiri kvíða- og þunglyndiseinkenni en 

þau börn sem ekki hafa orðið fyrir einelti. Þó er erfitt að segja til um það hvort börnin urðu 

fyrir einelti vegna þessara einkenna sem þau sýndu eða hvort þetta sé bein afleiðing 

eineltisins. Hvort sem einkennin eru orsök eða afleiðing er ljóst að það að verða fyrir einelti 

veldur enn meiri einkennum. Þau börn sem orðið hafa fyrir einelti hafa oftar heilsufarsleg 
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vandamál en þau sem ekki hafa lent í einelti (almenn veikindi, líkamlegar kvartanir, kvíði, 

þunglyndi og sjálfsmorðshugleiðingar). Félagsfælni hefur einnig verið tengd við einelti 

(Samtökin Regnbogabörn.is, e.d).  

 

Einelti hefur sömu áhrif og annað ofbeldi. Smátt og smátt missir fórnarlambið allan þrótt, 

gleði og vilja til lífsins. Það kennir sjálfu sér um hvernig komið er. Fórnarlömb eineltis eru 

því oft mjög einmana og yfirgefin í skólanum og því ekki vinsæl meðal skólafélaga. 

Sjálfsmynd þolenda eineltis er neikvæð og álíta þeir sig vera heimska, lítið aðlaðandi og 

mislukkaða (Guðjón Ólafsson, 1996:22-23). 

 

Ögrandi fórnarlömb eineltis 

  

Börn með eftirfarandi persónueinkenni eru sjaldnar fórnarlömb eineltis, þau eru þó um 15 – 

20 af hundraði allra fórnarlamba eineltis. Þessi börn eru skapbráð og reyna að svara fyrir 

sig þegar á þau er ráðist á einhvern hátt, en yfirleitt gengur það ekki hjá þeim. Oft eru þau 

eirðarlaus, klunnaleg, óþroskuð og almennt litið á þau sem erfiða einstaklinga. Sum þessara 

barna má líta á sem ofvirk (óróleg, með einbeitingarvanda o.s. frv.). Þessi börn fara oft í 

taugarnar á fullorðnu fólki, t.d. kennurum. Sjálf reyna þau meira að leggja  

veikburðari nemendur í einelti. Vandinn í bekk með ögrandi nemanda er frábrugðinn 

vandanum í bekk með aðgerðarlausu fórnarlambi. Oft tekur hópur nemenda eða jafnvel 

allur bekkurinn þátt í slíku einelti. Oft er einelti hópfyrirbæri með einstökum einkennum.  

Það þýðir að hópur barna og unglinga tekur stundum þátt í einelti en á samt  

yfirleitt ekki frumkvæði að því. Sá hópur er oft kallaður klapplið. Þegar ögrandi þolandi er í 

hópi nemenda tekur oft allur hópurinn þátt í eineltinu (Olweus, 2009:9-10,31). 

 

Einkenni gerenda og áhrif eineltis á gerendur 

 

Gerendur skera sig ekki frá venjulegum nemendum, líta ekkert öðruvísi út en önnur börn. 

Þó má nefna að strákar sem eru gerendur eru nokkuð sterkari líkamlega en jafnaldrar þeirra. 

Þetta á ekki við um stúlkur sem áreita aðra. Oft virðist vera mikill munur á sjálfsmynd 

gerenda og því sem aðrir sjá. Gerendur geta verið með jákvæða sjálfsmynd þó aðrir hafi af 
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þeim neikvæða mynd. Að meðaltali eru gerendur jafnvinsælir og aðrir nemendur. Þó virðist 

sú viðurkenning sem þeir fá koma frá öðrum gerendum eða þeim sem oft eru kallaðir 

viðhlæjendur. Ef svona vinsælda mynstur fær að halda sér eru meiri líkur á að einelti þrífist 

auðveldlega þar (Roland og Vaaland, 2001:16-17).  

 

Einkenni þeirra sem leggja aðra í einelti eru jákvætt viðhorf til ofbeldis og ofbeldisverka og 

árásarhneigð. Þessi börn eru skapbráð og vilja stjórna öðrum. Þau hafa litla tilfinningu fyrir 

líðan annarra. Sálfræðingar og barnageðlæknar hafa haldið því fram að gerendur séu börn 

sem eru hrædd og óörugg undir yfirborðinu, en nú hefur komið í ljós við athuganir að þau 

eru miðlungs eða yfir miðlungi örugg með sig miðað við jafnaldra þeirra. Líklegra er að 

þessir nemendur lendi í útistöðum við kerfið þegar þeir hafa náð fullorðinsaldri en aðrir 

(Guðjón Ólafsson, 1996:25).  

 

Börn sem hafa tilhneigingu til að leggja aðra í einelti, byrja oftast snemma á því,  

stundum strax í leikskóla. Hegðun þessi getur fylgt þeim fram á fullorðinsár. Margir 

gerendur hafa sterka þörf til að stjórna öðrum og eru þeir oft forsprakkar í hópnum. Þeir 

hafa jákvætt viðhorf til ofbeldis og eru árásargjarnir í framkomu við börn og fullorðna 

(Einelti kemur öllum við, 1998:9). 

 

Skortur á samkennd og samúð veldur því að barn verður ofbeldissinnað (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:225). 

 

Oft er sektarkennd þeirra sem taka þátt í eineltinu engin eða lítil. Það getur verið ein af  

ástæðunum fyrir því að samnemendur eða félagar grípi ekki inní þegar verið er að kvelja 

þann sem fyrir eineltinu verður. Góðir nemendur og félagar viðkomandi fórnarlambs taka 

oft þátt í eineltinu vegna áhrifa frá gerandanum og þeir hugsa ekki um afleiðingarnar 

(Olweus, 2005:10-11).  

 

Þeir sem hafa kynnst ofbeldi meðal barna eða hafa unnið með börn sem hafa orðið fyrir 

ofbeldi eru sammála því að slíkt verður að uppgötva í tíma og uppræta. Hins vegar getur 

það verið flókið því margir koma að málinu og verður því helst að ná til þeirra allra. Það er 
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ekki bara fórnarlambið sem þarfnast hjálpar heldur líka þeir sem valda ofbeldinu. 

Fjölskyldur beggja aðila þurfa að leggjast á eitt til að koma í veg fyrir að slíkur verknaður 

komi fyrir aftur. Hér reynir mjög á skóla og skólayfirvöld því þar á eineltið sér oft stað 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:225).  

 

Rannsóknir Olweus benda til að þeir drengir sem leggja önnur börn í einelti í skóla eru í 

meiri hættu á að leiðast út í afbrot og eiga í áfengisvanda og þess háttar síðar á ævinni. Til 

dæmis hafa rannsóknir sýnt að við 24 ára aldur er fjórum sinnum algengara að fyrrverandi 

gerendur væru búnir að fá á sig dóm fyrir síendurtekin afbrot (Olweus, 2005:27). 

 

Þegar einelti á sér stað eru oft einhverjir áhorfendur að því. Iðulega misskilja þeir  

viðhorf hvers annars gagnvart því sem á sér stað. Áhorfendurnir halda oft að félagarnir 

 líti eineltið jákvæðari augum en þeir í raun gera. Slíkt getur komið í veg fyrir að  

einhverjir meðlimir hópsins komi fórnarlambinu til hjálpar. Þessi misskilningur veldur  

því að sumir einstaklingar styðja einelti beint eða óbeint. Á sama hátt misskilja gerendur  

og þolendur áhorfendurna. Þetta fær gerendur til að auka eineltið og veldur því auka álagi á 

þolandann. Hins vegar ef áhorfendur taka málstað þolandans er það oft áhrifaríkast til að 

stöðva eineltið (Roland og Vaaland, 2001:13).  

 

Samkvæmt síðustu eineltiskönnuninni (2009) hafa 9,4% barna í 4. bekk grunnskóla orðið 

fyrir einelti einu sinni í viku eða oftar.  Þegar þau voru spurð í hvaða bekk er sá sem leggur 

þig í einelti segja 45,1% stelpna að það sé bekkjarfélagi þeirra en 34,1% stráka taka í sama 

streng. Hjá strákum dreifist eineltið meira þ.e. þeir eru lagðir í einelti af eldri og yngri 

árgöngum og í ýmsum bekkjum skólans. Stelpur aftur á móti eru oftast lagðar í einelti af 

bekkjarfélögum næst á eftir er einhver í sama árgangi eða 15,6%. Börnin voru spurð hvort 

þau væru lögð í einelti af strák eða stelpu þá sögðu stelpurnar aðallega ein stelpa 26,0%, 

mörgum stelpum 10,4%. 36,6% stráka segjast vera lagðir í einelti af aðallega einum strák 

og 35,3% af mörgum strákum. Þarna sést greinilega að strákar leggja frekar í einelti. Börnin 

voru spurð hversu lengi eineltið hefur staðið yfir, rúmlega 43,0% sögðu það hafa viðgengist 

í eitt ár eða lengur.  
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Hve oft reyna kennarar eða aðrir fullorðnir í skólanum að gera eitthvað til að stöðva einelti 

gegn nemanda í skólanum? 17,6% segja að þeir geri næstum aldrei neitt. 14,8% segja að 

þeir geri það einstaka sinnum. 10,2% segja það gerast öðru hvoru. 23,3% segja það vera oft. 

34,4% segja að það sé næstum alltaf eitthvað gert. 57,7% segja að oft eða næstum alltaf sé 

eitthvað gert. Þarna má sjá hversu miklu skiptir að bregðast við og vera vakandi þegar upp 

koma vandamál. Í þessum tölum er stórt hlutfall sem gerir aldrei neitt til að bregðast við 

eineltinu. 25% fullorðinna bregðast við öðru hvoru eða einstaka sinnum sem er alls ekki 

nógu gott. Nemendur sem orðið hafa fyrir einelti í eitt ár eða lengur í 4. bekk eru 43,5% af 

þeim sem eru lagðir samtals í einelti, í 8. til 10.bekk er þessi tala 62,4%. Þetta segir okkur 

það að ef einelti fær að líðast þá getur það staðið yfir í mörg ár  (Þorlákur H. Helgason, 

2010 I). 

 

Ýmsir sérfræðingar hafa reynt að skoða uppeldisaðstæður barna og hvort eitthvað megi þar 

finna sem útskýrt geti að sum börn virðast hafa meiri þörf fyrir að kvelja aðra og hafa litla 

tilfinningu fyrir líðan annarra. Margt bendir til þess að ákveðnar aðstæður í lífi þessara 

barna hafi afgerandi áhrif. Fyrst má nefna að þau hafa búið við minni hlýju, nálægð og 

öryggi í samvistum við sína nánustu en börn almennt. Einnig hafa viðvik/mörk um hvað sé 

leyfilegt og hvað ekki í samskiptum þeirra við aðra verið óljós og ólík frá einni stund til 

annarrar. Skilaboðin frá umhverfinu um muninn á réttu og röngu til þeirra hafa ekki verið 

eins ákveðin eins og hjá öðrum börnum. Einnig virðist ljóst að þessi börn hafa upplifað 

„harðari” aðferðir í uppeldi sínu af hálfu foreldranna en gengur og gerist með börn almennt. 

Hér er átt við líkamlegar refsingar, mikla tilfinningasemi og reiði. Staðreynd þessi styður 

kenninguna um að ofbeldi leiði af sér ofbeldi (Guðjón Ólafsson, 1996:25-26). 

 

Hlutverk leikskólans og forvarnir gegn einelti 

 

Ef kennari áttar sig á að ákveðin hegðun barns gæti leitt til eineltis síðar meir, hvort heldur 

sem barnið yrði þolandi eða gerandi þá er það hlutverk kennarans að vinna með 

viðkomandi til að koma í veg fyrir það. Í leik læra börn nauðsyn þess að vinna saman og 

taka tillit hvert til annars, auk þess læra þau samskiptareglur og að virða rétt annarra. Það er 
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margt sem börn læra af leik og samskiptum við önnur börn meðal annars eykst félagslegur 

þroski þeirra og lífsleikni (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:11-14).  

 

Þar sem leikskólinn er fyrsta skólastigið þó hann sé ekki skylda þá má samt gera ráð fyrir 

að einelti þrífist þar líka og að bregðast þurfi við því um leið og það birtist. Talið er að um 

75% eineltis meðal barna á grunnskólaaldri eigi sér stað á vettvangi skólans (Guðjón 

Ólafsson, 1996:18). 

 

Ábyrgð skólayfirvalda á hverjum stað hlýtur því að vera sérstaklega mikil þar sem 

eineltismálin eru annars vegar. Börn eru skólaskyld samkvæmt lögum og verða því að 

sækja skóla, um það hafa þau ekkert val. En börn eiga líka rétt á því að búa við örugg 

lífsskilyrði. Þau eiga ekki að þurfa að óttast ofsóknir eða fjandsamlega framkomu af 

einhverju tagi þegar þau mæta í skólann. Þetta eru sjálfsögð mannréttindi nemenda. Það 

hlýtur því að vera skylda sérhvers skólastjóra að sjá til þess að börn geti stundað nám í 

öruggum skóla. Skólanefndir sveitarfélaga og skólastjórnendur verða að gera ráð fyrir því 

að einelti sé í skólunum, og það þarf að gera öllu starfsliði skólanna grein fyrir þessu 

(Einelti kemur öllum við, 1998:11). 

 

Það er því mikil ábyrgð sem skólarnir bera, þeir verða að vinna gegn einelti og þurfa því að 

hafa til þess þekkingu og vitneskju um hvernig á að ráða niðurlögum eineltis. Allir verða að 

vinna að því sama. Einelti þrífst vegna aðgerðaleysis fjöldans. Þess vegna þurfa allir að taka 

meðvitaða afstöðu gegn einelti. Eflum umburðarlyndi, virðingu og samkennd meðal 

barnanna. Einelti á erfitt uppdráttar þar sem samræmi og samstarf einkennir starf þeirra sem 

vinna með börnum. Ef ekki er tekið á málum strax er hætta á að eineltið breiðist út og fleiri 

og fleiri leggist á sveif með gerandanum. Einelti á erfitt uppdráttar þar sem jákvæður agi, 

festa, velvilji, hrós og væntumþykja einkennir stjórnunarhætti (Guðjón Ólafsson, e.d).  

 

Hvað getur leikskólinn gert? 

Leikskólakennari getur gert ýmislegt sem talið er gagnlegt gegn einelti. Til dæmis getur 

hann gert athuganir á samskiptum, skoðað félagstengsl í barnahópnum (eiga öll börn vini?). 
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Styrkt sjálfsmynd barna, æft þau í samskiptum,  eflt þau í að tjá tilfinningar sínar og að 

setja sig í spor annarra. Auk þess sem leikskólakennarinn getur útbúið reglur gegn einelti, 

sem börnin læra að fara eftir. Leikskólakennara ber að fylgjast vel með líðan hvers barns til 

að sjá þegar breytingar verða á hegðun og líðan þess. Einnig þarf að fylgjast með 

samskiptum í barnahópnum og gæta þess að jafnrétti og jafnvægi á milli barna sé ríkjandi 

(Aðalnámskrá leikskóla, 1999:15).  

 

Mikilvægi félags- og tilfinningaþroska barna 

 

Samkvæmt aðalnámskrá leikskóla ber leikskólakennurum að stuðla að hlýjum og traustum 

samskiptum á milli barna. Örva þarf samskipti barna við aðra, hjálpa þeim við að leysa 

deilur á farsælan hátt og hvetja þau til að sýna öðrum virðingu og umburðarlyndi. Hvetja 

þarf börn til að virða skoðanir annarra og efla skilning þeirra á gildi vináttu (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999: 9-10). 

Sá sem hefur jákvæða sjálfsmynd, er í tengslum við tilfinningar sínar og vanmetur ekki 

sjálfan sig. Sá hefur trú á eigin getu og hefur bjarta sýn. Sá sem hefur jákvæða sjálfsmynd 

býr yfir ábyrgðarkennd og viðurkenningu á sjálfan sig og aðra. Hið gagnstæða má segja um 

neikvæða sjálfsmynd. Sá einstaklingur sem efast um eigin getu og vanmetur sjálfan sig, á 

erfitt með að þekkja tilfinningar sínar og er háður áliti annarra. Hann hefur ekki mikið 

sjálfstraust og á erfitt með að aðgreina sig frá öðrum, sem leiðir til þess að samskipti hans 

við annað fólk verða honum erfið (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2001:32). 

 

Í aðalnámskrá leikskóla segir að kenna þurfi barni að bera virðingu fyrir sjálfu sér og 

öðrum og efla þurfi sjálfstraust barns og trú þess á eigin getu (Aðalnámskrá leikskóla, 

1999:9). 

Þegar barn fæðist hefur það þörf fyrir náin tengsl og verður smám saman félagsvera. Strax á 

fyrsta ári fara börn að hafa ánægju af félagsskap við önnur börn. Með samvistum við önnur 

börn og fullorðna læra börn samskipti og öðlast félagslega hæfni. Mikilvægt er að koma til 

móts við þessar þarfir og mæta tilraunum barnsins til að komast í samband við aðra með 

áhuga og hlýju. Það eflir barnið og gerir það virkara í samskiptum sínum við aðra. Á 
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aldrinum þriggja til fimm ára byrja börn að velja sér leikfélaga og vini (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:266). 

 

Uppeldi snýst um að leiða barnið í eina átt eða aðra. Fullorðnir sem vilja að barn hegði sér á 

ákveðinn hátt, til dæmis sýni kurteisi og tillitsemi eins og að heilsa fólki, þakka fyrir sig og 

annað slíkt þurfa markvisst að kenna barni slíka hegðun. Tilgangurinn með því að leiðbeina 

barni um hvernig það á að koma fram við aðra er sá að það veitir barni öryggi og kennir því 

grundvallaratriði mannlegra samskipta. Barn lærir líka af því að hafa skýrar fyrirmyndir. Ef 

það lærir ekki í uppvextinum reglurnar sem gilda í samskiptum getur orðið erfitt fyrir það 

að tileinka sér þær þegar komið er á fullorðinsaldur. Fullorðnir eru fyrirmyndir barna og 

jákvæður agi af þeirra hálfu felst í að setja börnunum mörk, stöðva óæskilega hegðun og 

hrósa börnunum þegar þau fara eftir settum reglum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1996:242-243).  

 

Vináttan skiptir börnin miklu máli, að hafa einhvern til að leika við og eiga samskipti við er 

afar mikilvægt fyrir öll börn og þroska þeirra. Árin með bestu vinunum hafa afar mikla 

þýðingu fyrir þroska barna. Þegar börn eru einlæg og þykja vænt um vini sína taka þau 

fyrstu skrefin til þess að geta tengst sterkum tilfinningaböndum á fullorðinsárunum. 

Samvera með vinum krefst aðlögunar, börn þurfa að læra að setja sig í spor annarra og taka 

tillit til þarfa annarra en þeirra eigin. Vináttan er líka nokkurs konar prófsteinn á eigið 

trygglyndi og trygglyndi vinarins. Börnin kynnast því að verða stundum fyrir vonbrigðum 

þegar slettist upp á vinskapinn. En jafnframt læra þau að jafna sig og sættast aftur, það er 

einmitt mikilvægt að læra í vináttunni. Vinátta getur haldist þó að átök og togstreita komi 

upp í sambandi. Fátt er betra í veganesti barns inn í framtíðina en að eignast góða vini 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1996:268-269). 

 

Mikilvægt er að leikskólakennari fylgist með hvernig hverju barni gengur í samskiptum við 

önnur börn á deildinni. Til dæmis hvort barnið á vini, hvort það leiki við önnur börn og hafi 

samskipti við börn og fullorðna á deildinni. Gæta þarf þess að barn einangrist ekki og 

aðlagist vel barnahópum og félagslegu tengslin séu eðlileg. Leikskólakennara ber að styrkja 

sjálfsmynd barna (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:15). 
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Til eru börn sem alltaf virðast lenda í varaskeifu hlutverki. Þau mega vera með félaga ef sá 

hefur engan annan, en eru fljótt yfirgefin þegar aðrir bjóðast. Stundum fá þau að vera með í 

leikjum sem aukapersónur, hinir eru þá í aðalhlutverkunum. Barn sem þráir að eiga félaga 

og fá að vera með er oft einmana og sorgmætt. Þessi börn hafa oft vanmáttarkennd og draga 

sig sjálf í hlé. Þau efast um ágæti sitt og finna til uppgjafar. Ef til vill er það vegna þess að 

þau hafa orðið fyrir vonbrigðum, kannski of oft (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna 

Eydal, 1996:270).  

  

Ýmsar niðurstöður rannsókna sýna fram á að fólk sem býr yfir tilfinningagreind stendur 

betur að vígi á öllum sviðum í lífinu. Komið hefur fram að það fólk sem komist hefur til 

þroska og náð leikni á sínu tilfinningasviði sé ánægðara en aðrir og líklegra til að ná góðum 

árangri í lífinu en aðrir. Aftur á móti þeir sem ekki hafa náð þokkalegum tökum á 

tilfinningalífi sínu eiga í innri baráttu sem dregið getur mjög úr hæfni til markvissra starfa 

og skýrrar hugsunar (Goldman, 2000:47). 

 

Sú tilfinningahæfni sem skiptir einna mestu máli er samkennd. Hæfileikinn að geta skilið 

tilfinningar annarra, sett sig í spor þeirra og tekið tillit til þess að afstaða og tilfinningar 

fólks geta verið með ýmsu móti. Mannleg samskipti gera kröfu til þess að einstaklingurinn 

sé góður hlustandi og góður spyrjandi. Hann geti gert greinarmun á orðum og gjörðum, sem 

og sínum eigin viðbrögðum og ályktunum. Hann þarf að læra þá list að vinna með öðrum, 

jafna þann ágreining sem upp kemur og miðla málum (Goldman, 2000:267). 

 

Örva þarf barn til að sýna umhyggju og umburðarlyndi í samskiptum sínum við önnur börn 

og hvetja það til sáttfýsi og samvinnu með öðrum. Vekja þarf skilning barns á því að 

óbilgirni og ofbeldi leysir engan vanda (Aðalnámskrá leikskóla, 1999:10). 

 

 

Markviss vinna gegn einelti 

 

Einelti á erfitt uppdráttar í hópi þar sem meirihluti er á móti öllu ofbeldi. Þetta geta 

kennarar haft í huga og beitt þannig frá byrjun mjög öflugum fyrirbyggjandi aðgerðum 
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gegn einelti. Eitt öflugasta ráðið til að vinna gegn einelti er að kennarar sem börnin treysta 

nýti öll tækifæri, gefin sem tilbúin, til að koma skilaboðum mjög ákveðið til barnanna að 

einelti sé óásættanleg hegðun sem ekki verði liðin. Eins og foreldrar hafa kennarar því 

mikilvægu hlutverki að gegna, að innræta og leiðbeina um siðferðileg viðmið í 

samskiptum. Börnin horfa til kennarans og verða fyrir áhrifum af afstöðu hans. Það er því 

mikilvægt að þau velkist ekki í neinum vafa um hvað kennaranum finnst þegar einelti er 

annars vegar. Hugsanlega er innræting mikilvægasta varnaraðgerðin (Guðjón Ólafsson, 

1996:37-38).  

 

Reynslan hefur sýnt að þar sem er markvisst unnið gegn einelti, þar verða mestu 

breytingarnar. Skólarnir þyrftu því að hafa einhvers konar áætlun eða verklagsreglur sem 

segja hvernig á að vinna með slík athæfi. Þegar farið er að vinna eftir stefnu skólans gegn 

einelti ætti fljótlega að verða vart við breytingar á viðhorfum og atferli starfsfólks, 

nemenda, foreldra og annarra sem koma að skólasamfélaginu (Sonia Sharp og Peter K. 

Smith, 2000:26). 

 

Nú nýlega fengum við fregnir af dreng í ónefndum leikskóla. Þegar hann var á öðru ári fór 

kennari að taka eftir að drengurinn var lagður í einelti. Nokkur börn á deildinni spörkuðu í 

hann ef hann sat t.d. á gólfinu, skemmdar voru fyrir honum teikningar og annað slíkt. 

Leikskólakennarinn hafði orð á þessu við samstarfsfólk sitt, en ekki var hlustað á hana. Í 

dag er drengurinn á fjórða ári og enn er hann lagður í einelti í leikskólanum og ekkert hefur 

verið aðhafst í málinu því stjórnendur og leikskólakennarar viðurkenna ekki að einelti eigi 

sér stað í leikskólum.  

 

 

Flutningur milli skólastiga 

 

Þegar börn fara úr leikskóla yfir í grunnskóla skiptir máli að hafa góða samvinnu á milli 

leikskólans sem barnið kemur úr og grunnskólans sem barnið fer í. Stundum eiga nemendur 

til að festast í óheppilegum hlutverkum, þá getur skipt sköpum hvort samvinna ríkir á milli 

skólanna. Þannig er hægt að hjálpa börnum sem eru í áhættuhópi varðandi einelti, að þau 



25 

 

fái góðar móttökur og aðstoð frá starfsfólki skólans. Slíka hluti þarf að hafa í huga þegar 

nýjum nemendum er valinn staður. Norsk könnun var gerð var í 1. og 8. bekk um áhrif 

mismunandi viðmiðunarreglna þegar skipt er í bekkjardeildir og kom þetta fram þar. Í 

öðrum hópnum voru nemendur í 1. bekk valdir saman eftir búsetu (hverfum) og í 8. bekk 

voru bekkir látnir halda sér óbreyttir frá árinu á undan. Í hinum hópnum var 1. bekkingum 

raðað tilviljanakennt í bekki óháð búsetu og við lok 7. bekkjar voru bekkirnir leystir upp og 

raðað saman eftir mati kennara. 

  

Niðurstöður sýndu að einelti mældist 40-50% meira í skólum þar sem raðað var í bekki eftir 

búsetu og bekkir látnir haldast óbreyttir milli ára. Það getur því skipt sköpum að nemendur 

sem lyndir ekki saman fái að vera í sitthvorum bekknum. Sama má segja um nemendur sem 

hafa myndað góð tengsl sín á milli, að þeir fái að vera áfram saman. Til að ná góðu 

samstarfi þarf að huga að fyrrgreindum þáttum, auk þess sem samstarf á milli kennara og 

foreldra sé gott. Þessir þættir eru fyrirbyggjandi og gera kleift að byggja upp gott skólastarf. 

Þeir mynda undirstöðu sem í raun getur komið í veg fyrir ýmiss konar hegðunarerfiðleika 

og eineltismál, jafnframt því sem þeir lofa góðu þegar tekist er á við slík mál (Roland og 

Vaaland, 2001:30-31). 

 

 

Þróun eineltisumræðu og forvarna á Íslandi 

 

Mikil þróun hefur átt sér stað allra síðustu ár hvað varðar eineltismál. Í Aðalnámskrá og 

lögum um leikskóla og grunnskóla er lögð mikil áhersla á velferð nemenda (Guðjón 

Ólafsson, 1996:10).  

 

Fyrsta umræða um eineltisáætlun kom fram árið 1994. Það voru foreldrar í 

foreldrasamtökum grunnskóla sem riðu á vaðið og stóðu fyrir átaki gegn einelti. Samtökin 

sendu öllum skólastjórnendum í landinu áskorun þess efnis að taka á eineltisvandanum og 

ræða um það á foreldrafundum og við kennara skólanna. Samtökin létu útbúa veggspjöld 

sem hengd voru upp í skólum landsins auk þess var útbúinn kynningarbæklingur varðandi 

þetta efni (Guðjón Ólafsson, 1996:10). 
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Einelti á sér síður stað þar sem meirihluti allra nemenda er alfarið á móti ofbeldi. Ef þetta er 

haft í huga frá upphafi skólagöngu nemenda er hægt að beita öflugum fyrirbyggjandi 

aðferðum gegn einelti. Í því felst markviss vinna með nemendum í formi fræðslu og 

kennslu um það hvað sé í raun ásættanleg hegðun (Guðjón Ólafsson, 1996:37-38). 

 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga allir skólar að vera með forvarnaráætlun gegn 

einelti og öðrum agabrotum. Fela þær í sér aðgerðir til að koma í veg fyrir einelti. Áætlun 

um hvernig bregðast eigi við ef upp kemst um einelti í skólanum verður að vera til staðar 

og verður öllum starfsmönnum að vera ljóst hvernig unnið er með slík mál. 

Eineltisumræðan þarf að ná til allra aðila, starfsmanna skólans, foreldra og ekki síst til 

nemendanna sjálfra sem oftast eru þolendur eða gerendur í eineltismálunum (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 1999).   

 

En hvar standa leikskólarnir gagnvert einelti? Komið hefur fram að einelti á sér líka stað í 

leikskólum en lítið hefur borið á því að þeir komi sér upp eineltisáætlunum. Þó hafa 

einhverjir riðið á vaðið með það. Kópavogsbær útbjó eineltisáætlun fyrir leikskóla árið 

2004. Miðast hún við að allir kennarar noti hana sér til stuðnings í starfi. Í þessari áætlun er 

talið mikilvægt að allir starfsmenn leikskólanna leggi sömu merkingu í orðið einelti. 

Leikskólastjóri ber ábyrgð á því að eineltisáætlun sé kynnt reglulega fyrir starfsmönnum. 

Leikskólar í Ísafjarðarbæ hafa innleitt eineltisáætlun Olweusar og eru þeir fyrstir til að 

innleiða hana í leikskólum hér á landi. Þar sem við höfum verið að skoða einelti í 

leikskólum er forvitnilegt að skoða hvort einhver forvarnarverkefni sem gerð hafa verið 

fyrir grunnskólabörn geti nýst leikskólabörnum.  

 

 

Ýma tröllastelpa 

Ýma tröllastelpa „ég vil fá að vera ég sjálf“ er forvarnarverkefni um einelti fyrir fyrstu þrjá 

bekki grunnskóla. Þetta er samvinnuverkefni Prentmets, Olweusarverkefnisins gegn einelti 

og Regnbogabarna.  Markmiðið með þessu verkefni er að draga úr einelti og ofbeldi á 

börnum með aukinni fræðslu til barna og með þátttöku foreldra og kennara. Ýma 
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tröllastelpa er saga um stelpu sem er strítt í skóla. Einnig hefur verið gefin út 

forvarnarlitabók með sögu þar sem börn geta litað myndirnar og foreldrar lesið söguna. 

Bókinni var dreift í 1.og 2. bekk grunnskóla. Leikrit hefur verið gert um Ýmu auk þess sem 

Ýma á sitt eigið lag (Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir, 2009). 

Við sjáum fyrir okkur að sagan um Ýmu, leikritið og litabókin geti mjög vel nýst í 

leikskólum sem forvarnarverkefni gegn einelti. Kennsluleiðbeiningarnar sem fylgja með 

bókinni eru mjög góðar þar sem stiklað er á stóru varðandi hvað einelti er. Einnig eru 

ráðleggingar til foreldra aftast í litabókinni og er þar margt áhugavert varðandi eineltið og 

hvernig það birtist. Nauðsynlegt er að fá svona verkefni í hendur kennara hvort sem þeir eru 

í grunnskóla eða leikskóla. 

 

Dan Olweus 

Dan Olweus er fæddur í Svíþjóð. Hann útskrifaðist með doktorsgráðu frá Háskólanum í 

Umea í Svíþjóð árið 1969. Frá árinu 1970 til ársins 1995 starfaði hann sem prófessor í 

sálfræði við Háskólann í Bergen í Noregi. Hann hóf rannsóknarstörf á sviði eineltis árið 

1970 og er sú rannsókn talin vera sú fyrsta sinnar tegundar í heiminum. Árið 1980 hóf Dan 

Olweus að móta áætlun gegn einelti sem nefnd er eftir honum sjálfum, Olweusar 

eineltisáætlunin. Hefur þessi áætlun reynst svo vel að hún hefur verið notuð í fjölmörgum 

löndum með góðum árangri, til dæmis í Bandaríkjunum, Noregi og í Englandi (Olweus 

Bullying prevention program, 2003). 

 

Dan Olweus hefur helgað sig rannsóknum á einelti barna og aðgerðum til að draga úr því. 

Hann hefur rannsakað það í um fjóra áratugi. Rannsóknir hans marka tímamót á þessu sviði 

og er hann almennt talinn upphafsmaður rannsókna á sviði eineltis. Hann er sá 

vísindamaður í sálar- og uppeldisfræðum á Norðurlöndum sem þekktastur er fyrir verk sín á 

alþjóðlegum vettvangi. Dan Olweus hefur lagt mikla áherslu á að sett væru lög til að draga 

úr einelti í Noregi, Svíþjóð og öðrum löndum. Hann hefur samið leiðbeiningar fyrir foreldra 

og skóla til að berjast gegn einelti en rannsóknir hafa sýnt að þar sem unnið hefur verið eftir 
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þessum leiðbeiningum hefur einelti minnkað um allt að helming (Heilbrigðis og 

tryggingamálaráðuneytið, 2002).  

 

Til að vinna bug á einelti og til að sporna við því, hafa skólar tekið upp eineltisáætlanir 

og/eða viðbragðsáætlanir sem ætlaðar eru til að vinna eftir. Þekktasta eineltisáætlunin er 

eineltisáætlun Dan Olweusar. Markmið eineltisáætlunar Olweusar er að koma í veg fyrir 

einelti og andfélagslega hegðun. Eineltisáætlunin byggir á fáeinum grundvallarreglum sem 

komið hafa fram eftir rannsóknir á mótun og breytingum á árásarhneigðu atferli. Mikilvægt 

er því að skapa skólabrag og kannski heimilisbrag sem ber þessi einkenni: a) hlýja, 

einlægur áhugi og alúð fullorðinna b) ákveðnir rammar gegn óviðunandi hegðun, c) 

neikvæð viðurlög (hvorki niðurlægjandi né líkamleg) liggja við brotum á reglum d) þeir 

fullorðnu í skóla og á heimili koma fram af myndugleik sem fyrirmyndir, bera ábyrgð og 

bregðast við þegar þörf er á. Almennar forsendur eru vitund og þátttaka fullorðinna. Allir 

skólar hafa ákveðnar aðgerðir varðandi einelti. Eineltiskönnun, námsdagur um einelti, 

aukin gæsla í frímínútum, og stofnun stýrihóps í skólanum. Aðgerðir í hverjum bekk: Settar 

eru bekkjarreglur gegn einelti. Fastir bekkjarfundir eru haldnir með kennara og nemendum 

og fundur með foreldrum í viðkomandi bekk (Olweus, 2005:12- 13). 

 

Haldnir eru bekkjarfundir þar sem mótaðar eru reglur gegn einelti. Reglubundnir 

bekkjarfundir eru tækni og uppeldisaðferð í baráttu gegn einelti og gefa möguleika á að 

fylgjast með félagatengslum innan bekkjarins og bæta bekkjarandann ef talin er þörf á. Rætt 

er um einelti og líðan barna í bekknum. Helst þurfa bekkjarfundir að vera vikulegir og sér 

kennari um að vera hópstjóri. Kennari þarf að temja sér að vera virkur hlustandi og fella 

ekki dóma. Hann þarf að passa upp á að þeir sem eru feimnir og hlédrægir fái einnig 

tækifæri til að tjá sig á fundunum og passa upp á að áhrifagjarnir foringjar hafi ekki allt of 

mikil áhrif á samræður og niðurstöður. Á þessum fundum læra börnin hvað er einelti, 

hvernig það birtist, hvaða aðferðum þarf að beita og hvers konar afleiðingar einelti hefur í 

för með sér (Olweus, 2005:58).  

 

Til þess að nálgast nemendur betur er notast við hlutverkaleiki því komið hefur í ljós að 

þeir kennarar sem notast við hlutverkaleiki í baráttunni gegn einelti ná mun betri árangri í 
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að draga úr einelti í bekkjum sínum en þeir sem gera það ekki. Nemendur fá í hendurnar 

söguþráð og ytri umgjörð og eiga svo að gæða hlutverkin lífi (Olweus, 2005:62).  

 

Eftir að eineltisáætluninni er komið á í skóla er mikilvægt að henni sé fylgt eins og til er 

ætlast annars koma upp vandamál. Kynna þarf áætlunina fyrir starfsfólki þannig að hún örvi 

það til að taka þátt.  

 

Helsta leiðin til að koma eineltisáætluninni á í skólanum eru umræðuhópar. Þeir þurfa að 

vera í hverjum skóla. Skólastjórnendur, kennarar og starfsfólk sem vinnur með börnunum 

skipar slíka hópa. Umræðuhóparnir hittast á hálfsmánaðar fresti, í 90 mínútur í senn. Af 

góðri reynslu þykir æskilegt að fundirnir standi yfir í 90 mínútur (Olweus, 2005:16-17). 

 

Meginverkefni uppeldisfræðilegu umræðuhópanna er skipt í sex þætti: Afla markvissari og 

víðtækari þekkingar á eineltisáætluninni. Gefa þátttakendum kost á því að reyna aðgerðir 

við „raunverulegar“ aðstæður eins og með hlutverkaleikjum í umræðuhópnum og aðferðum 

við að leysa vandamál. Hvetja til þess að framkvæma ýmsa aðgerðaþætti t.d miðla af eigin 

reynslu, skiptast á skoðunum og læra af öðrum, móta og halda við áhuga og hvatningu. 

Hvetja til samstarfs og samhæfingar aðferða og eineltisáætlunarinnar í heild og mynda 

heildræna skólastefnu. Stýrihópur er í hverjum skóla og ber hann meginábyrgð á, að koma 

eineltisáætluninni á í skólanum. Að fylgjast með að það sé stígandi í vinnunni, að grípa inn 

í framvinduna og ef ástæða er til að setja rétta stefnu. Að stóra nemendakönnunin sé lögð 

fyrir á hverju ári og að niðurstöður könnunarinnar séu kynntar á réttan hátt. Að haldnir séu 

foreldrafundir og að eineltisáætlunin sé kynnt foreldrum, í grenndarsamfélaginu og 

gagnvart fjölmiðlum (Olweus, 2005:18-19). 

 

Á Íslandi nær eineltisáætlunin yfir tvö skólaár. Tveir lykilmenn (hópstjórar) fara fyrir 

hverjum hópi og bera þeir ábyrgð á stjórn umræðuhópsins. Við vitum að áætlunin hefur 

jákvæð áhrif, með því að draga úr og koma í veg fyrir eineltisvanda. Þegar heilt er á litið er 

það vilji og framtak hinna fullorðnu sem ræður því hve mikið einelti er leyft í skólum og 

annars staðar þar sem börn og unglingar koma saman. Ef unnið er saman er hægt að ná 
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verulegum árangri með einföldum aðferðum. Þessi vinna mun auðvelda þúsundum barna á 

Íslandi lífið (Olweus, 2005:32). 

 

 

Eineltishringurinn         

            

Eineltishringurinn varpar ljósi á hlutverk og er einfaldur og gagnlegur í notkun auk  

þess að vera gagnlegt greiningartæki. Ef eineltishringurinn er notaður kerfisbundið  

öðlast nemendur aukinn skilning á ólíkum viðbrögðum og hlutverkum sem er að finna í 

bráðum eineltisaðstæðum (Olweus, 2005:25).  

 

Eineltishringurinn er veggspjald sem á myndrænan hátt staðsetur aðila sem koma að 

eineltismálum. Með honum er hægt að vekja börn til umhugsunar um hvar þau koma að 

eineltinu. Viðhorf barna til eineltis geta verið allt frá því að vera jákvæð og til þess að vera 

algjörlega á móti eineltinu og taka skýra afstöðu gegn því. Eineltishringurinn er vel til þess 

fallinn að hjálpa börnum við að átta sig á hlutverkum sínum og annarra, þegar einelti á sér 

stað (Olweus, 2005:25). 
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Nemendakannanir  

Á fyrsta ári Olweusarverkefnisins (haustið 2002) svöruðu um 8200 grunnskólanemendur í 

könnun í 4.-10.bekk (95 % svöruðu). 11.5 % nemenda í 4. – 7. bekk sögðust vera lögð í 

einelti tvisvar til þrisvar í mánuði eða oftar. Í 8.-10.bekk sögðust 7,6 % vera lögð í einelti. 

Séu þessar tölur yfirfærðar á alla grunnskólanemendur á Íslandi má ætla að um fimm 

þúsund nemendur hafi umrætt ár orðið fyrir einelti. 

Ári síðar var eineltið í 4. – 7. bekk Olweusarskólanna 7,9 % og 4,7 % í 8.-10.bekk. Þessir 

skólar höfðu þá verið þátttakendur í eineltisáætluninni gegn einelti og andfélagslegri 

hegðun í eitt ár. Ef allir grunnskólar landsins hefðu verið þátttakendur í Olweusar 

áætluninni má varlega draga þá ályktun að hálft annað þúsund grunnskólanemenda hefðu 

sloppið við einelti 2003 ef skoðað er hversu mikið dró úr einelti í grunnskólunum sem tóku 

þátt (Olweus, 2005:29). 

 

Samkvæmt nýjustu könnun sem gerð var í nóvember og desember 2009 mældist einelti að 

meðaltali sjö prósent í 4. til 10.bekk grunnskóla Reykjavíkur sem fylgja eineltisáætlun 

Olweusar. Þetta jafngildir því að einn til tveir nemendur í hverjum bekk verði fyrir einelti. Í 

grunnskólum Reykjavíkur mældist eineltið mest í 4.bekk eða rúm 13% og lækkar það eftir 

því sem ofar dregur. Í 10. bekk var eineltið 4%. Einelti mældist meira hjá strákum í öllum 

árgöngum, nema í 6. bekk. Þar mældist það meira hjá stelpum.  

 

Landsmeðaltalið í Olweusar-könnuninni 2009 er á svipuðum nótum. “Einelti er hærra 

meðal stráka í öllum árgöngum nema í 6. og 10. bekk þar sem einelti meðal stráka og 

stelpna er álíka hátt. Mestur munur er í 4. bekk þar sem einelti á landinu mælist 10,7% 

meðal stelpna en 16% meðal stráka” ( www.olweus.is).  

 

Það er einkum þrennt sem stendur upp úr þegar spurt er um tegund eineltis. Það er 

orðbragðið og stríðnin á óþægilegan og meiðandi hátt, rógburðurinn, að breiddar eru út 

sögur og svo útilokun. Þetta er svokallað dulið einelti. Skólarnir bregðast við líkamlegu 

áreiti svo sem höggum og spörkum, en suma þeirra þarf að aga til að bregðast við duldu 

ofbeldi. Aðalatriðið er að hinir fullorðnu, foreldrar, starfsfólk skóla og skólayfirvöld, beri 

http://www.olweus.is/
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ábyrgð og setji reglur. Þeir skólar sem hafa agað sig og fylga Olweus áætluninni í hvívetna 

eru að ná verulega góðum árangri (Þorlákur H. Helgason, 2010 II). 

 

Í gær skammaði kennarinn mig af því ég kom of seint í skólann. Svo skammaði hann mig 

aftur þegar ég kom of seint inn úr frímínútum og krakkarnir hlógu að mér. Þegar ég kom 

heim eftir skólann skammaði mamma mig því nýja úlpan mín var rifin. En ég sagði samt 

ekki frá.... ég þori ekki að segja kennaranum að ég kem seint af því ég fel mig í frímínútum 

svo strákarnir meiði mig ekki og krakkarnir stríði mér.  Ég þori ekki að segja mömmu að 

krakkarnir í skólanum segja að nýja úlpan mín sé ljót og þau rifu í úlpuna á mér og drógu 

mig á eftir sér, þá rifnaði úlpan. Ef ég segi frá verða krakkarnir mjög reiðir við mig, og 

mömmu líður illa að vita að krakkarnir eru svona vondir við mig, hún heldur þá að ég sé í 

alvöru eitthvað skrítin. Nei ég held bara áfram að fela mig fyrir krökkunum, þó ég verði 

skömmuð… (Júlíana Auðunsdóttir, 2010). 

Eineltisáætlun Olweus hefur verið innleidd í grunnskólum bæði hér á landi og víða um 

heim, og hefur verið talin ein besta áætlun gegn einelti barna.  

 

Er einelti í leikskólum? 

„Einelti getur átt sér stað í leikskólum eins og á öðrum skólastigum og fylgt barni áfram 

upp í grunnskóla ef ekkert er aðhafst. Fyrstu ár barnsins til að mynda vinatengsl eru í 

leikskólanum. Það getur skipt sköpum að barnið nái þessum tengslum og fái hjálp til þess á 

meðan það er í leikskóla. Það getur breytt miklu fyrir barn sem er líklegur þolandi í 

eineltismáli að eiga traustan og góðan vin. Börn í leikskólum eru í öruggu umhverfi og því 

kjörið að byrja að vinna með einelti þar sem hópurinn er náinn, í litlum einingum auk þess 

sem foreldratengsl í leikskólum eru oft sterkari en á öðrum skólastigum“  (Íris 

Ingþórsdóttir, 2008). Þar sem einelti í leikskólum hafði lítið verið rannsakað hér á landi 

langaði starfsfólki leikskóla á Ísafirði að skoða hvernig hægt er að vinna með 

Olweusaráætlunina í leikskólanum. Talið var nauðsynlegt að starfsfólk leikskólans hafi 

vitneskju hvernig á að bregðast við einelti eða öðrum ágreiningsvanda og sporna við því. 
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Töldu þau að því fyrr sem tekið væri á eineltismálum væri meiri líkur á að koma mætti í 

veg fyrir þjáningar barna. Þar sem Olweus talar um að vinna með samfélagið í heild sinni 

fannst starfsfólki nauðsynlegt að leikskólinn væri með virka eineltisáætlun. Unnið er eftir 

áætluninni líkt og í grunnskólum að því leyti að þau hafa umræðuhópa, lykilmenn og 

stýrihóp. Lagðar eru fyrir börnin kannanir sem starfsfólk leikskólans hefur útfært út frá 

könnuninni sem lögð er fyrir í grunnskólunum. Elsti árgangurinn er tekinn í stutt 

spurningaviðtal, tveir elstu í tengslakönnun og þrír elstu árgangarnir gera vinamynd, ég og 

vinir mínir í leikskólanum  (Íris Ingþórsdóttir, 2008). 

 

 

Stig af stigi 

 

Frumkvöðull að því að innleiða Stig af stigi á Íslandi er Kristján M. Magnússon 

sálfræðingur. Stig af stigi er kennsluefni fyrir 4 til 10 ára börn og miðar að því að þjálfa 

félagslega færni barnanna og hjálpa þeim að skilja tilfinningar sínar og hafa vald á þeim. 

Lögð er megináhersla á að þroska hæfileika til að skoða vandamál frá sjónarhorni annarra 

og setja sig í spor þeirra, að kenna þeim að vera yfirveguð þegar þau rata í vanda en láta 

ekki stjórnast af fyrstu hugdettu, bregðast við vanda, leysa hann á skynsamlegan hátt og 

hafa stjórn á sjálfum sér. Tilraunakennsla með Stig af stigi hófst hér á landi árið 2001, með 

börnum á aldrinum 4-6 ára í einum leikskóla og nokkrum grunnskólum. Stig af stigi var 

fullunnið árið 2002 og var gefið út í ágúst sama ár (Stig af stigi, handbók 1. flokkur, 

2002:8). 

 

Í dag eru um 26% leikskólar á landinu að vinna með stig af stigi (Kristján. M Magnússon, 

2010). 

  

 Kennsluefnið skiptist í þrjá flokka, fyrsti flokkur er fyrir 4 - 6 ára, annar flokkur er fyrir 7 -

8 ára og þriðji flokkur er fyrir 9 – 10 ára. Vestræn lönd beina athygli sinni að því hvernig 

hægt er í uppeldi barna að efla tilfinningaþroska og félagsfærni, svo þau geti á eðlilegan 

hátt tekist á við líf og starf á fullorðinsárum. Með aukinni eftirspurn eftir félagsfærum 

fullorðnum hlýtur athyglin að beinast að börnunum á hvern hátt félagsfærni þeirra verði 
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best efld. Sum börn eiga auðveldara með að tileinka sér félagsfærni. Hjá öðrum gengur það 

ekki eins vel. Fyrir því geta legið ýmsar ástæður. Sum börn vita ekki hvers konar hegðun er 

við hæfi vegna þess að þeim vantar jákvæðar fyrirmyndir fullorðinna sem geta sýnt börnum 

ýmsar leiðir til að leysa úr vanda. Önnur börn vita kannski hvaða hegðun er við hæfi en 

þeim vantar þjálfun í félagsfærni vegna skorts á stuðningi og umbun þegar hegðun þeirra er 

viðeigandi (Stig af stigi, handbók 2. flokkur, 2004:11-12). 

 

Félagsleg hegðun lærist á svipaðan hátt og þau læra andfélagslega hegðun, með því að 

herma eftir, æfa og styrkja færni sína. Styrking hegðunar auðveldar börnum að læra hana 

hvort sem námið er markvisst skipulagt með tilliti til viðurkenningar eða annarrar umbunar. 

Jákvæð sjálfsímynd barnsins er ekki færni heldur árangur af góðri umönnun á fyrstu árum 

barns. Á þeim grundvelli eykst félagsleg færni barns með aldrinum og hún virkar jákvætt 

bæði fyrir barnið sjálft og umhverfi þess, þannig verður félagsleg staða barnsins mjög sterk. 

Auk þess að skapa grundvöll fyrir næmi og vellíðan barnsins geta kennarar líka hjálpað 

börnunum við að efla og nota kunnáttu og færni, sem eru forsendur sjálfsmyndar (Stig af 

stigi, handbók 1. flokkur, 2002: 11). 

 

Flest börn geta lært að taka afstöðu þegar þau lenda í erfiðum aðstæðum. „ Að hafa stjórn á 

tilfinningum sínum og viðbrögðum er frumskilyrði þess að geta fundið færar leiðir til að 

leysa ágreining. Að læra að leysa úr vanda og hafa hemil á sínum fyrstu viðbrögðum er 

mikilvægur þáttur í Stig af stigi. Þetta getur verið erfitt í byrjun og er þess vegna mikilvægt 

að þjálfa börnin vel í þessu, bæði heima og í skólanum“(Stig af stigi, handbók 2. flokkur, 

2004: 9). 

„Sjálfsstjórn er að geta beitt ýmis konar aðferðum sem minnka streitu og fá þannig útrás 

fyrir reiðina á félagslega viðurkenndan hátt. Sjálfstjórn er ekki tilraun til að sópa reiðinni 

undir teppið heldur takast á við orsök hennar á skapandi hátt“ (Stig af stigi, handbók 1. 

flokkur, 2002: 46). 

 

Eitt af mikilvægustu markmiðum námsefnisins Stig af stigi er að gera börnin fær um að 

geta sjálf leyst vandamál sín á skynsamlegan og heilbrigðan hátt. Þegar börnin finna að þau 

hafa sjálf tök á aðstæðum þá styrkist sjálfmynd þeirra, auk þess verða þau hæfari til að taka 
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tilsögn. Þegar börn eru þjálfuð í félagsfærni, eru kenndar aðferðir til að ná valdi á 

félagslegu samspili í heimi sem getur verið flókinn (Stig af stigi, handbók 1. flokkur, 2002: 

42).  

 

 

Eineltisáætlun í leikskólum Kópavogs 

 

Kópavogsbær setti á eineltisáætlun í öllum leikskólum Kópavogs og er einelti ekki liðið 

þar. Settar voru reglur sem starfsfólk leikskólanna á að fylgja eftir varðandi meðferð 

eineltismála. Starfsfólki leikskóla Kópavogs ber að koma í veg fyrir að aðstæður skapist 

svo einelti geti átt sér stað og á það að gera allt sem það getur til að vinna gegn því. 

Markmið eineltisáætlunarinnar er að gera starfsfólk leikskólanna betur meðvitað um einelti 

þannig að þeir geti þekkt einkennin og brugðist við þeim. Leiðirnar sem farnar eru: unnið er 

með samskipti, vináttu, félagsþroska, samkennd, samhygð og að setja sig í spor annarra.  

Styrkja á einstaklinginn og byggja hann upp fyrir framtíðina. Skoða þarf aðstæður í 

leikskólanum með tilliti til eineltis. Starfsmenn eru allir ábyrgir varðandi greiningu og lausn 

á eineltismálum. Starfsmenn sem verða vitni að einelti verða að bregðast við því og leita til 

réttra aðila svo hægt sé að taka strax á málinu (Kópavogur.is, 2004). 

 

Rannsóknir á einelti 

 

Rannsókn var gerð í Bern í Sviss árið 1996 á einelti barna á aldrinum fimm til sjö ára. 

Niðurstöður sýndu að einelti var til staðar og var líkamlegt einelti þar algengast. Börn 

slógu, bitu, rifu í hár, klóruðu og stundum var einhver tekinn hálstaki. Í mörgum tilfellum 

var andlegt einelti mikið. Átján af tuttugu kennurum höfðu orðið varir við einelti í bekk 

sínum. Flestir sögðu að fórnarlömbin væru fleiri en eitt í hverjum bekk. Í einhverjum 

tilfellum tók næstum allur bekkurinn þátt í eineltinu (Petterson. J, 1997: 31-32). 

 

Einelti í leikskólum hefur lítið verið rannsakað hér á landi.  Tilefni er hér til að nefna eina 

rannsókn. Nemendur í Kennaraháskóla Íslands gerðu árið 2006 rannsóknina Hér er bara 
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vinátta ekki einelti. Þar voru skoðuð viðhorf leikskólakennara til eineltisáætlunar Olweus. 

Farið var inná 15 leikskóla og lagðir fyrir starfsfólk spurningalistar.  

 

Rannsóknastofnun uppeldis- og menntamála gerði rannsókn árið 1998 á umfangi og eðli 

eineltis í íslenskum grunnskólum. Fram kom meðal annars óöryggi og kvíði meðal kennara 

gagnvart einelti og að þeir fundu sig vanbúna til að takast á við einelti. Í kjölfar 

rannsóknarinnar var settur á fót starfshópur á vegum Samráðsnefndar grunnskóla. Var 

starfshópnum falið að koma með tillögur um hvernig bregðast skuli við þegar einelti kemur 

upp í grunnskólum. Í tillögum hópsins sem hann skilaði í maí 2001 lagði hópurinn til að 

teknar yrðu upp hugmyndir og framkvæmdaáætlun sem kenndar eru við Svíann Dan 

Olweus og hafa skilað miklum árangri í baráttu við einelti. Gert var samkomulag vorið 

2002 við Olweus og háskólann í Bergen um notkun á hugmyndum hans í baráttunni við 

einelti hér á landi (Arthur Morthens o.fl., 2002).  

 

Könnun á líðan barna 

   

Í febrúar 2010 gerði Umboðsmaður barna könnun á líðan barna í 5. - 7. bekk grunnskóla og 

svöruðu 1350 nemendur könnuninni. Þegar litið er á svör nemenda við opinni spurningu „ 

Hvað heldur þú að geti orðið til að laga skólann“ má sjá á svörum barnanna að mörg börn 

hafa áhyggjur af einelti í skólanum sínum og vilja láta það hætta. Nefna þau í því samhengi 

stríðni, baktal, skilja útundan, og að þau vilji að eitthvað meira sé gert þegar upp koma 

eineltismál. Nemendurnir nefndu líka að þeir vildu vingjarnlegri kennara sem bera meiri 

virðingu fyrir börnum og taka mark á þeim auk þess ættu kennarar að vinna meira í 

eineltismálum. Nokkrir nemendur töluðu um að þeir vildu að kennarar hættu að öskra á þau 

og hætta að vera í pirruðu skapi sem bitnar á nemendum. Einnig kom fram að auka þyrfti 

gæslu úti og að skólaliðar sem eru úti ættu að gera eitthvað til að bjarga málunum sem upp 

koma í frímínútum (Umboðsmaður barna, 2010). 

 

Af svörum barnanna má sjá að viðhorf fullorðinna til barna þarf að laga. Fullorðnir skipa 

stórt hlutverk í uppeldi og námi barna og þurfa þeir að kunna að koma rétt fram við börn og 

hlusta á það sem þau hafa um málin að segja. Það eru einnig fullorðnir sem bera ábyrgð á 
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eineltismálum og þurfa að uppræta einelti sem er til staðar. Það er gert með kerfisbundinni 

vinnu gegn einelti, réttu viðhorfi, reglum gegn einelti, umræðum og öðru slíku. Fullorðnir 

þurfa að sýna börnum áhuga og alúð og vera þeim góð fyrirmynd. Saman geta kennarar, 

börn og foreldrar fylgt sömu reglum og markmiðum og dregið úr einelti í skólanum. 

  

Rannsóknin okkar 

 

Þar sem við erum að skoða sérstaklega eineltisáætlun Olweusar og kennsluefnið Stig af 

stigi ákváðum við að fá leikskóla til þátttöku sem vinna eftir þessum hugmyndum. Auk 

þeirra fengum við einn heilsuleikskóla í Kópavogi til samstarfs við okkur. Ástæðan fyrir 

því er sú að unnið er með sjálfsmynd og fleiri þætti sem teljast mikilvægir í vinnu gegn 

einelti, einnig vegna þess að leikskólar Kópavogs vinna eftir áætlun um varnir og viðbrögð 

gegn einelti. Við fengum starfsfólk á eldri deildum leikskólanna til að svara spurningalista 

sem við höfðum útbúið með 31 spurningu er varða einelti og líðan barna í leikskólum. Auk 

þess tókum við viðtöl við leikskólakennara um einelti í barnahópi þeirra leikskóla. 

Rannsóknarspurningin  er „Hvaða forvörnum geta leikskólar beitt gegn einelti“? 

  

Aðferðafræði 

 

Rannsóknaraðferðin sem valið var að nota er nefnd eigindleg rannsóknaraðferð (qualitative 

research). Rannsóknaraðferðir sem flokkast undir eigindlegar aðferðir eru þær sem krefjast 

ekki tölfræðilegra útreikninga. Í eigindlegum rannsóknum er erfitt að mæla niðurstöður (í 

tölum) og ekki hægt að alhæfa út frá þeim.  

 

Eigindlegra gagna er hægt að safna á mismunandi vegu. Styðjast má við viðtöl, 

spurningalista eða athuganir. Í eigindlegum viðtölum er upplýsingum safnað á misjafnan 

hátt, allt frá því að vera með opin viðtöl þar sem engar spurningar eru fyrirfram mótaðar, til 

þess að vera með lokuð viðtöl þar sem rannsakandinn fylgir fast eftir fyrirfram mótuðum 

spurningum. Það er því í höndum rannsakandans að ákveða hvaða gerð spurninga hann 
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notar við rannsókn sína en hann getur í sama viðtalinu notað ólíkar gerðir spurninga (Helga 

Jónsdóttir, 2003:70). 

 

 

Framkvæmd 

 

Valdir voru þrír leikskólar, einn í hverjum hópanna: Olweusar eineltisáætlun, Stig af stigi 

og þriðji eftir heilsustefnu. Sendum við fyrirspurnir á þessa leikskóla þar sem við leituðum 

eftir hvort þeir hefðu áhuga á að taka þátt í rannsókn okkar. Fljótlega höfðum við fengið 

jákvæð svör frá þessum leikskólum og var þá ákveðið hvenær við myndum afhenda þeim 

spurningalistana. Við fórum í leikskólana og hittum fyrir leikskólastjóra þeirra sem síðan 

afhentu starfsfólki á eldri deildum leikskólanna spurningalistana til að svara. Spurningarnar 

voru um einelti, áætlanir og viðhorf. Einnig tókum við viðtöl við nokkra leikskólakennara.    

 

 

Úrtak og þátttakendur  

 

19 spurningalistar voru sendir á leikskólana þrjá og svöruðu 16 starfsmenn þeim. Einnig 

voru tveir leikskólakennarar frá einum þátttökuleikskólanum fengnir í viðtal til að fá betri 

upplýsingar um þeirra sýn á einelti í leikskólum og hvort einhver breyting hafi orðið á 

síðustu ár.  

 

 

Viðtöl: 

 

Umboðsmaður barna 

 

Starfsfólk Umboðsmanns barna sagði að það þyrfti að vinna með börn á meðan þau væru 

ung og móttækileg, eins og þau eru á leikskólaaldri. Margir leikskólar leggja upp með 

vináttuna, en þar eiga allir að vera vinir og hefur það sitt að segja varðandi einelti. Inn í það 

fléttast svo virðingin fyrir náunganum og hvernig koma á fram við aðra. Töluðu þau um að 
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mikið væri unnið með einelti í grunnskólum en lítið sem ekkert í leikskólum. Augljóst væri 

að það vanti meiri fræðslu í leikskólana því bregðast þarf við einelti, ekki líta fram hjá því. 

Sögðust þau hafa heyrt frá grunnskólum að kennarar taka oft þátt í, stuðla að eða 

viðurkenna einelti því að í 90 – 95% eineltistilvika segja kennarar að krakkarnir kalli 

eineltið yfir sig sjálf. Þetta eru menntað fólk sem á að vita betur. Krakkarnir sjá að það er í 

lagi að skilja þennan útundan því kennararnir gera ekkert í því. Litið er á þolandann sem 

vandamálið, þessu viðhorfi þarf að breyta. Öllum réttindum barna fylgir ábyrgð. Í 

frumvarpi til leikskólalaga er ekki minnst á einelti og er skortur á umræðum í leikskólum 

varðandi þetta vandamál sem nauðsynlegt er að horfast í augu við. Um þessar mundir 

vinnur Umboðsmaður barna að verkefni varðandi einelti í leik- og grunnskólum. Skoða á 

hvað skólar eru að gera í sambandi við einelti og hvað þarf að gera betur (Umboðsmaður 

barna, 2010) 

 

 

Leikskólakennarar 

 

Höfundar lögðu upp með spurninguna „ Á einelti sér stað í leikskólum“. Já við höfum orðið 

varar við einelti hér hjá okkur. Börn eru að setja út á hvert annað svo sem vaxtarlag, 

klæðaburð og annað sem tengist útliti þeirra. Þær hafa tekið eftir aukningu á einelti síðustu 

tvö árin, sérstaklega sem lítur að útliti barna. Þær sögðu að leikskólakennarar þyrftu að fara 

að viðurkenna það að einelti sé líka í leikskólum, ekki bara í grunnskólum. Þeim fannst 

vanta verklagsreglur í leikskólana svo starfsfólk geti unnið eins að eineltismálum. Einnig 

þyrfti að bæta fræðslu varðandi einelti inn í kennaranámið og í formi námskeiða fyrir 

starfsfólk leikskólanna. 

 

Úrvinnsla 

 

Við úrvinnslu töldum við saman nei, já og veit ekki svörin. Þá gátum við séð hversu stórt 

hlutfall segir t.d. að þeir hafi orðið varir við einelti. Einnig bárum við saman leikskólana til 

að sjá hvort eitthvað í stefnu þeirra komi fram í svörunum. 



40 

 

Niðurstöður 

(Fjallað er um tölur og fjölda með tilvísun í hlutföll (%) þó að fjöldinn sé ekki takmarkaður) 

60% þátttakenda eru yngri en 35 ára. 73,3%  þátttakenda voru leikskólakennarar, aðrir voru 

26,7%. 

 

Hefur þú orðið var/vör við einelti í leikskólanum í vetur? 

40% svöruðu já, 46,7% svöruðu nei og 13,3% sögðust ekki vita það. 

Í rannsókninni Hér er bara vinátta, ekki einelti frá árinu 2006 kom fram að 23,5% höfðu 

orðið varir við einelti. Okkar tölur 40% segja okkur að annaðhvort hefur einelti aukist í 

leikskólum eða það sem okkur virðist augljósari skýring er að farið er að viðurkenna einelti 

í leikskólum meira nú en var gert fyrir 4 árum. 64,2% höfðu ekki orðið varir við einelti í 

könnuninni 2006 en sú tala er 46,7% hjá okkur sem staðfestir það sem hér á undan var 

komið að í dag er farið að viðurkenna og koma auga á eineltið. 12,3% voru í vafa sem er 

svipuð tala og hjá okkur, það eru eflaust þeir sem vantar meiri vitneskju og fræðslu um 

hvað er einelti og hvað ekki eða eiga erfitt með að viðurkenna að börn á leikskólaaldri leggi 

önnur börn í einelti. 

Þegar þátttakendur voru spurðir um hvort einelti ætti sér stað í leikskólanum, voru 

einhverjir sem voru í vafa eða vissu ekki hvort eitthvert atvik sem þau vissu um flokkaðist 

undir einelti. Atriðin sem um ræðir verða nefnd hér á eftir.  

Dæmi um svör þátttakenda: 

 

* Strákahópur 5 ára, hópurinn klagar undan einum sem á það oft skilið. Hef grun um að 

hópurinn sé ekki alltaf jafnsaklaus og virðist í fyrstu.  

Félagslegur vanmáttur er erfiðastur barni tilfinningalega þegar það langar að komast í 

hópinn þar sem börn eru að leik en fær einhverra hluta vegna ekki að vera með. Vandinn er 

sá að á slíkum stundum sést hvort barnið á samleið með hópnum eða ekki. Einnig má sjá  

hvort öðrum börnum fellur við barnið eða þola það ekki. Þeir sem rannsakað hafa  
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þroska barna segja að munur sé á aðferðum sem vinsæl börn og útskúfuð beita til að  

nálgast jafnaldra sína. Niðurstöður sýna að gífurlega mikilvægur þáttur í félagsfærni er að  

veita tilfinningalegum vísbendingum athygli, túlka þær og svara þeim. Að fylgjast með  

barni sem er utangátta er átakanlegt, því erfitt er að horfa á barn sem mænir löngunarfullum 

augum á börn í leik, það þráir að vera með en er skilið útundan (Goldman, 2000:131). 

 

Þegar ögrandi þolandi er í hópi nemenda tekur oft allur hópurinn þátt í eineltinu (Olweus, 

2009:31). 

* Barn tók önnur börn fyrir á ýmsum stöðum. 

„Einstaklingur er lagður í einelti ef hún eða hann verður fyrir endurteknum neikvæðum 

verknaði eins eða fleiri einstaklinga yfir ákveðið tímabil“(Þorlákur Helgason, 2005:28). 

* Finnst stundum að vanlíðan nokkurra barna geri það að verkum að þau fái aðra með sér 

og skilja ákveðin börn útundan. Þetta kemur fyrir í tveimur hópum, aðallega eru það tveir 

sem skilja útundan. 

Börn sem hafa tilhneigingu til að leggja aðra í einelti, byrja oftast snemma á því, stundum 

strax í leikskóla. Hegðun þessi getur fylgt þeim fram á fullorðinsár. Margir gerendum hafa 

sterka þörf til að stjórna öðrum og eru þeir oft forsprakkar í hópnum. Þeir hafa jákvætt 

viðhorf til ofbeldis og eru árásargjarnir í framkomu við börn og fullorðna (Persóna.is, e,d). 

*Stelpur og strákar bæði úti og inni, eru mikið að setja út á hvert annað líkamlega, 

vaxtarlag, hár, föt og fleira þess háttar. Strákar og stelpur skilja útundan, leyfa ekki 

einhverjum að vera með. 

Það er einelti þegar börn eru uppnefnd, gert er grín að þeim vegna t.d. útlits, þyngdar og 

þess háttar. Þegar börn eru útilokuð frá félagahópi, fá ekki að vera með. Líkamlegar árásir, 

sparkað í einstakling, honum hrint eða hann sleginn (Regnbogabörn, e.d) 
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* Drengur skilinn útundan, hinir vilja ekki leika við hann og fela sig fyrir honum. Stelpur 

skilja útundan og tala illa um eina stelpu, setja út á hana. Skemma myndir og hluti fyrir 

barni, alltaf sama barnið. 

Óbeint einelti er til dæmis þegar verið er að skilja einhvern útundan, hann hundsaður eða 

neitað um aðgang að samfélagi jafningja (Guðjón Ólafsson, 1996:13). 

* Örlar á gagnvart einu barni en ekki síst vegna þess að viðkomandi fæst ekki til að vera 

með nema hann hafi sjálfur mótað allar leikreglur. Á mjög erfitt með að setja sig inn í leik 

sem aðrir hafa upphugsað. Hann upplifir að vera skilinn útundan þegar hann gengur 

sjálfur í burtu en börnin vilja hafa hann með. 

Sum börn eiga erfitt með að eignast vini ef þau hafa ekki svipuð áhugamál og flest önnur 

börn. Þau einangra sig og vilja ekki taka þátt í leikjum hinna þrátt fyrir að hafa þörf fyrir 

vináttu og geta því orðið einmana. Barnið gæti verið tregt til að sinna öðru en sínu 

áhugasviði og tekur ekki tillit til hinna barnanna. Ástæðan gæti einnig verið sú að barnið á 

erfitt með að stilla skap sitt eða það vill stjórna öllu í leiknum. Hin börnin gefast því fljótt 

upp á að leika við barnið. Þriðja ástæðan gæti verið sú að barnið er ofverndað og viðkvæmt. 

Það gerir of miklar kröfur til félaganna og þeir þreytast á að taka tillit til barnsins 

(Álfheiður og Guðfinna, 1996:270). 

Er rætt um einelti í leikskólanum?                   

Mjög oft segja 6,7% þátttakenda,  13,3 %  segja það oft rætt, en 53,3% segja að stundum sé 

rætt um einelti í leikskólanum. 6,7%  þátttakenda segja að aldrei sé talað um einelti í 

leikskólanum. Tveir þátttakendur svöruðu ekki eða 13,3%.                                                                                                                                    

Í könnun okkar svara langflestir (8 af 13) að umræða um einelti fari stundum fram í 

leikskólanum. Aðeins þrír starfsmenn af 13 sem svara þessari spurningu segja að oft eða 

mjög oft sé rætt um einelti. Í lauslegum samanburði við könnunina 2006 svöruðu 

hlutfallslega fleiri (31%) árið 2006 að það væri oft eða mjög oft rætt um einelti í skólanum. 

Á móti kemur að færri (43%) féllust á það 2006 en nú 2010 að sjaldan væri rætt um einelti. 

Velta má fyrir sér hvort þessi umræða sé ekki að skila sér inn í leikskólana vegna 



43 

 

viðhorfsins sem virðist vera viðloðandi að þetta ung börn leggi ekki hvert annað í einelti. 

Kannski merkir svarið stundum að eineltisumræðan sé ekki nægilega uppi á borðinu eða 

sem hluti af daglegu umræðuefni. Dæmin um atburði sem verða milli barnanna í skólanum 

og sem við skrifum um hér  í ritgerðinni, benda ótvírætt til þess að umræðan ætti að vera 

meiri í skólunum um líðan barnanna sem rekja má til eineltis eða a.m.k. óæskilegrar 

hegðunar.  

Við hverja ræðir þú um einelti í leikskólanum? 

80% segjast ræða um einelti við samstarfsfólk en einungis  26,7% við foreldra. 60% segjast 

ræða um einelti við börnin og 20% við fagaðila utan leikskólans. Einn þáttakandi sagðist 

aldrei ræða við neinn um einelti. 

Það sem kemur á óvart við þessa niðurstöðu er hve fáir tala við foreldra um einelti. Það 

hefur verið viðloðandi við leikskólakennara að erfitt sé að ræða erfið mál við foreldra, því 

samskipti þeirra eru svo náin. Þetta getur verið mikið vandamál þegar upp koma erfið mál 

sem þarf að ræða við foreldra. Einelti er það erfitt viðfangsefni að það þarfnast einmitt 

mjög náinnar samvinnu leikskólans og foreldranna. Leikskólakennarar sem oft eru 

deildarstjórar leikskólanna verða að leggja sig fram og ræða erfið mál við foreldra, því það 

er skylda þeirra að standa vörð um líðan barnanna og ekki boðlegt að fela sig á bak við það 

að það sé svo erfitt að ræða við foreldra. Það sem hjálpað gæti til er að vera vel undirbúinn, 

vera búinn að afla sér upplýsinga um málefnið sem þarf að ræða. Leikskólakennari þarf að 

gefa sér góðan tíma og finna stað til að ræða saman þar sem ekki verður ónæði. Auk þessa 

er mikilvægt að setja málefnið fram á réttan hátt, vera faglegur og gefa foreldrunum færi á 

að spyrja og fá frekari upplýsingar. 

Er meira um einelti í grunnskólum en í leikskólum? 

80% þátttakenda töldu vera meira um einelti í grunnskólum en í leikskólum. Hin 20% (sem 

svöruðu) sögðust ekki vita það. Í rannsókninni Hér er bara vinátta, ekki einelti (2006) 

komu mjög svipaðar niðurstöður eða 84,4% sem töldu eineltið vera meira í grunnskólum. 
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Eflaust er hér hægt að tala um þekkingarleysi leikskólastarfsmanna þar sem ekki allir vilja 

viðurkenna að einelti eigi sér stað í leikskólum. Grunnskólar eru komnir lengra í baráttunni 

við einelti þar sem margir hverjir nota eineltisáætlun til að fara eftir og þar fá þeir meiri 

þekkingu. 

Ég tel að einelti eigi sér stað í leikskólum. 

86,67% segja já og 13,33% vita það ekki.                     

Þetta segir okkur að þekkingarleysi er enn viðloðandi og að ekki allir vilji viðurkenna að 

einelti eigi sér stað. Umræðan í þjóðfélaginu á síðustu misserum hefur hjálpað til að vekja 

fólk til umhugsunar og viðurkenna einelti meðal ungra barna en samt virðist það ekki vera 

að skila sér inn í leikskólana í nógu miklum mæli. 

Eru einhverjar verklagsreglur sem segja til um hvernig bregðast eigi við erfiðum 

aðstæðum í leikskólanum? 

Já svöruðu 60% þátttakenda. Í rannsókninni sem gerð var árið 2006 voru 43% þátttakenda 

sem sögðu svo vera. Nei segja 13,3% en voru árið 2006 32,9% . Tæp 27% segjast ekki vita 

hvort verklagsreglur séu til í leikskólanum. 

Þarna virðist sem fleiri leikskólar styðjist við verklagsreglur í ár en 2006 við vinnslu 

eineltismála. Það er af hinu góða. Allir þurfa hafa reglur til að fylgja þegar upp koma 

erfiðleikar. 

Ég tel að ef starfsandinn er góður séu minni líkur á að einelti eigi sér stað í 

leikskólum? 

Mjög sammála 33,33% 

Frekar sammála 46,7 

Veit ekki 13,33% 

Frekar ósammála 6,67% 
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Þarna sést að 80% starfsmanna finnst starfsandinn skipta máli. Þar sem jákvæður starfsandi 

er ríkir gleði, góð samvinna og áhugi fyrir starfinu. Gleði og ánægja milli starfsmanna 

smitar andrúmsloftið. Glaðvært og ánægt starfsfólk smitar gleðina til barnanna. 

Hversu mikla fræðslu hefur þú fengið? 

Mjög mikla segja 6,7%, 26,7% hafa fengið mikla fræðslu. Hæfilega fræðslu hafa 26,7% 

fengið en litla fræðslu 33,3%, einn þátttakandi svaraða ekki spurningunni eða 6,7%.                                        

Þriðjungur starfsmanna telur sig hafa fengið litla fræðslu. Er það áhyggjuefni því einelti á 

sér stað í leikskólum og er erfitt að ætla að vinna með það ef svona stór hluti hefur ekki 

þekkingu á því. Staðfestir þetta grun okkar um að vöntun er á fræðslu til starfsfólks 

leikskóla. 

Ef þú hefðir tök á meiri fræðslu, myndir þú sækjast eftir henni? 

Já segja 93,3%                                    

Þessi tala kemur okkur verulega á óvart þar sem um 60% sögðust hafa fengið hæfilega 

mikla fræðslu en hér sést greinilega að hún er ekki næg, þar sem flest allir vilja meiri 

fræðslu. Það er greinilegt að starfsfólk er ekki nógu öruggt að takast á við einelti því 

þekkingin er ekki  til staðar. Einnig segir þessi tala okkur að starfsfólk leikskólanna er farið 

að viðurkenna að einelti eigi sér stað í leikskólum og bregðast þurfi við því á réttan hátt.  

Er eineltisáætlun í leikskólanum? 

Já segja 60% þátttakenda 13,3% segja nei og 26,7% vita ekki hvort slík áætlun sé til staðar 

eða ekki. Einn leikskólinn sem tók þátt í rannsókninni vinnur með Olweus eineltisáætlunina 

annar leikskóli er staðsettur í Kópavogi og í því bæjarfélagi hafa leikskólar átt að vera með 

eineltisáætlun. Það er því ekki hægt að alhæfa að í 60% allra leikskóla sé eineltisáætlun.  
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 Mér finnst erfitt að takast á við einelti? 

46,7% finnst erfitt að takast á við einelti en 93,3% eru óhrædd við að takast á við það. Það 

getur verið erfitt að takast á við einelti þó maður sé kannski ekki hræddur við að takast á 

við það. Eineltismál eru oft erfið viðfangs og því koma þessar tölur okkur ekki á óvart.  

Í rannsókn okkar sögðust allir (100%) þátttakendur taka einelti alvarlega. Það er ánægjulegt 

að sjá því einelti er mjög alvarlegt og verður að bregðast við því strax. En fyrst þarf að 

viðurkenna að það eigi sér stað í leikskólum. Vekja þarf upp umræðu um að ung börn leggi 

einnig í einelti og geta orðið fórnarlömb eineltis.      

Allir þátttakendur voru sammála um það að ekki sé meira um einelti í leikskólum en 

grunnskólum. Eflaust gæti það verið rétt en hafa þarf í huga að þau börn sem nú eru komin 

í grunnskóla voru áður í leikskóla og þar gæti einelti hafa byrjað án þess að tekið væri á 

því. Ef ekki er aðhafst neitt, heldur eineltið áfram, því er rétt að viðurkenna vandamálið og 

bregðast við því svo koma megi í veg fyrir að einelti eigi sér stað í mörg ár. 

Hefur Olweus/Stig af stigi/heilsustefnan haft áhrif á viðhorf þitt til starfsins? 

Já segja 66,7% 

Nei segja 13,3% 

Veit ekki segja 20% 

Finnst þér unnið nógu mikið með einelti í leikskólum? 

Já segja 33,3%, nei segja 26,7% og  33,3% vita það ekki.  6,7% þátttakenda svöruðu ekki 

spurningunni.  

Þetta kemur okkur mikið á óvart þar sem 93% þátttakenda vildu fá meiri fræðslu um einelti 

en samt segja 33,3% að það sé nógu mikið unnið með einelti í leikskólum. Þar sem okkur 

virðist að ekki sé viðurkennt að einelti eigi sér stað í leikskólum kemur þessi tala verulega á 

óvart. Okkur hefur einmitt fundist á niðurstöðum þessarrar rannsóknar að ekki sé nógu 
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mikið unnið með einelti í leikskólum. Það sem kemur einnig mikið á óvart við svör 

þessarar spurningar eru þau 33,3% sem vita ekki hvort sé unnið nógu mikið með einelti í 

leikskólum. Þarna er spurning hvort þátttakendur viti ekki hvað  einelti er, eða hvort unnið 

sé eitthvað með það í leikskólanum og geti því ekki sagt til um það. Enn og aftur sést að 

eflaust er þarna skortur á þekkingu á einelti. 

Þekkir þú Olweusar eineltisáætlunina? 

Já segja 26,7% 

Nei segja 46,6% 

svara ekki 26,7% 

Telur þú að slík áætlun geti nýst í leikskólastarfi? 

Já segja 13,3% 

Veit ekki segja 40% 

Svara ekki 46,7% 

Tæp 87% taka ekki afstöðu sem segir okkur að sennilega þekkja þátttakendur ekki 

áætlunina og geta því ekki séð að hún nýtist í leikskólastarfi. 

Telur þú að þú komir auga á einelti ef það á sér stað í leikskólanum? 

Stundum segja 26,6% 

Oft segja 66,7% 

Sjaldan segja 6,7% 

Það er yfir 90% sem segjast stundum eða oft koma auga á einelti. Þetta sýnir okkur að 

starfsfólk er farið að vita hvað er einelti og koma auga á það, en samt vantar það meiri 

fræðslu til að vinna með það.  
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Ef þú fékkst fræðslu um einelti: hvar/hvernig fór hún fram?  

Í námi mínu segja 20%, 26,7% hafa aflað sér þekkingar sjálf og 53,3% segjast hafa fengið 

fræðslu á starfsdögum og námskeiðum sem þau hafa sótt. 

 

Það eru aðeins 20% sem hafa fengið fræðslu um einelti í námi sínu. Þar sem flest allir eru 

leikskólakennarar sýnir þetta okkur hversu mikilvægt er að fræðsla um einelti komi inn í 

kennaranámið. 

Ég tel að það sé minna um einelti hér en í öðrum leikskólum? 

Frekar sammála voru 13,3% þátttakenda, ósammála voru 6,7% en 80% sögðust ekki vita 

það.  

Þessar tölur koma okkur nú ekki á óvart þar sem erfitt getur verið að segja til um hvort 

einelti sé minna á einum leikskóla en öðrum. Þó kannski megi áætla að einelti sé minna á 

þeim leikskólum sem vinna markvisst gegn einelti er samt ekki hægt að alhæfa um það. 

Ég tel að það sé meira um einelti í leikskólum en grunnskólum? 

veit ekki 20% 

frekar ósammála 26,7% 

ósammála 53,3% 

Í fyrri spurningu um einelti í grunnskóla og leikskóla töldu 80% þátttakenda einelti meira í 

grunnskólum en í leikskólum. Þegar spurningunni er snúið við eins og hér (er einelti meira í 

leikskóla en grunnskóla) reynist fjórðungur frekar ósammála fullyrðingunni. Bendir það til 

þess að fólk viti ekki hversu mikið eineltið sé í leikskólanum?  Má segja að kannski sé ekki 

farið að viðurkenna eineltið í leikskólum, flestir trúa því hins vegar  að eineltið sé lítið. 

Samt finnst okkur skrítið að þessi hugsun sé í gangi þar sem miklu meira er unnið  með 

einelti í grunnskólum, þar sem eru eineltisáætlanir og gerðar kannanir á einelti. 
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Hvaða þættir í starfi ykkar styrkja þau börn sem eru vinafá, líður illa eða eru 

stundum vansæl? 

Dæmi um svör: 

* Umræða um vináttu og virðingu fyrir öðrum. Nota Stig af stigi myndir og ræðum um 

tilfinningar. 

* Útinám hefur reynst vel fyrir börn sem eiga erfitt með að finna leikfélaga. 

* Hópefli, lífsleikni og félagsleikir efla sjálfsmat og sjálfshjálp.  

* Samvinna í hópum, markvissar vinastyrkingar. Að eiga vin er mjög mikilvægt. 

* Hlustun, væntumþykja, umhyggja. Að leikskólinn sé stabíll og gott starfsfólk. 

* Hjálpa þeim að komast inn í hópinn og styrkja þau. 

* Ræða vandann í hópnum, þannig að allir hjálpast að við að láta barninu líða vel. 

* Þau eru efld í minni hópum, unnið með styrkleika þeirra og eflum samkennd og samvinnu 

allra á deildinni. 

* Vinahópur sem hittist reglulega og förum yfir vináttu. Förum yfir eineltishringinn. 

* Læt þau vita að þau eru örugg ( ekki beint með orðum) sýni þeim væntumþykju og reyni 

að vinna markvisst að því að þeim líði betur. 

* Styrkja vináttu innan hópsins. 

Í hvaða aðstæðum líður börnum illa í leikskólanum? 

Dæmi um svör: 

* Þegar þeim er strítt, eiga ekki vini. 
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* Þegar útilokun á sér stað. 

* Þegar þau eru óörugg með sig og einmana. 

* Þegar lagðar eru á þau kröfur. 

* Þegar þau eru utanveltu, vinur vill ekki leika. 

* Ef þau eru óörugg. 

* Í kaos,asa og pirringi. 

* Þeim líður verst í kringum önnur börn sem eru þekkt fyrir að stríða og meiða. 

* Einmana, erfiðleikar heima. 

* Ef þau eru skilin útundan, hrædd og óörugg. 

* Þegar þau verða fyrir höfnun og fá ekki að vera með öðrum börnum. 

* Þegar þau eru öryggislaus og félagalaus. 

 

Ályktanir/Niðurstöður 

 

Niðurstöður rannsóknar okkar sýna svo ekki verður um villst að mikil þörf er á fræðslu til 

starfsfólks leikskólanna þar sem 93% segjast vilja meiri fræðslu. Auka þarf kennslu um 

einelti í námi til kennara við Háskóla Íslands því einungis 20% höfðu fengið fræðslu í námi 

sínu. Menntaðir kennarar sem koma til með að fá mörg eineltismál inn á borð til sín, verða 

að vera vel í stakk búnir til að takast á við þau. Þó viðurkenningin á að einelti eigi sér stað í 

leikskólum sé orðin meiri nú en var fyrir nokkrum árum, þá er enn nokkuð í land með að 

allir taki undir þá fullyrðingu. Samfélagið verður að fara að viðurkenna vandamálið og gera 

ráðstafanir sem koma í veg fyrir vanlíðan hjá börnum sem verða eineltinu að bráð. Enginn 

vill lenda í þeirri stöðu að vera lagður í einelti, og ekkert og enginn kemur þér til bjargar. 
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Það verður að vera til von fyrir börn. Það er á ábyrgð fullorðna fólksins að sjá til þess að 

færri og færri einstaklingar verði fyrir svona vanlíðan. Því verður að setja á áætlanir gegn 

einelti í leikskólana líka, því þar á eineltið sér einnig stað. Það hefur sýnt sig að betra er að 

byrja fyrr en seinna að vinna með börnin, svo þau læri til hvers er ætlast af þeim. Ef kenna 

á þeim að virða náungann og enginn megi brjóta á öðrum verðum við að taka strax á málum 

áður en það verður of seint. Okkar rannsókn var gerð til að kanna hvort starfsfólk 

leikskólanna væri farið að viðurkenna eineltið og hvernig brugðist væri við því. Skoðað var 

hvernig leikskólar gætu unnið gegn einelti en mikilvægt væri að skoða það hvernig unnið er 

með einelti þegar það er til staðar. Okkar rannsókn hefur vakið upp áhuga á því að rannsaka 

einelti í leikskólum frekar. Mætti til dæmis skoða frekar viðbrögð við einelti, hvernig er 

unnið með það og hvaða leiðir eru færar í vinnu með einelti.  

 

 

Vinnubrögð starfsmanna 

 

Við ákváðum að skoða svör frá hverjum og einum leikskóla fyrir sig og sjá hvort við sæjum 

eitthvað líkt með vinnubrögðum þeirra þegar upp koma erfiðar aðstæður sem vinna þarf  

á. Skoðuð voru svör þátttakenda við dæmisögunum í spurningalistanum. Sáum við að 

vinnubrögð starfsmanna í einum leikskólanum voru mjög lík og mátti rekja þau til aðferða 

sem kennd eru í námsefninu í Stig af stigi sem leikskólinn vinnur með. Við fundum ekkert 

sameiginlegt með vinnubrögðum hinna leikskólanna, ekkert sem gæfi til kynna að eins sé 

tekið á málum sem upp koma. Gæti það stafað af því að skólarnir hafa unnið mislengi í 

viðkomandi verkefni því leikskólinn sem vinnur með Stig af stigi hefur unnið eftir því í sex 

ár en Olweus leikskólinn einungis tvö ár. 

 

Í ljósi þeirra niðurstaðna sem hér hafa komið fram ákváðum við að útbúa bækling með 

upplýsingum um einelti. Bæklingur þessi inniheldur helstu upplýsingar sem komið hafa 

fram hér í þessu verkefni (sjá fylgiskjal 3). Þessi bæklingur nýtist til dæmis leikskólum og 

starfsmönnum þeirra sem litla fræðslu hafa fengið varðandi einelti barna. Í bæklingnum má 

einnig finna upplýsingar um hvar er hægt að nálgast frekari upplýsingar um einelti barna. 
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Umræður 

 

Samfélagið virðist vera farið að átta sig á að einelti eigi sér ekki eingöngu stað í 

grunnskólum , heldur einnig í leikskólum. Allir leikskólar þurfa að koma sér upp aðgerðum 

gegn einelti og finnst okkur eineltisáætlun Olweusar vel til þess fallin. Við sjáum fyrir 

okkur að leikskólinn geti verið með svokallaða umræðuhópa, þar sem kennari ræðir við 

hópinn sinn um einelti og líðan barna almennt. Slíkir hópar eru vel til þess fallnir að komast 

að líðan barna, hvort þeim líði illa með eitthvað, hvort börnin eigi vini og hvort þeim líði 

vel í leikskólanum. Umræðurnar vekja líka upp áhuga hjá börnunum að öllum eigi að líða 

vel og enginn eigi að vera skilinn útundan.  

 

Börn allt niður í tveggja ára gömul geta lagt önnur börn í einelti. Vekja þarf upp þá sem 

ekki vilja viðurkenna þessa staðreynd, því mikilvægt er að allir þeir sem vinna með börn 

séu til þess tilbúnir að takast á við einelti og ekki síður tilbúnir að vinna gegn einelti með 

einum eða öðrum hætti. Til að draga úr árekstrum á milli barna þurfa þau að vera færari um 

að tjá skoðanir sínar og líðan sína. Þau þurfa að geta tekið ábyrgð á gerðum sínum og leysa 

úr ágreiningi án utanaðkomandi aðstoðar. Börn þurfa að bera virðingu fyrir öðrum, sýna 

umburðarlyndi gagnvart ólíkum einstaklingum og skoðunum annarra. Allt þetta er að 

stórum hluta það sem börn þurfa að öðlast færni í á leikskólanum, áður en þau fara í 

grunnskóla. Fullorðnir skapa t.d. námskrár og skipuleggja starf leikskólans og þurfa þeir að 

hafa þessa hluti hérna að framan að leiðarljósi í daglegu starfi. Öllum börnum á að líða vel í 

leikskólanum sínum. Þar þarf að ríkja hlýtt andrúmsloft og virðing fyrir börnum. Hjálpa 

þarf börnum í samskiptum sínum við önnur börn og fylgjast með félagstengslum hjá hverju 

barni. Hægt er að sjá ákveðna hegðun barna sem gefið gæti til kynna að seinna meir gætu 

þau orðið þolendur eða gerendur eineltis. Leikskólakennarar þurfa því að hafa kunnáttu til 

að vinna með þessi börn og koma þannig í veg fyrir að einelti eigi sér stað. 

 

Niðurstöður rannsóknar okkar gefa til kynna svo ekki verður um villst að skortur er á 

fræðslu um einelti, sérstaklega til leikskólakennara. Til að koma í veg fyrir einelti þarf að 

vera til staðar, þekking, viðhorf og umræða. Öll börn þurfa að hafa góða félagsfærni og eiga 

vini.  
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Ef barn á erfitt með að komast inn í hópinn, þarf leikskólakennari að aðstoða barnið við 

það. Leikskólakennarinn þarf að vera vakandi fyrir félagsfærni barna og að allir eigi vin. 

Með því að efla vináttu, virðingu fyrir einstaklingnum og umburðalyndi gefur það sterkari 

sjálfsmynd og einstaklingar eiga auðveldara með að taka afstöðu gegn einelti (Einelti 

kemur öllum við, 1998:18). 

 

Til að sporna við einelti er mikilvægt fyrir leikskóla að vinna með samskipti, vináttu, 

félagsþroska, samkennd, samhygð og að börnin geti sett sig í spor annarra. Leikskólarnir 

hafa mikilvægu starfi að gegna því starfið sem unnið er í leikskólum getur haft áhrif á 

hegðun barna, einelti barna og allt lífið þegar fram í sækir. 

Þegar litið er á niðurstöður nýjustu eineltiskönnunar grunnskóla má sjá að kennarar eru ekki 

líklegir til að bregðast alltaf við þegar upp kemur einelti (sé tekið mið af svörum nemenda). 

Í könnun Umboðsmanns barna má sjá sömu niðurstöður þ.e. börnin nefna að kennarar og 

aðrir fullorðnir innan skólans verði að fara að bregðast meira við þegar einelti er annars 

vegar. Með virkri þátttöku fullorðinna í eineltismálum og viðbrögðum og vinnu gegn einelti 

má koma í veg fyrir þjáningar margra barna. Það sést á allri þessari umfjöllun að fullorðnir 

bera fyrst og fremst þessa ábyrgð og verða að bregðast við og vinna í málunum, öðruvísi 

verður ekki hægt að draga úr einelti barna.  

 

Titill ritgerðarinnar er svar barns í könnun sem Umboðsmaður barna gerði veturinn 2008 til 

2009. Barnið sagði „ þegar ég er í leikskólanum finnst mér verst þegar.... ég er aleinn. Þegar 

ég fæ ekki að vera með“ ( Umboðsmaður barna og börn á Íslandi, 2009:47).  
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Lokaorð  

 

Rannsóknarspurningunni „Hvaða forvörnum geta leikskólar beitt gegn einelti“, sem við 

lögðum upp með í upphafi ritgerðar hefur hér verið svarað. Forvarnirnar sem við höfum 

skoðað eru Olweus eineltisáætlunin og Stig af stigi. Margt annað hefur komið fram sem 

hægt er að nota í vinnu gegn einelti í leikskólum, svo sem vinátta, umburðalyndi, 

félagsfærni, setja sig í spor annarra og bera virðingu fyrir öðrum. Umræðan um einelti, 

hefur farið vaxandi hér á landi á síðustu árum. Fólk er farið að gera sér betur grein fyrir 

langvarandi áhrifum eineltis á þolendur og gerendur, og er betur tilbúið en áður að 

viðurkenna að vandinn er til staðar og að takast á við hann. Vitað er að þeir skólar sem 

vinna kerfisbundið gegn einelti og öðru ofbeldi ná góðum árangri, það er því augljóst að 

leikskólarnir þurfa að fara að taka sig á í þessum málum og innleiða áætlun sem nýtist í 

leikskólastarfi. Það er á ábyrgð menntayfirvalda að koma slíkri áætlun á. Setja þarf í 

námsskrá leikskóla að vinna eigi eftir slíkri áætlun, allir leikskólar eiga að vera með 

einhvers konar áætlun og fræðslu fyrir starfsfólk sitt svo sporna megi við því að einelti eigi 

sér stað.  Við myndum vilja að Olweusaráætlunin yrði aðlöguð að leikskólabörnum (líkt og 

gert var í leikskóla á Ísafirði) og innleidd í leikskóla sem enga áætlun hafa. Þá myndu allir 

starfmenn leikskólanna, foreldrar og börn vinna gegn einelti í sameiningu og gefa sig út á 

að einelti liðist ekki í leikskólanum. Komið væri á skýrum reglum gegn einelti og gerðar 

athuganir á líðan barna til að fylgjast betur með. 

   

Þegar litið er á eins stórt þjóðfélagsvandamál og eineltið er, finnst okkur mjög einkennilegt 

að ekki sé meira unnið gegn því. Má þar nefna til dæmis leikskólakennaranám okkar þar 

sem ekkert er kennt varðandi einelti og annað andfélagslegt ofbeldi. Fræðsla um einelti á að 

vera meiri í kennaranámi, því það erum við leikskólakennarar sem komum til með að koma 

á vettvang og þurfum að takast á við þessi mál og þá verðum við að hafa vitneskju og 

kunnáttu í meðferð slíkra mála. Leikskólakennarar þurfa að gera sér grein fyrir alvarleika 

eineltis og vinna markvisst gegn því, en til þess þarf að viðurkenna vandamálið, hafa 

þekkingu á því og hæfileika til að vinna með það.  

 

 



55 

 

Heimildir: 

 

Aðalnámskrá leikskóla, almennur hluti. (1999). Reykjavík: Menntamálaráðuneytið. 

 

Álfheiður Steindórsdóttir og Guðfinna Eydal. (1996). Barnasálfræði frá fæðingu til 

unglingsára. Reykjavík: Mál og menning. 

 

Daniel Goldman. (2000). Tilfinningagreind (Áslaug Ragnarsdóttir þýddi). Reykjavík: 

Iðunn. 

 

Dan Olweus. (2009). Olweusaráætlun gegn einelti og andfélagslegu atferli. Handbók. 

Þorlákur H. Helgason staðfærði. Reykjavík:  Olweusarverkefnið gegn einelti. 

 

Dan Olweus. (2006). Einelti meðal barna og unglinga. Ráðleggingar til foreldra. Þorlákur 

H. Helgason staðfærði. Reykjavík: Olweusarverkefnið gegn einelti.  

 

Guðjón Ólafsson. (1996). Einelti. Reykjavík: Ritröð uppeldis og menntunar. 

 

Gróa Margrét Finnsdóttir, Lovísa Lind Sigurjónsdóttir og Theodóra Jóna Sigurðardóttir. 

(2006). Hér er bara vinátta, ekki einelti. Óbirt B.Ed ritgerð. Reykjavík: 

Kennaraháskóli Íslands. 

 

Ingibjörg Steinunn Ingjaldsdóttir. (2009). Ýma trölla stelpa, ég vill fá að vera ég sjálf. 

Reykjavík: Prentmet. Samstarf við Regnbogabörn og Olweusarverkefnið. 

 

Reidar, J. Pettersen. (1997). Mobbing in barnehagen. Oslo: SEBU forlag. 

 

Roland, Alexandria, E og G.S. Vaaland. (2001). Saman í sátt. Leiðir til að fást við einelti 

og samskiptavanda í skólum. Elín Einarsdóttir og Guðmundur Ingi Leifsson 

þýddu og staðfærðu. Reykjavík: Námsgagnastofnun Íslands. 



56 

 

Sonia Sharp og Peter, K. Smith (ritstjórar). (2000). Gegn einelti, handbók  fyrir skóla. 

Reykjavík: Æskan. 

 

Umboðsmaður barna. (2009). Hvernig er að vera barn á Íslandi? Reykjavík: 

Umboðsmaður barna. 

 

Þorlákur H. Helgason. (2009). Einelti. Góð ráð til foreldra. Reykjavík. Heimili og skóli. 

 

Þorlákur H. Helgason. (2010 I). Niðurstöður úr eineltiskönnun 2010. Olweusarverkefnið. 

Óbirt. 

 

Þorlákur H. Helgason. (2010 II). Viðtöl í ágúst við ÞHH um Olweusaráætlunina.  

 

 

Rafrænar heimildir: 

 

Arthur Morthens. (2002). Einelti er ofbeldi. Sótt 28. júní 2010 af 

http://www.landlaeknir.is/?pageid=538 

 

Barnaheill. (e.d).  Einelti. Sótt 15. júlí 2010 af 

http://www.barnaheill.is/barnaheill/verndumborn/is/einelti.html 

 

Guðjón Ólafsson. (e.d).  Leysa með góðu. Sótt 22. júní 2010 af 

http://www.regnbogaborn.is/assets/leysamedgodu.pdf 

 

Heilbrigðis- og trygginaráðuneytið. (2002).  Norrænu lýðheilsuverðlaunin 2002 

Viðurkenning fyrir rannsóknir á einelti. Sótt 2. Júlí 2010 af 

http://www.heilbrigdisraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/453 

 

 

http://www.landlaeknir.is/?pageid=538
http://www.landlaeknir.is/?pageid=538
http://www.barnaheill.is/barnaheill/verndumborn/is/einelti.html
http://www.barnaheill.is/barnaheill/verndumborn/is/einelti.html
http://www.regnbogaborn.is/assets/leysamedgodu.pdf
http://www.heilbrigdisraduneyti.is/frettir/frettatilkynningar/nr/453


57 

 

Umboðsmaður barna. (2010).  Hvað heldur þú að geti orðið til að laga skólann? Sótt 24. 

júní 2010 af  http://barn.is/barn/adalsida/tilvitnanir_i_born/2010/ 

 

Íris Ingþósdóttir. (2008). Olweus í leikskólanum. Sótt 22. júní 2010 af 

http://www.regnbogaborn.is/greinasafn.asp?Year=2008&Month=10&leitarord 

 

Kópavogsbær. (2004). Áætlun um varnir og viðbrögð gegn einelti í leikskólum Kópavogs. 

Einelti er ekki liðið í leikskólum Kópavogs. Sótt 28. júní 2010 af 

http://www.kopavogur.is/files/leikskolar/stefnumotun/Eineltisstefna.pdf 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá Grunnskóla almennur hluti. Sótt 20. júlí 

2010 af http://www.ismennt.is/vefir/namskra/g/almennt/almennur.html 

 

Olweus Bullying prevention program. (2003). Brief imformation about Dan Olweus. Sótt 

23. júní 2010 af  http://www.clemson.edu/olweus/history.htm 

 

Regnbogabörn. (e.d).  Áhrif eineltis. Sótt 22. júni 2010 af 

http://www.regnbogaborn.is/einelti.asp?file=14052009232016 

 

Reynir ráðgjafastofa. (e.d). Markmið með Stig af stig. Sótt 27. júlí 2010 af 

http://reynismenn.is/index.php?pid=107  

  

Sóley Dröfn Davíðsdóttir. (e.d).  Hvað er einelti? Sótt 18. júní 2010 af 

http://persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=67&pid=18 

Umboðsmaður barna. (1998). Börn vilja ræða um einelti við fullorðna. Einelti kemur öllum 

við. Sótt 22. júní 2010 af 

 http://www.barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/einelti_kemur_ollu

m_vid_1999.pdf 

 

 

 

http://barn.is/barn/adalsida/tilvitnanir_i_born/2010/
http://www.regnbogaborn.is/greinasafn.asp?Year=2008&Month=10&leitarord
http://www.kopavogur.is/files/leikskolar/stefnumotun/Eineltisstefna.pdf
http://www.ismennt.is/vefir/namskra/g/almennt/almennur.html
http://www.clemson.edu/olweus/history.htm
http://www.regnbogaborn.is/einelti.asp?file=14052009232016
http://reynismenn.is/index.php?pid=107
http://persona.is/index.php?action=articles&method=display&aid=67&pid=18
http://www.barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/einelti_kemur_ollum_vid_1999.pdf
http://www.barn.is/barn/upload/files/utgefid_efni/adrar_skyrslur/einelti_kemur_ollum_vid_1999.pdf


58 

 

Fylgiskjal 1. 

 

 

 

Kæri leikskólastjóri 

Við undirritaðar erum nemar í Leikskólakennaranámi við Háskóla Íslands. Við komum til 

með að ljúka námi að vori ársins 2011. Nú í sumar erum við að vinna lokaverkefni okkar og 

fjallar það um einelti meðal leikskólabarna og forvarnir gegn því. Við höfum ákveðið að 

leita til þriggja leikskóla eftir þátttöku. Einn þessara leikskóla er með eineltisáætlun, annar 

vinnur með stig af stigi og þriðji vinnur eftir heilsustefnu. Markmið okkar er að skoða 

hvaða þættir í starfi þessara leikskóla snúa að líðan barna og hvort eitthvað vinni gegn 

einelti meðal leikskólabarna. Við leitum til leikskóla þíns eftir þátttöku í þessu verkefni 

okkar. Við höfum útbúið spurningalista sem við viljum biðja starfsmenn eldri deilda 

leikskólans að svara fyrir okkur. Við munum gæta fyllsta trúnaðar við meðferð 

spurningalistanna og eru þeir þannig uppbyggðir að ekki verður hægt að persónugera þá. 

Við komum til með að koma í leikskólann og afhenda spurningalistana að morgni dags og 

sækja þá síðdegis sama dag. Ef okkur þykir ástæða til munum við leita aftur til tiltekinna 

leikskóla og fá að taka viðtal við deildarstjóra deildanna sem taka þátt í verkefninu. 

Markmiðið með því viðtali væri að skyggnast dýpra í starf deildarinnar og hugsanir 

deildarstjórans um einelti og forvarnir. 

Leiðsögukennari okkar í þessu verkefni er Þorlákur H. Helgason framkvæmdastjóri 

eineltisáætlunar Olweusar. Ef þú hefur einhverjar spurningar varðandi verkefnið eða 

eitthvað er óljóst bendum við þér á að hafa samband við okkur á netföngin jua4@hi.is og 

sor4@hi.is . 

Með fyrirfram þökk. 

Nemar í leikskólakennaranámi við Háskóla Íslands 

Júlíana Auðunsdóttir 130772-3829 

Sólbjörg Reynisdóttir 160570-5639 
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Fylgiskjal 2. 

R A N N SÓ K N  Á  E I N E L T I  O G  

F O R V Ö R NU M  G E G N  Þ V Í  Í  

L E I K S K Ó L U M .  

 

Við undirritaðar erum nemar í Leikskólakennaranámi við Háskóla Íslands og komum til 

með að ljúka námi vorið 2011. Við erum í sumar að vinna að lokaverkefni okkar sem fjallar 

um einelti meðal leikskólabarna og forvarnir gegn því. Til þess að við getum kannað 

hvernig einelti og forvörnum er háttað í leikskólum viljum við biðja þig um að svara 

meðfylgjandi könnun fyrir okkur. Um er að ræða spurningalista með fjölvalsspurningum 

sem á að taka um15 mínútur að svara.  

Spurningalistinn er trúnaðarmál, hann á ekki að merkja með nafni og á engan veginn að 

vera hægt að persónugera svörin. Mikilvægt er að öllum spurningum sé svarað eftir bestu 

getu svo niðurstöðurnar verði sem áreiðanlegastar. Eins og fram kemur er könnunin lögð 

fyrir í skólum þar sem áherslur eru mismunandi. Í einum skóla er Olweusaráætlun gegn 

einelti lögð til grundvallar, í öðrum Stig af stigi og í þeim þriðja sérstök heilsuáætlun. 

Leiðsögukennarinn okkar er Þorlákur H. Helgason og mun hann ábyrgjast að farið verði 

með allar upplýsingar sem trúnaðarmál. Ef þú vilt frekari upplýsingar er þér velkomið að 

hafa samband við okkur á netföngin jua4@hi.is og sor4@hi.is . 

  

 

 

mailto:jua4@hi.is
mailto:sor4@hi.is


60 

 

V I N S A M L E G A S T  M E R K I Ð  X  Í  

V I Ð E I G A N D I  R E I T I .  

Ef þú vilt útskýra einhverja spurningu nánar, er það vel þegið. 

 

 

 

 

1. Hver er aldur þinn?                                   a.     Yngri en 35 ára            (   ) 

                                                                       b.     Eldri en 35 ára             (   ) 

 

2. Hver er menntun þín? 

 

              a.           Leikskólakennaranám            (   ) 

              b.           Annað, hvað?   _____________________ 

 

 

3. Hver er starfsreynsla þín í leikskóla fyrir og eftir nám? 

Fyrir nám                                                    Eftir nám     

a. engin                    (   ) 

b. minni en tíu ár     (   )                         d. minni en tíu ár      (   ) 

      c.   lengri en tíu ár     (   )                         e.  lengri en tíu ár      (   ) 

 

4. Hvers vegna valdir þú þennan leikskóla?  

Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika, eftir því sem við á. 

a. v/ staðsetningar                                                         (   ) 

b. v/ starfsaðferða leikskólans                                      (   ) 
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       v/ 0lweusaráætlunarinnar  sérstaklega                     (   ) 

 v/ Stig af stigi sérstaklega                                          (   ) 

 v/ Heilsustefnu  sérstaklega                                       (   ) 

c. v/ ánægju af því að starfa með börnum                     (   ) 

d. v/ fyrri reynslu  minnar af skólanum                         (   ) 

e. v/ afspurnar (mér var bent á þennan leikskóla)         (   ) 

f. Aðrar ástæður :  _______________________ 

 

5. Á hvaða aldri eru börnin sem þú hefur verið að vinna með í vetur? 

a. 4 –5ára                                                               (   ) 

b. 5 – 6 ára                                                             (   ) 

c. Aldurshóparnir hafa yfirleitt verið blandaðir    (   ) 

d. Annar aldur:    _______________________ 

 

6. Hefur þú orðið vör/var við einelti í leikskólanum í vetur ? 

Já     (   )                                     Nei   (   )                                   Veit ekki / er í vafa   (   ) 

 

 

 

Hafir þú merkt í reitinn já, vinsamlegast gerðu grein fyrir því, hvar það gerðist og hverjir 

áttu hlut að máli? 

1.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

2.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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3.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

7. a. Voru atvikin fleiri í vetur?                 já (   )                   nei   (   )            veit ekki (   ) 

 

Hafir þú merkt í reitinn veit ekki / er í vafa vinsamlegast tilgreindu vafaatvikið/vafaatvikin, 

hvar það átti sér stað og hverjir áttu hlut að máli. 

1.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

2.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

3.________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

8. Er rætt um einelti í leikskólanum? 

Mjög oft           (   ) 

Oft                    (   ) 

Stundum           (   ) 

Sjaldan              (   ) 

Aldrei                (   ) 

 

9. Ef við á: Við hvaða aðstæður er almennt rætt um einelti í leikskólanum?  

Hægt er að merkja við fleiri en einn möguleika, eftir því sem við á. 
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a. Á kaffistofunni                            (   ) 

b. Á starfsmannafundum                 (   ) 

c. Á deildarfundum                         (   ) 

d. Á fræðslufundum                        (   ) 

e. Á deildinni                                  (   ) 

f. Í fataklefanum                             (   ) 

g. Í foreldraviðtölum                       (   ) 

h. Þegar börnin eru sótt                   (   ) 

            

i. Við aðrar aðstæður: _____________________________ 

 

10. Við hverja ræðir þú um einelti í leikskólanum?  

Vinsamlegast svarið öllum liðum. 

                                        Mjög oft          oft        stundum          mjög sjaldan            aldrei  

Við foreldra                      (   )              (   )             (   )                    (   )                      (   ) 

Við samstarfsfólk             (   )              (   )             (   )                    (   )                      (   ) 

Við börnin                        (   )              (   )             (   )                    (   )                     (    ) 

Fagaðila utan leikskóla    (   )              (   )              (   )                   (    )                      (   ) 

Aðra:  ___________________________________ 

 

 

11. Eru einhverjar verklagsreglur sem segja til um hvernig bregðast eigi við erfiðum 

aðstæðum í leikskólanum? 

Já              (    )                                      Nei            (    )                               Veit ekki   (    ) 

 

12. Hverjar af eftirfarandi fullyrðingum telur þú að eigi við um þig? 

Vinsamlegast svarið öllum liðum. 

a. Ég tek einelti alvarlega? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki         frekar ósammála             ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )           
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b. Ég tel að það sé meira um einelti hér en í öðrum leikskólum? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki          frekar ósammála            ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )            

c. Ég hugsa oft um einelti? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki         frekar ósammála             ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )           

d. Ég tel það sé meira um einelti í grunnskólum en leikskólum? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki         frekar ósammála             ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )            

e. Ég tel að einelti eigi sér stað á leikskólum? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki         frekar ósammála             ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )                                                   

f. Ég er óhrædd við að takast á við einelti? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki         frekar ósammála             ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )            

 

g. Mér finnst erfitt að takast á við einelti? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki          frekar ósammála            ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )       

h. Ég tel að það sé minna um einelti hér en í öðrum leikskólum? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki         frekar ósammála            ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )         

i. Ég tel að það sé meira um einelti í leikskólum en grunnskólum? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki          frekar ósammála             

ósammála 

             (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )            
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j. Ég tel að ef starfsandinn er góður séu minni líkur á að einelti eigi sér stað í 

leikskólum? 

Mjög sammála         Frekar sammála         veit ekki         frekar ósammála            ósammála 

           (   )                         (   )                         (   )                   (   )                            (   )            

 

13. Hvað er það við leikskólastarfið sem veitir þér mesta ánægju?  

Vinsamlegast svaraðu spurningunni með því að forgangsraða frá einum og upp í sex þar sem einn skiptir 

mestu máli og sex skiptir minnstu máli (1,2,3,4,5,6). 

a. Að vinna með börnum                                            (   ) 

b. Að kenna börnum                                                   (   ) 

c. Að eiga samskipti við börn                                     (   ) 

d. Fjölbreytileikinn                                                      (   ) 

e. Samvinna við annað starfsfólk                                (   ) 

 

f. Góður vinnutími                                                      (   ) 

g. Annað:  ____________________________  

 

 

14. Hvern telur þú vera þinn helsta styrk í starfi? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

15. Hversu mikla fræðslu hefur þú fengið um einelti? 

a. Mjög mikla         (   ) 

b. Mikla                  (   ) 

c. Hæfilega             (   ) 

d. Litla                    (   ) 

e. Enga                   (   ) 
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Ef við á: Lýstu hvernig fræðslu þú hefur fengið: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

16. Ef þú fékkst fræðslu um einelti: hvar/hvernig fór hún fram? 

Leyfilegt er að merkja við fleiri en eina fullyrðingu. 

a. Í námi mínu                                          (   ) 

b. Á námskeiðum                                     (   ) 

c. Á námskeiði um einelti                        (   ) 

d.  Á starfsdögum                                     (   ) 

e. Ég hef sjálf aflað mér þekkingar          (   ) 

f. Annað sem ég vil taka fram: 

_______________________________________________ 

 

17. Ef þú ættir tök á meiri fræðslu um einelti: myndir þú sækjast eftir henni?  

Já                (   )                           Nei             (   )                                              Veit ekki    (   ) 

 

18. Telur þú að þú komir auga á einelti ef það á sér stað í leikskólanum? 

a. Alltaf                            (   ) 

b. Oft                                (   ) 

c. Stundum                       (   ) 

d. Sjaldan                         (   ) 

e. Aldrei                           (   ) 

 

Einelti á sér ekki stað í leikskólanum   (   ) 
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19. Er eineltisáætlun í leikskólanum?            Já (   )                  nei (   )              veit ekki (   ) 

 

20. Hvað hefur þú starfað lengi með Olweus/Stig af stigi/heilsustefnu? 

_________________________________________________________________________ 

 

21. a. Hefur Olweus/Stig af stigi/heilsustefnan haft áhrif á viðhorf þitt til starfsins  

Já  (   )                                        Nei  (   )                                            Veit ekki  (   ) 

 

 

21.b. Ef þú hefur svarað já, tilgreindu þá hvernig:  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

22. Er viðbragsáætlun við einelti í leikskólanum?      Já  (   )           Nei (   )      Veit ekki (   ) 

 

 

23. a. Finnst  þér nógu mikið unnið með einelti í leikskólum? 

          Já  (   )                  Nei  (   )                          Veit ekki  (   ) 

 

23.b. Ef þú hefur svarað nei í lið a, tilgreindu hvað þér finnst vanta: 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

24.a. Ef ekki er unnið samkvæmt sérstakri eineltisáætlun í skólanum. 

Þekkir þú Olweusaráætlunina gegn einelti? 

Já  (   )                               Nei  (   )                                     Veit ekki  (   ) 
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24.b. Telur þú að slík áætlun geti nýst í leikskólum? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

25. Nú langar okkur að leggja fram dæmisögu: 

Undanfarna daga hefur þú tekið eftir að Björk og Aníta eru farnar að skilja Hrefnu útundan. 

Þessar þrjár hafa leikið mikið saman og verið góðar vinkonur, en nú virðist eitthvað hafa 

breyst. Í útiveru tekur þú eftir að Björk og Aníta segja Hrefnu að hún eigi að fela sig og þær 

ætla svo að leita að henni. Hrefna hleypur og felur sig og þú sérð að Björk og Aníta eru að  

 

hvíslast á og hlæja. Svo sérðu að þær fara inn til að leika sér… 

 

Hvað gerir þú? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Atvikið er ekki svo alvarlegt að ástæða sé til að bregðast sérstaklega við því   (   ) 

 

 

26. Hvaða atriði telur þú að skipti mestu máli um líðan barna? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

27. Í hvaða aðstæðum líður börnum illa í leikskólanum?  
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_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

28. Hvað er gert sérstaklega fyrir þau börn sem á einhvern hátt líður illa í leikskólanum? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

29. Þú áttar þig á að undanfarna daga hefur Siggi verið niðurlútur og verið mikið einn.      

Hann virðist hafa dregið sig út úr vinahópnum og sjá má að honum líður illa. 

 

Hvað gerir þú? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

Ekki er ástæða til að bregðast sérstaklega við þessum aðstæðum   (   ) 

 

 

30. Hvaða þættir í ykkar starfi styrkja þau börn sem talin eru vinafá og/eða líða oft illa eða 

vera stundum vansæl?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

31. Nú þætti okkur fróðlegt að þú lýstir í stórum dráttum (dæmigerðum) degi í starfi þínu? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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T A K K  F Y R I R  A Ð S T O Ð I N A  

K V E Ð J A  

J Ú L Í A N A  A U Ð U N S D Ó T T I R  

S Ó L B J Ö R G  R E Y N I S D Ó T T I R  
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Fylgiskjal 3. 

 

Bæklingur  

 

Fyrri hluti 
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Seinni hluti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


