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Ágrip 
 
Í þessari B.Ed. ritgerð er greint frá erlendum rannsóknum sem sýna fram á alvarlegar 
afleiðingar eineltis á líf einstaklinga og skoðaðar leiðir til að koma í veg fyrir einelti í 
leikskólum. Í fyrri hluta ritgerðarinnar er fjallað um mikilvægi félags- og 
tilfinningaþroska í uppeldi ungra barna, greint frá áhrifum sem einelti getur haft á 
þjóðfélagið og viðhorfum almennings á Íslandi til eineltis. Sagt er frá Dan Olweusi, 
einum best þekkta vísindamanni á sviði eineltis meðal barna en hann hefur hrundið af 
stað vitundarvakningu meðal almennings um afleiðingar eineltis. Greint er frá 
forvarnarkerfi sem Olweus hefur þróað gegn einelti í grunnskólum. Í ljósi þess að 
einelti viðgengst í leikskólum er fjallað um þjálfunarefnið Stig af stigi, greint frá 
rannsóknum á árangri af notkun þess og fleiri aðferðum til að efla félags- og 
tilfinningaþroska barna.. Í síðari hluta ritgerðarinnar sagt er frá könnun á árangri af 
notkun Stig af stigi í einnar deildar leikskóla á Norðurlandi. Niðurstöður gáfu 
vísbendingu um að vinna með Stig af stigi meðal barnanna hefðu jákvæð áhrif á 
samskipti þeirra. Greint er frá hugmyndum um hvernig hægt er að nota svipaðar 
aðgerðaáætlanir í leikskólum og grunnskólar nota til að koma í veg fyrir einelti. 
 

Summary 
 

This B.Ed. essay gives an account of foreign research which show that bullying can 
affect people with severe consequences and discusses possibilities to prevent bullying 
in kindergartens. In the former part of the essay the importance of the developing of 
social and emotional relationships of young children are discussed, the impact of 
bullying on the society and public opinions of bullying in Iceland. Dan Olweus, the 
pioneer of bullying preventions among children, is introduced. He has developed a 
prevention program aganinst bullying and awoken the interest of people around the 
world to be aware of consequences of bullying. The Second step prevention program 
is introduced, research on its effects and similar ways to strenghten the social and 
emotional relationships of young children are discussed. In the latter part of the essay 
a research on the success of using The Second step preventing program in a small 
kindergarten in North Iceland is given an account. The results showed that using The 
Second step prevention program among young children may be successful in the 
purpose of strenghtening the relationship between them. Since bullying possibly exists 
in kindergartens, some ideas of how possibly may prevent bullying in kindergartens 
by using some prevention programs that are commonly used in schools are discussed. 



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 
Á undanförnum árum hefur vitundarvakning átt sér stað víða um heim í kjölfar 

rannsókna Olweusar á einelti. Hann hefur vakið athygli fólks á alvarlegum áhrifum 

eineltis og þróað forvarnarkerfi gegn einelti til notkunar í grunnskólum. Í 

forvarnarkerfi hans er áhersla lögð á góð samskipti milli nemenda og að vinna gegn 

andfélagslegri hegðun. Í ritgerðinni er greint frá rannsóknum á einelti, afleiðingum 

þess á gerendur og þolendur og áhrif þess víða í þjóðfélaginu. Sagt er frá 

Olweuskerfinu gegn einelti í grunnskólum og rannsóknum á árangri þess. Í ljósi þeirra 

alvarlegu afleiðinga sem einelti getur valdið vekja höfundar athygli á mikilvægi þess 

að efla félags- og tilfinningaþroska barna og stuðla að góðum samskiptum þeirra, í 

þeim tilgangi að vinna gegn einelti strax í leikskóla. 

Greint er frá rannsóknum sem sýna fram á að einelti á sér stað í leikskólum og 

sagt frá þjálfunarefninu Stig af stigi sem notað hefur verið bæði í leik- og 

grunnskólum til að efla félags- og tilfinningaþroska barna. Kennsluaðferðum Stig af 

stigi er lýst og sagt frá rannsóknum sem gerðar hafa verið á því. Höfundar könnuðu 

álit foreldra og kennara á félags- og tilfinningaþroska barna áður en kennsla í 

þjálfunarefninu Stig af stigi í leikskóla á Norðurlandi hófst og lögðu sömu spurningar 

fyrir þá þegar þjálfunarefnið hafði verið kennt í 4 mánuði. Rannsóknarspurningin var: 

Telja foreldrar og kennarar 4–5 ára barna að þau verði færari að leysa úr 

ágreiningsmálum eftir 4 mánaða vinnu með Stig af stigi? Greint er frá niðurstöðum 

könnunarinnar og hugmyndum um hvernig hægt er að nota þjálfunarefnið Stig af stigi 

og Olweuskerfið í leikskólum í þeim tilgangi að koma í veg fyrir einelti.  

 



1. Mikilvægi félags- og tilfinningaþroska  
Hæfni einstaklings til að átta sig á og skilja eigin tilfinningar og annarra, er 

grundvöllur félagslegrar hegðunar og réttlætiskenndar hans. Samkennd þroskast hratt 

og kemur snemma í ljós og strax á öðru ári bregðast börn við og gera tilraunir til að 

hugga aðra og hjálpa. Börn á aldrinum 2-6 ára skortir færni í að setja sig í spor 

annarra. Þau sjá hlutina út frá eigin sjónarhorni og má rekja ýmsa 

samskiptaörðugleika þeirra til þess að þau hafa tilhneigingu til að einblína á eina leið 

til að ná fram markmiðum sínum. Félagsleg samskipti milli barna fara fyrst og fremst 

fram í leikjum1 og eru þeir mikilvægasta náms- og þroskaleið þeirra.2 Öll börn þurfa 

að öðlast traust og þjálfa færni til að geta tekið þátt í jákvæðum samskiptum við 

jafnaldra sína. Talið er að tengsl og samskiptamynstur sem börn á aldrinum 2-6 ára 

hafa myndað við aðra fylgi þeim áfram til fullorðinsára.3 Gagnkvæm samskipti ungra 

barna hafa örvandi áhrif á félags- og tilfinningalegan þroska þeirra. Rannsóknir sýna 

að börnum sem hafa jákvæð samskipti við jafnaldra sína gengur betur í skóla, þau 

hafa meiri félagslega færni síðar á ævinni4 og börn sem gera sér grein fyrir 

tilfinningum sínum og annarra leggja sig meira fram í námi.5

Þegar börn komast á grunnskólaaldur gegna jafnaldrar enn stærra hlutverki en 

áður í lífi þeirra. Á aldrinum 7-10 ára verja þau því sem næst öllum sínum frítíma í 

leiki með félögum sínum og vináttan er sá vettvangur þar sem þau geta lært að leysa 

úr ágreiningi.6 Sum börn eiga þó erfitt með að eignast vini og þróa vináttusambönd og 

geta ýmsar ástæður valdið því, t.d. einelti. Hér verður greint frá rannsóknum sem 

gerðar hafa verið á einelti.  

 

2. Einelti 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að ákveðinn hluti barna verður fyrir einelti. Niðurstöður 

fræðimanna sem rannsakað hafa einelti í Englandi, Ástralíu og Bandaríkjunum benda 

til þess að einelti sé alþjóðlegt vandamál og sýna rannsóknir meðal grunnskóladrengja 

 
1 Hrafnhildur Ragnarsdóttir 1993:39-42 
2 Aðalnámskrá leikskóla 1999:11 
3 Bee og Boyd 2003:454 
4 Gordon og Browne 2000:524 
5 Goleman 2000:283 
6 Bee og Boyd 2003:311-312 



í Bretlandi að 20% þeirra sögðust hafa orðið fyrir einelti og 10% sögðust hafa lagt 

aðra í einelti.7

Rannsókn meðal 568.000 grunnskólanemenda í Noregi 1983-1984, leiddi í ljós 

að um 9% eða 52.000 nemendur voru lagðir í einelti, um 7% eða 41.000 lögðu aðra í 

einelti og um 17% þeirra sem lagðir voru í einelti, lögðu aðra í einelti.8 Einelti var 

rannsakað í grunnskólum á Íslandi, niðurstöður voru birtar 1999 og bentu þær til þess 

að 7,7% nemenda í 5., 7. og 9. bekk væru lagðir í einelti.9

Í ljósi þess að einelti á sér stað, er mikilvægt að skilgreining hugtaka tengd 

einelti sé skýr, þannig að hægt sé að meta umfang eineltis og vinna gegn því. Í 

umræðu um einelti eru orð svo sem einelti, árásarhneigð, gerandi og þolandi notuð 

og verða þau skilgreind hér.  

 

2.1 Skilgreiningar á hugtökum  

Í Íslensku alfræðiorðabókinni finnst orðið árásarhneigð undir orðinu ýgi og merkir 

einnig árásargirni. Í bókinni er hugtakið skilgreint sem „atferli sem beinist gegn 

öðrum og veldur oftast skaða, ýmist hlutlægum (eignatjóni, meiðslum) eða huglægum 

(móðgun, auðmýkingu); getur verið hvort sem er í sjálfsvörn, eiginhagsmunaskyni 

eða án sjáanlegs ábata.“10 Árásarhneigð er einnig skilgreind sem hegðun þar sem 

augljós tilgangur er að meiða eða skaða annan einstakling eða hlut11 

Í íslenskri orðabók er orðið einelti skilgreint á eftirfarandi hátt: „Einelti-s •HK 

stöðugar ofsóknir gagnvart e-m •uppeldi/skólam. Þrálát áreitni sem barn verður fyrir 

frá eigin félögum, með stríðni eða ofbeldi >leggja e-n í einelti 1 elta e-n óaflátanlega, 

gefa e-m engan frið 2 uppeldi/skólam. Beita e-n einelti.“12 Íslenska alfræðiorðabókin 

skilgreinir einelti þannig: „ofbeldi, stríðni eða önnur áreitni sem hópur eða 

einstaklingur gera sér far um að sýna tilteknum einstaklingi.“13 Einelti hefur einnig 

verið lýst sem ferli þar sem hópur upplifir að einn eða fleiri einstaklingar falla ekki 

inn í samskiptamynstur hópsins. Samskiptin verða þá neikvæð og einstaklingurinn 

verður fyrir andlegu og eða líkamlegu ofbeldi sem stendur yfir í langan tíma.14 

7 Clarke og Kiselika 1997  
8 Olweus 1993:13 
9 Námsgagnastofnun 2001:15 
10 Íslenska alfræðiorðabókin P-Ö 1990:550 
11 Bee og Boyd 2003:471 
12 Íslensk orðabók 2002:263 
13 Íslenka alfræðiorðabókin A-G 1990:334 
14 Einar Hjörleifsson 1979:5 



Einn best þekkti vísindamaður í sálar- og uppeldisfræðum með tilliti til rannsókna á 

einelti meðal barna á Norðurlöndum er Dr. Dan Olweus (sjá bls. 17) en hann er 

þekktur fyrir rannsóknir sínar á einelti og hefur skilgreint einelti á eftirfarandi hátt: 

Einstaklingur er lagður í einelti ef hann verður fyrir neikvæðum verknaði frá einum 

eða fleiri einstaklingum, endurtekið yfir lengri tíma. Með neikvæðum verknaði er átt 

við þegar einstaklingur reynir á einhvern hátt að valda öðrum meiðslum eða 

óþægindum. Neikvæður verknaður getur birst í orðum, t.d. að hóta, hæðast að 

einhverjum og segja ljót orð eða orð sem vitað er að einstaklingurinn vill ekki heyra. Í 

einelti felst einnig að nota líkamlega snertingu svo sem að slá, sparka og halda 

einstaklingi gegn vilja hans, nota grettur, fráhrindandi líkamstjáningu, og snúa baki í 

viðkomandi með það að markmiði að særa eða pirra. Þeir sem beita einelti geta bæði 

verið einstaklingar eða hópur og hægt er að beita því bæði gegn einstaklingi eða hóp. 

Hafa þarf í huga að ekki er um einelti að ræða ef tveir einstaklingar, jafn líkamlega 

sterkir, slást eða rífast. Einungis er um einelti að ræða ef annar einstaklingurinn getur 

ekki svarað fyrir sig.15 

Olweus skiptir einelti í beint og óbeint einelti. Samkvæmt þeirri skilgreiningu 

telst það beint einelti þegar ráðist er að einstaklingi, til dæmis líkamlegar árásir og 

óbeint einelti þegar einstaklingur er hafður útundan, fær ekki að vera í félagahópnum 

og hann á í erfiðleikum með að eignast vini.16 Í umræðu um einelti á Íslandi hafa 

orðin gerandi og þolandi verið notuð yfir þá sem leggja aðra í einelti og eru lagðir í 

einelti og verða þau hugtök notuð hér.  

Í sálfræðiritum hefur einelti oft verið skilgreint sem ákveðið samband milli 

geranda og þolanda en í nýlegum rannsóknum hefur verið lögð áhersla á það sem 

aðgerð innan hóps. Rannsóknir meðal barna á skólaleikvöllum benda til þess að einelti 

sé ekki einangrað fyrirbæri og að félagar geti verið virkir og óvirkir í að viðhalda 

einelti, meðan aðrir hafa afskipti af því og hjálpa þolandanum.17 Einelti er algengt, 

getur birst í ýmsum myndum og felur alltaf í sér einhvern sársauka og óþægindi.18 

Eigi að sporna gegn því getur viðhorf almennings til þess skipt sköpum. 

 

15 Olweus 1991:4-5 
16 Olweus 1991:5 
17 Monks o.fl. 2003  
18 O´Donnell 1995:1 



2.2 Viðhorf almennings til eineltis 

Félagsleg vandamál hafa fylgt mannkyninu frá upphafi til þessa dags. Á það hefur 

verið bent að viðhorf þjóðfélagsins til ofbeldis og kúgunar hafi áhrif á einelti. Komi 

hinir fullorðnu ekki í veg fyrir einelti og vinni markvisst gegn því, má spyrja hvers 

konar viðhorf til þjóðfélagsins þolendur og gerendur lesa úr slíkum skilaboðum. Þeir 

geta litið svo á að einelti sé samþykkt, ef þeir sjá að ekki er unnið gegn því. Bent 

hefur verið á að einelti hefur neikvæð áhrif á gerendur jafnt sem þolendur og telja má 

mikilvægt fyrir alla að samfélagið taki skýra afstöðu gegn einelti til að koma í veg 

það.19 

Á síðustu árum hefur framboð á ofbeldismyndum og áhorf á þær á 

Vesturlöndum aukist.20 Mörg börn eiga þess kost að skjóta manngerðar persónur í 

tölvuleikjum en það getur valdið því að þau byggi upp þol gagnvart árásarhneigð og 

ali með sér ótta gagnvart umheiminum.21 Sífellt yngri börn horfa á æ grófari 

ofbeldismyndir og margir virðast ekki gera sér grein fyrir þeim alvarlegu afleiðingum 

sem af því getur hlotist. Niðurstöður víðtækrar alþjóðlegrar rannsóknar benda til þess 

að börn og unglingar virðist verða árásargjarnari og sýna öðrum minni samúð ef þau 

horfa mikið á ofbeldismyndir. Talið er að aukið áhorf barna á ofbeldi í sjónvarpi geti 

átt þátt í auknu einelti.22 Greint hefur verið frá miklu ofbeldi í bandarísku sjónvarpi, 

að það hafi haldist stöðugt síðustu tvo áratugi og að góðar persónur í sjónvarpi séu 

alveg eins líklegar til að vera ofbeldisfullar eins og þær slæmu. Rannsókn á 

sjónvarpsáhorfi 8 ára drengja leiddi í ljós fylgni milli ofbeldis og afbrota þeirra um 30 

ára aldur og þess hversu mikið ofbeldi þeir höfðu horft á í sjónvarpi í bernsku.23 

Talið er að félagslegar aðstæður fjölskyldunnar geti haft áhrif á einelti. Einelti 

virðist algengara meðal barna sem alast upp við bágar félagslegar aðstæður og hætta 

er á að börn sem alast upp við erfiðar heimilisaðstæður verði gerendur.24 Benda má á 

mikilvægi þess að í öllum samfélögum sé til staðar virk fjölskyldustefna og úrræði 

sem hægt er að grípa til, ef börn alast upp við erfiðar aðstæður og virkt 

heilbrigðiskerfi til að finna þær fjölskyldur og einstaklinga sem þurfa aðstoð. 
 

19 Olweus 1991:36 
20 Olweus 1991:34 
21 Reich o.fl. 2002 
22 Olweus 1991:34 
23 Bee 1997:412-413 
24 Olweus 1991:35 



Hin fyrstu tengsl, hin fyrstu spor eru þau afdrifaríkustu fyrir framtíðarheilsu okkar og 

hamingju. Fjölskyldan er sá tilfinningareitur sem við öll sprettum úr, en of margar 

fjölskyldur bera enn í dag ýmis alvarleg einkenni vanrækslu og kreppu þrátt fyrir vaxandi 

þekkingu nútímans á mikilvægi hennar fyrir heilsu og velferð bæði einstaklings og 

samfélags.25 

Heilsugæslustöðin á Akureyri hefur þróað starfsaðferðir þar sem hugað er að 

sálrænum, félagslegum og líkamlegum áhættuþáttum. Verkefnið nefnist Nýja barnið. 

Markmið þess er að greina félagslega og tilfinningalega áhættuþætti hjá fjölskyldum 

sem von eiga á barni og hafa samvinnu við þær um úrræði. Á Heilsugæslustöðinni 

starfar teymi fagaðila sem metur meðferðarþörf hverrar fjölskyldu og sér til þess að 

þær fái stuðning og ráðgjöf eftir þörfum. Gera má ráð fyrir að verkefni sem þetta geti 

dregið úr hættu á einelti síðar meir.26 

Undanfarna þrjá áratugi hefur Olweus rannsakað einelti meðal barna og 

unglinga (sjá bls 20-21) og er hann meðal þeirra fyrstu til að rannsaka það. Hann 

hefur unnið að aðgerðaráætlun gegn einelti er nefnist Olweuskerfi og er þekktur fyrir 

verk sín á alþjóðlegum vettvangi. Vitundarvakning hefur orðið meðal almennings víðs 

vegar um heim í kjölfar rannsókna Olweusar á einelti og æ fleiri hafa gert sér grein 

fyrir líklegum afleiðingum eineltis á þátttakendur. Árið 2002 hófu 

Menntamálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennaraháskóli Íslands, 

Kennarasambandið og Heimili og skóli samvinnu um Olweuskerfið í grunnskólum 

hér á landi. Margir grunnskólar hafa tekið það í notkun og hefur árangur þess verið 

rannsakaður. 27 

Árið 2002 hafði Stefán Karl Stefánsson leikari frumkvæði að stofnun 

fjöldasamtaka áhugafólks um eineltismál á Íslandi. Markmið samtakanna sem kallast 

Regnbogabörn er meðal annars að gera börnum kleift að lifa án félagslegs áreitis og 

ofbeldis frá skólafélögum sínum. Samtökin vöktu frá upphafi mikla athygli og frá 

stofnun þeirra hefur fjöldi fólks tekið þátt í baráttunni gegn einelti á Íslandi.28 

Árið 2003 samþykkti Alþingi breytingar á lögum um aðbúnað, hollustuhætti 

og öryggi á vinnustöðum.29 Í lögin var bætt ákvæðum um aðgerðir gegn einelti þar 

sem fram kemur að starfsmenn eigi ekki að þurfa að þola áreitni eða aðra ótilhlýðilega 

 
25 Anna Karólína Stefánsdóttir o.fl. 2000:11 
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28 Regnbogabörn 
29 Alþingi 2003 



háttsemi á vinnustað.30 Samkvæmt lögunum setur félagsmálaráðherra reglur, að 

fenginni umsögn stjórnar vinnueftirlitsins, um ráðstafanir til að koma í veg fyrir og 

uppræta einelti á vinnustöðum. Í ákvæðum í 2. kafla l. 46/1980 kemur fram að skylda 

til eftirlits og viðbragða hvílir fyrst og fremst á atvinnurekanda sjálfum og 
trúnaðarmönnum hans, þ.e. verkstjórum. Tjón af völdum eineltis getur verið 

bótaskylt.31 

Höfundum er ekki kunnugt um rannsóknir á viðhorfi almennings til eineltis 

hér á landi en samvinna opinberra stofnana um Olweuskerfið, stofnun Regnbogabarna 

og nýleg löggjöf um einelti á vinnustöðum benda til jákvæðra viðhorfa og vilja 

almennings til að leysa félagsleg vandamál og stuðla að vellíðan einstaklinga.  

 

2.3 Afleiðingar eineltis á þjóðfélagið 

Lítið var vitað um einelti og hvernig hægt væri að taka á því þar til á síðustu áratugum 

20. aldar. Athygli fólks hefur á síðustu árum beinst í auknum mæli að hugsanlegum 

afleiðingum eineltis á einstaklinga sem eru þátttakendur í eineltinu, bæði á gerendur 

og þolendur.32 Mörg dæmi eru um sjálfsvíg barna og unglinga af völdum eineltis, 

bæði meðal drengja og stúlkna. Í upphafi níunda áratugarins sviptu þrír norskir 

skóladrengir sig lífi, vegna alvarlegs eineltis sem þeir urðu fyrir.33 Árið 2000 fyrirfór 

14 ára drengur sér í Kanada vegna eineltis. Áður en hann lést skrifaði hann 

greinargerð þar sem hann lýsti eineltinu og sagðist vilja koma þeim skilaboðum til 

almennings að einelti væri sársaukafullt.34 Japanskur drengur stytti sér aldur eftir að 

hafa orðið fyrir einelti af hendi skólafélaga sinna. Hann skildi eftir sig miða með 

nöfnum drengja sem hann sakaði um árásir gegn sér. Foreldrar drengsins höfðuðu mál 

á hendur borgaryfirvöldum og sökuðu þau skólayfirvöld um að hafa ekki stöðvað 

eineltið.35 

Almennt má segja að einelti í skólum hafi neikvæð áhrif á staðblæ36 skólanna 

og alla þá sem þar starfa.37 Bent hefur verið á að börn sem verða fyrir langvarandi 

 
30 Vinnueftirlitið 2004 
31 Alþýðusamband Íslands 
32 O´Donnell 1995:73 
33 Olweus, 1991:1 
34 Falcon 2004 
35 Barone Frank J. 1997  
36 Staðblær er það andrúmsloft sem einkennir menningu skóla. 
37 Námsgagnastofnun 2001:48 



einelti í skólum hljóti af því varanlegan skaða 38 og hægt er að álykta að það geti haft 

neikvæðar afleiðingar í för með sér fyrir þjóðfélagið, það komi til dæmis fram í 

auknum útgjöldum þjóðfélagsins vegna heilsufarsvanda þolenda síðar á ævinni (sjá 

bls. 12-13). Einnig hefur komið fram að sum börn hafi tilhneigingu til að vera 

árásargjörn frá upphafi skólagöngu sinnar,39 árásarhneigð sé varanleg og þess vegna 

megi búast við að ákveðið hlutfall gerenda í grunnskólum muni síðar misnota áfengi 

og eða eiturlyf og taka þátt í glæpastarfsemi.40 Því má ætla að afbrot sem fylgja í 

kjölfar eineltis geti leitt til aukinna útgjalda. Dýrara er að vista einstaklinga í 

fangelsum og á meðferðarheimilum en veita þeim góða menntun41 og bent hefur verið 

á að allt þjóðfélagið þjáist vegna árásarhneigðar þeirra sem leggja aðra í einelti (sjá 

bls. 15-16).42 

Talið er að margir verði fyrir neikvæðum afleiðingum eineltis í grunnskólum 

og að rannsaka þurfi frekar áhrif eineltis á börn sem verða vitni að því.43 Auk þess 

sem einelti þekkist í skólum hafa augu fólks smátt og smátt opnast fyrir því að slíkt 

getur einnig viðgengist á vinnustöðum. Líklegt má telja að einelti hafi alltaf þrifist á 

vinnustöðum þó að sjaldan hafi verið talað um það. Skammt er síðan farið var að tala 

opinberlega um líðan starfsfólks og hefur sú umræða aukist síðustu árin. Nú orðið 

þora fleiri að tala opinskátt um þegar níðst er á þeim andlega eða líkamlega, sem er 

jákvætt því þá er líklegra að hægt sé að bregðast við eineltinu. Á vefnámskeiði 

Alþýðusambands Íslands er fullyrt að einelti hafi áhrif á velgengni fyrirtækja og bent 

á að til þess að hægt sé að taka á vandamálinu, sé mikilvægt að fjalla um einelti og 

skaðleg áhrif þess á einstaklinga og fyrirtæki. Þar kemur einnig fram að líklegt sé að á 

vinnustað þar sem einelti fær að þróast, líði starfsmönnum illa. Slíkt getur leitt af sér 

margvíslegar neikvæðar afleiðingar fyrir fyrirtæki og vinnustaði. Meðal annars er 

hætta á að afköst minnki, mistök verði fleiri, samskipti starfsmanna verði stirð og 

upplýsingaflæði versni. Ennfremur er talið að þjónustuvilji starfsmanna minnki, 

líklegt sé að kvörtunum fjölgi og starfsmannaskipti verði tíðari. Þá er einnig talið að 

kostnaður við að þjálfa nýtt starfsfólk aukist, einbeiting starfsmanna verði minni, 

dregið geti úr áhuga og metnaði starfsmanna og fjarvistum þeirra fjölgi.44 

38 Olweus 1993:32-33 
39 Monks o. fl. 2003  
40 Clarke og Kiselika 1997 
41 Newman o. fl. 2000:156 
42 Clarke og Kiselika 1997 
43 Clarke og Kiselika 1997 
44 Alþýðusamband Íslands 



Einelti og afleiðingar þess á vinnustaði var rannsakað í Hordalandi í Noregi í 

samvinnu við ýmis stéttarfélög árið 1990. Af 10.600 meðlimum stéttarfélaganna var 

tekið um 4.500 manna úrtak.45 Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að um 5% 

þátttakenda töldu sig verða fyrir einelti. Um 2,8% þátttakenda rannsóknarinnar höfðu 

verið frá vinnu vegna eineltis hluta ársins áður en rannsókn var gerð og benti þessi 

niðurstaða því til þess að fyrirtæki verði fyrir beinu fjárhagslegu tjóni vegna eineltis. Í 

rannsókninni í Noregi héldu 27% svarenda því fram að afköst á vinnustað minnkuðu 

og 21% töldu að einelti kæmi niður á vellíðan þeirra í vinnu.46 

Á vefnámskeiði Alþýðusambandsins er því haldið fram að þegar einelti á 

vinnustað hefur fengið að þróast og er komið á það stig að þolandi verður óvinnufær 

og andlegt og líkamlegt ástand hans fer að bitna á vinnunni, geti það annaðhvort 

endað með uppsögn af hans hálfu eða honum verði sagt upp.47 

Af framansögðu má draga þá ályktun að sé einelti viðurkennt í þjóðfélaginu 

geti það haft neikvæðar afleiðingar á mörgum sviðum þjóðfélagsins og valdið 

þjóðfélaginu beinu fjárhagslegu tjóni. Þá má benda á mikilvægi þess að allir 

þjóðfélagsþegnar séu meðvitaðir um orsakir og afleiðingar eineltis til að auðveldara sé 

að bregðast við því. Í því sambandi er mikilvægt að skoða einelti nánar og verður hér 

fjallað um helstu einkenni þolenda og orsakir þess að þeir eru lagðir í einelti. 

 

2.4 Einkenni þolenda og orsakir eineltis  

Segja má að þolendur eigi ekki sök á einelti heldur sé sökin alltaf hjá gerendum á 

sama hátt og aðrir glæpir .48 Því hefur verið haldið fram að ytra útlit þolenda sé ástæða 

eineltis en rannsóknir sem gerðar voru 1978, 1991, 1993 og 1994 sýna að svo er 

ekki,49 sbr. eftirfarandi dæmi: 
 

Ég var lagður mikið í einelti þegar ég var yngri. Ég var ekki of feitur heldur skar ég mig úr 

vegna þess að ég hafði ekki jafnmikinn íþróttaáhuga og hinir strákarnir. Það eru allir flokkaðir 

niður og maður kemst ekki áfram félagslega nema að vera á ákveðinn hátt. Ég var bara út úr af 

því að ég hafði meiri áhuga á að vera í leikfélaginu en í fótbolta.50 

45 Einarsen o.fl. 1998:23-24 
46 Einarsen o.fl. 1998:94-98 
47 Alþýðusamband Íslands 
48 O´Donnell 1995:147 
49 Clarke og Kiselica 1997 
50 Steingerður Ólafsdóttir 2004:28  



Dæmi sem þetta er í samræmi við niðurstöður rannsóknar sem gerð var á tveimur 

hópum drengja. Þar voru kennarar beðnir að taka afstöðu til 14 mismunandi einkenna 

á útliti fólks. Rannsóknin styður ekki þá tilgátu að ytra útlit þolenda sé ástæða 

eineltisins. Hins vegar kom í ljós að meðal drengja voru þolendur líkamlega 

veikbyggðari en gerendur. Einnig hafa rannsóknir bent til að persónuleg einkenni 

þolenda séu þau sömu meðal drengja og stúlkna en færri rannsóknir hafa verið gerðar 

meðal stúlkna. Líkur benda til að börn sem verða fyrir einelti séu óörugg, varkár, 

áhyggjufull eða kvíðin, viðkvæm og hafi hægt um sig. Þó er ljóst að langvarandi 

einelti eykur á þessi persónulegu einkenni51 og því má spyrja hvort þessi einkenni séu 

orsök eða afleiðing eineltis. Börn með námsörðugleika geta átt erfitt með að mynda 

félagsleg tengsl. Þessum börnum er hættara við að lenda í einelti, annaðhvort sem 

þolendur eða gerendur, algengt er að jafnaldrar þeirra hafi neikvæð viðhorf gagnvart 

þeim og þau eru frekar óvinsæl meðal þeirra. Einnig er talið að börn með 

námsörðugleika séu oftar gerendur en önnur börn og stúlkur með námsörðugleika hafi 

tilhneigingu til að verða bæði þolendur og gerendur.52 

Olweus hefur greint þolendur eineltis í tvo hópa eftir persónulegum 

einkennum þeirra. Í öðrum hópnum eru þolendur að öllu jöfnu á móti ofbeldi eða 

valdbeitingu og eru ekki árásargjarnir eða stríðnir og þar af leiðandi á einelti sér ekki 

stað vegna ögrandi hegðunar þeirra. Þennan hóp nefnir hann óvirka þolendur. 

Framkoma þeirra og hegðun gefa öðrum vísbendingu um að þeir telji sig áhyggjufulla 

og misheppnaða sem einstaklinga og að þeir þori ekki að svara fyrir sig þegar þeir 

verða fyrir einelti. Talið er að drengir sem lagðir eru í einelti hafi yfirleitt meiri og 

jákvæðari tengsl við foreldra sína, sérstaklega mæður sínar, en aðrir drengir. Foreldrar 

drengja sem lagðir eru í einelti telja að strax á unga aldri hafi þeir verið viðkvæmir, 

tilfinninganæmir og varkárir. Hugsanlega hafa þessir eiginleikar stuðlað að því að 

gera þá að þolendum. Í hinum hópnum eru þolendur sem Olweus telur að sýni ögrandi 

hegðun eða reyni að koma illindum af stað. Þeir eru mun færri en óvirkir þolendur, 

eru yfirleitt órólegir og eiga í erfiðleikum með einbeitingu og athygli. Spenna og 

pirringur myndast oft í kringum þá, margir eru skapstórir, lenda oft í deilum við aðra 

og sumir þessara þolenda teljast ofvirkir.53 

51 Olweus 1991:22-23 
52 Kaukiainen o.fl. 2002:269 
53 Olweus 1991:23-25 



Niðurstöður rannsókna benda til þess að þegar börn verða fyrst fyrir einelti bregðist 

þau við með því að gráta og draga sig út úr hópnum, sérstaklega yngri börn.54 Síðar 

bregðast þau við með því að fá reiðiköst og tryllast, sem yfirleitt veldur því að börnum 

í hópi gerenda fjölgar og þau verða fyrir enn meira einelti. Þá reyna þolendur oft að 

hverfa í hópinn eða forðast að vera þar sem aðrir eru. Sumir þolendur fara í 

trúðshlutverk og geta látið allt yfir sig ganga. Þetta getur að lokum leitt til þess að þeir 

flýja raunveruleikann yfir í óraunveruleikann eða svipta sig lífi, vegna þess að erfitt er 

að lifa við stöðugar árásir.55 

2.5 Áhrif eineltis á þolendur  

Margir þolendur fá ýmis einkenni sem tengjast streitu, svo sem maga- og höfuðverk, 

martraðir og kvíðaköst.56 Þegar einelti á sér stað eru þolendur niðurlægðir, þeim líður 

illa og hætta er á að þeir muni finna fyrir kvíða og depurð síðar meir.57 Samkvæmt 

rannsóknum Olweusar hafa margir neikvæða mynd af sjálfum sér og aðstæðum sínum 

og þeim finnst þeir vera heimskir, misheppnaðir og óaðlaðandi. Yfirleitt eiga þeir sér 

engan vin innan bekkjarins, eru einmanna,58 óttast að félagar hafi neikvætt álit á þeim 

og verða óöruggir um stöðu sína í umræðu meðal þeirra. Af því leiðir að þolendur 

forðast samskipti, sérstaklega stúlkur. Talið er að námsárangur þolenda minnki vegna 

þess að athygli þeirra beinist frá námsefninu og þeir missa áhuga á skólanum.59 

Börnum sem eru niðurbrotin félagslega og tilfinningalega gengur yfirleitt illa í námi. 

Hæfileikar þeirra nýtast ekki að fullu og þau dafna ekki sem skyldi.60 

Olweus rannsakaði langtímaáhrif eineltis á þolendur. Borin var saman líðan 

drengja í tveimur hópum þar sem drengir í öðrum hópnum höfðu lent í einelti en ekki 

í hinum. Í ljós kom að þeir sem teknir höfðu verið fyrir, höfðu að einhverju leyti náð 

að jafna sig um 23. ára aldur. Ástæða þess var talin sú að eftir að skólagöngu lýkur, fá 

þolendur fleiri tækifæri til að velja sér félaga og aðstæður að vild. Samt sem áður 

 
54 Olweus 1991:23-24 
55 Guðjón Ólafsson 1995:49 
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fengu drengirnir oftar þunglyndisköst og höfðu minna sjálfstraust en drengir í 

samanburðarhóp.61 

Rannsóknin í Hordalandi varðandi einelti á vinnustað (sjá bls. 10) bendir til 

þess að þolendur eigi við svefnerfiðleika að stríða, vöðvaspennu, þunglyndi og að þeir 

hafi lélegt sjálfstraust. Síðar hafa líkamleg einkenni komið í ljós, til dæmis í vöðva- 

og stoðkerfi. Einnig hefur verið sýnt fram á að þolendur eigi oftar en aðrir við 

heilsufarsvandamál að stríða, svo sem bakverk, vöðvabólgu og höfuðverk.62 

Mörgum þolendum finnst þeir vera hjálparvana og reyna að lifa með eineltinu 

eða reyna sjálfir með röngum aðferðum að ná tökum á því. Ástæða þess getur verið sú 

að þeir halda að þeir fái ekki aðstoð þó að þeir greini frá eineltinu.63 Bent hefur verið 

á að þolendur eineltis þurfi oft mikla aðstoð og hvatningu til virkni í daglegu lífi því 

að dregið hafi úr sjálfstrausti þeirra og lífsgleði. Þeir eru taldir eiga í erfiðleikum með 

að ná sér að fullu af afleiðingunum en aðstoð við þá í hvaða formi sem er, getur 

komið að gagni.64 Dæmi er um að eigi einelti sér stað snemma á lífsleiðinni geti það 

haft mikil áhrif á líf þolenda síðar og valdið því að þeir verða óvinnufærir.65 „Það er 

því ljóst að þeir sem lent hafa í erfiðum eineltismálum í langan tíma í skóla hafa orðið 

fyrir varanlegum skaða sem haft hefur áhrif á allt þeirra líf á fullorðinsárum.“66 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram er mikilvægt að skoða nánar orsakir þess 

að einstaklingar leggja aðra í einelti og áhrif neikvæðrar hegðunar þeirra á líf þeirra 

sjálfra.  

 

2.6 Einkenni gerenda og orsakir eineltis 

Niðurstöður rannsókna gefa til kynna að ákveðnir þættir einkenni gerendur. Algengt 

er að þeir komi úr fjölskyldum þar sem þeir fá minni hlýju og jákvæðan stuðning en 

jafnaldrar þeirra. Þeim eru ekki sett skýr mörk og reglur og þeim er ekki kenndur 

munur á réttu og röngu. Talið er að forráðamenn gerenda tali neikvætt um aðra og séu 

neikvæðar fyrirmyndir.67 Bent hefur verið á að gerendur læri ákveðna félagslega 

hegðun og verði fyrirmyndir annarra. Á þann hátt lærir hver kynslóð af annarri og nýir 
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gerendur verða til.68 Niðurstöður rannsókna sýna að félagsleg vandamál árásargjarnra 

barna fylgja þeim til fullorðinsára.69 Hugsast getur að menning og staðblær stofnana 

geti átt einhverja sök á einelti og að einelti sé algengt á vinnustöðum og í skólum sem 

leggja litla áherslu á sjálfstjórn einstaklinga en meiri á að setja þeim strangar reglur.70 

Mikilvægt er talið að foreldrar bregðist við og hafi stjórn á börnum sínum 

þegar þau byrja að sýna ögrandi hegðun, að öðrum kosti er líklegt að börnunum verði 

hafnað af öðrum og eini stuðningshópur þeirra verði önnur börn með svipaða 

hegðun.71 Sýnt hefur verið fram á fylgni milli árásarhneigðar og þroska unglinga, þ.e. 

að árásarhegðun eykst með auknum almennum þroska og þau verða pirruð, 

óþolinmóð og dónaleg í orðum.72 Olweus telur gerendur árásargjarna gagnvart 

félögum sínum og fullorðnum, bæði foreldrum og kennurum. Þeir hafi yfirleitt 

jákvæða afstöðu gagnvart ofbeldi, séu fljótfærir og hafi mikla þörf fyrir að ráða yfir 

öðrum og sýni þolendum eineltis litla samúð. Uppstökk og skapstór börn eru talin 

líklegri til að verða árásargjörn á unglingsaldri.73 Því hefur verið haldið fram að 

gerendur eigi oft í félagslegum erfiðleikum og þeir séu þess vegna oft pirraðir og 

reiðir,74 þeir eigi erfitt með að túlka tjáningu, átta sig á viðbrögðum og setja sig í spor 

annarra og sjái atburðarás frá eigin sjónarhorni.75 Ennfremur er talið að gerendur 

skorti samúðartilfinningu og þeir líti á þolendur sem ögrandi einstaklinga.76 

Hugsanlegt er að félags- og tilfinningaleg færni gerenda sé meiri en áður hefur 

verið talið. Almennt hefur verið álitið að gerendur hafi lítið sjálfsálit en rannsóknir 

hafa ekki geta sannað að mikið eða lítið sjálfsálit þeirra tengist einelti.77 Hins vegar 

hafa rannsóknir bent til að gerendur hafi tiltölulega jákvæða sjálfsmynd miðað við 

aðra. Drengir eru yfirleitt líkamlega sterkari en félagarnir. Námsárangur gerenda í 

neðri bekkjum grunnskóla er undir meðallagi og fer minnkandi í efri bekkjum 

grunnskóla.78 

Talið er að gerendur velji sér þolendur af persónulegum ástæðum sem tengjast 

tilfinningum þeirra. Þeir velja fyrst og fremst þá sem auðvelt er að leggja í einelti og 
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þeir njóta þeirra viðbragða sem þolendur sýna. Auðveldara er að leggja hljóðláta 

einstaklinga í einelti því þeir gefa ekki frá sér hljóð sem vekur athygli á eineltinu. 

Einnig þá sem halda að þeir eigi sjálfir sök á því vegna þess að þeir eru öðruvísi.79 

Sumir einstaklingar úr hópi gerenda hafa aldrei verið þolendur og yfirfæra því 

ekki sársauka sinn sem þolendur yfir á aðra. Þeir eru sjálfmiðaðir og gera það sem þá 

langar til, án þess að hugsa um réttindi og tilfinningar annarra. Þeir eru glaðir og 

ánægðir, svo framarlega sem þeir fá vilja sínum framgengt og hafa stjórn á 

atburðarásinni. Ef gerendur eru aðlaðandi, greindir og hæfileikaríkir, eru 

skilningsríkir, eiga auðvelt með að hrósa öðrum og setja kröfur sínar fram sem 

vinsamleg tilmæli, geta þeir auðveldlega lagt aðra í einelti árum saman.80 Talið er að 

sameiginlegir þættir einkenni gerendur og þeir eigi oft í félagslegum erfiðleikum. 

Ástæða getur verið til að skoða hvaða áhrif einelti getur haft á líf þeirra sjálfra.  

 

2.7 Áhrif eineltis á gerendur 

Ýmsir telja að áhrif eineltis á gerendur séu slæm, virðing þeirra fyrir rétti annarra 

minnki, hegðun gerenda verði oft andfélagsleg og geti þeir síðar á ævinni lent í 

vandræðum.81 Fáir gerendur gera sér grein fyrir þeim sársauka sem þeir valda eða 

hafa valdið og flestir reyna að varpa ábyrgð gerða sinna yfir á aðra.82 Mörgum 

gerendum líður illa í skóla, ekki síður en þolendum.83 

Rannsóknir benda til að hátt hlutfall ungra gerenda sýni litlar framfarir í skóla, 

hætti snemma í námi og komist í kast við lögin. Þeir fullnýti ekki starfskrafta sína og 

hætta sé á að þeir misnoti maka sína og börn.84 Ennfremur er líklegt að börn sem eru 

gerendur, muni á fullorðinsárum sýna maka sínum og börnum árásargjarna hegðun, 

börn þeirra verði árásarhneigð og viðhaldi þannig vítahring heimilisofbeldis.85 Margir 

gerenda eru sakaðir um alvarlega glæpi síðar á ævinni.86 Niðurstöður úr 

framhaldsrannsóknum Olweusar styðja aðrar rannsóknarniðurstöður, en samkvæmt 

þeim tengist einelti andfélagslegu hegðunarmynstri og afbrotahneigð og að gerendum 

 
79 O´Donnell 1995:147-148 
80 O Donnell 1995:120-121 
81 Námsgagnastofnun 2001:48 
82 O´Donnell 1995:57  
83 Hrekkjusvínum líður líka illa í skólum 1995 
84 Ross 1996:67-69 
85 Clarke og Kiselika 1997 
86 Ross 1996:67-69 



er hættara við að leiðast út í afbrot og misnotkun áfengis.87 Niðurstöður 

langtímarannsóknar Olweusar sýndu að um 60% nemenda sem voru gerendur í 6.-9. 

bekk grunnskóla, höfðu hlotið einn dóm eða fleiri fyrir 24 ára aldur og 35-40% 

gerenda höfðu fengið þrjá eða fleiri dóma vegna afbrota á þessum aldri. Gerendur eru 

fjórum sinnum líklegri til að hljóta dóm en jafnaldrar sem hvorki hafa verið gerendur 

eða þolendur.88 

Einelti hefur alvarlegar afleiðingar í för með sér og mikilvægt er að koma í 

veg fyrir árásargjarna og andfélagslega hegðun meðal gerenda. Þegar reynt er að 

vinna gegn einelti er mikilvægt að finna persónulegar ástæður fyrir því að gerendur 

leggja aðra í einelti. Hægt er að stöðva eineltið með því að gera þeim erfitt fyrir, láta 

þá ekki komast upp með það, koma í veg fyrir að þeir fái að njóta viðbragða 

þolendanna og hafa áhrif á viðhorf stuðningshópsins. Mikilvægt er að hafa áhrif á 

viðhorf gerenda og koma þeim í skilning um að rangt sé að leggja aðra í einelti, að 

það verði ekki liðið og að á því verði tekið. Gerendur verða að breyta hegðun sinni, 

viðhorfum sínum og skoðunum.89 

Draga má þá ályktun að einelti hafi slæm áhrif á gerendur jafnt sem þolendur. 

Bent hefur verið á nauðsyn þess að allir í þjóðfélaginu geri sér grein fyrir víðtækum 

og skaðlegum áhrifum eineltis og viðurkenni að þörf er á skipulögðum 

inngripsaðgerðum gegn því. Sumir telja að skólar ættu ekki lengur að umbera einelti 

sem eðlilega, hversdagslega hegðun. Í rannsóknum hefur komið fram að einelti dregur 

úr námsgetu og félags- og tilfinningalegum þroska fjölda barna. Sú staðreynd ætti að 

verða skólayfirvöldum hvatning til að taka í notkun skipulagða eineltisáætlun sem nær 

til allra skólastiga, vegna þeirra afleiðinga sem einelti hefur á líf einstaklinga.90 

Hér verður sagt frá áliti sérfræðinefnda sem metið hafa aðgerðaráætlanir gegn 

einelti í grunnskólum og fjallað um eina áætlun sem þær mæltu með og grunnskólar 

hafa tekið í notkun í baráttu gegn einelti.  

3 Olweuskerfið gegn einelti 
Fyrir fáum árum var opinber nefnd sérfræðinga í Bandaríkjunum fengin til að meta 

um 400 aðgerðaáætlanir sem notaðar eru á kerfisbundinn hátt gegn ofbeldi í 
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bandarískum grunnskólum og víðar. Aðeins 10 þeirra uppfylltu kröfur um 

lágmarksviðmið, að jákvæður árangur væri staðfestur í vísindalega staðfestum 

könnunum, að a.m.k. tveir mismunandi hópar vísindamanna hefðu getað sýnt fram á 

árangur og að hann kæmi fram í a.m.k. eitt ár. Ein þessara aðgerðaáætlana er 

Olweuskerfið gegn einelti.91 

Í skýrslu sérfræðinefndar á vegum ráðuneyta kirkju-, rannsóknar-, og 

menntamála og barna og fjölskyldumála í Noregi sem gefin var út árið 2000 kom fram 

að ýmsar leiðir hafa verið reyndar til að koma í veg fyrir einelti í grunnskólum. Í 

fæstum tilvikum hefur verið sýnt fram á gagnsemi þeirra og árangur þeirra ekki verið 

metinn. Sérfræðinefndin í Noregi framkvæmdi mat á 56 aðgerðaáætlunum gegn 

atferlisvanda í grunnskólum og voru 25 þeirra metnar nánar.92 Nefndin gat einungis 

mælt með Olweuskerfinu gegn einelti.93 

Olweuskerfið var ein af fáum aðgerðaáætlunum gegn ofbeldi sem uppfyllti 

kröfur sérfræðinga um jákvæðan árangur. Höfundur þess er Dan Olweus og verður 

nánar fjallað um hann hér.  

 

3.1 Dan Olweus 

Dan Olweus er sænskur prófessor sem starfar við háskólann í Björgvin. Hann varð 

doktor frá háskólanum í Umeå 1969. Á árunum 1970-1995 veitti hann 

Ericastofnuninni í Stokkhólmi forstöðu, en hún er menntastofnun fyrir 

barnasálfræðinga. Frá árinu 1996 hefur hann verið rannsóknarprófessor í sálarfræði og 

forsvarsmaður Olweushópsins gegn einelti við háskólann í Björgvin. „Með 

vísindarannsóknum sínum hefur honum tekist að hafa áhrif á stefnumótun í 

uppeldismálum og með því lagt sitt af mörkum á sviði lýðheilsu á Norðurlöndum.“94 

Olweus hefur gefið út mörg vísindarit, almenn rit um einelti og leiðbeiningar 

fyrir skóla gegn einelti er nefnist Olweuskerfið. Olweuskerfið hefur hlotið almenna 

viðurkenningu á alþjóðlegum vettvangi og hafa grunnskólar í Noregi í auknum mæli 

tekið það í notkun sem hluta af starfi skólanna.95 Samkvæmt rannsóknum hefur dregið 
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úr einelti um 50% í skólum sem nota það. Áhugavert er að skoða hvernig 

Olweuskerfið er notað. 

 

3.2 Hvernig er Olweuskerfið notað? 

Markmið Olweusar með kerfinu er að koma í veg fyrir einelti og andfélagslega 

hegðun innan grunnskóla og utan, fyrirbyggja að það endurtaki sig, koma á betri 

tengslum milli nemenda og skapa þær aðstæður að allir nemendur geti umgengist hver 

annan.96 Olweuskerfið hefur verið þróað fyrir 4.–10. bekk grunnskóla og byggir það á 

fáum lykilreglum sem urðu til við rannsóknir á mótun og breytingum á árásarhneigð. 

Olweus telur mikilvægt að eftirfarandi atriði séu til staðar í menningu og staðblæ 

grunnskóla: a) fullorðið fólk sýni nemendum hlýju og jákvæðan áhuga, b) ákveðnar 

reglur gildi vegna óviðeigandi hegðunar nemenda, c) brjóti nemendur gegn reglum 

verði brugðist ákveðið við því án þess að nota líkamlegar eða fjandsamlegar aðferðir, 

d) fullorðið fólk beri ábyrgð og bregðist heilshugar við þegar þess gerist þörf.97 Eigi 

kerfið að bera árangur er mikilvægt að kennarar séu meðvitaðir um umfang eineltis 

innan skólans, að þeir taki þátt og hafi áhuga á að vinna að jákvæðu skólaumhverfi.98 

Þorlákur Helgason framkvæmdastjóri Olweuskerfisins á Íslandi hefur gert samantekt á

framkvæmd þess og verður greint frá henni hér. 

Verkefnisstjóri Olweuskerfisins kemur frá öðrum skóla er nefnist móðurskóli. 

Grunnskólar sem öðlast hafa reynslu í notkun Olweuskerfisins geta sótt um leyfi til 

Menntamálaráðuneytisins til að veita öðrum grunnskólum handleiðslu í notkun þess 

og kallast þá móðurskólar. Verkefnisstjóri Olweuskerfisins frá móðurskóla er faglegur 

leiðbeinandi þess og hefur hlotið kennslu í notkun kerfisins hjá Olweushópnum99 við 

háskólann í Björgvin. Hlutverk hans er að styðja starfsfólk annarra grunnskóla við að 

hefja notkun á kerfinu, fylgjast með og vera ráðgjafi. Grunnskóli telst ekki starfa 

samkvæmt kerfi Olweusar nema þar starfi verkefnisstjóri sem hefur fengið leiðsögn 

og þjálfun frá Olweushópnum.100 

Í upphafi verkefnisins er lögð nafnlaus yfirlitskönnun fyrir nemendur til að 

meta hvort einelti sé til staðar innan grunnskólans. Innan hvers skóla er stofnaður 
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stýrihópur sem ber ábyrgð á framkvæmd Olweuskerfisins í skólanum og að unnið sé 

eftir vinnuaðferðum þess. Stýrihópurinn getur breytt vinnuaðferðum og aðgerðum ef 

vilji er fyrir því. Hann fundar reglulega og heldur foreldrafundi til að kynna verkefnið 

og fjalla um einelti. Stýrihópur skipar oddvita kerfisins og er hann einnig í 

stýrihópnum. Hann ber ábyrgð á skipulagningu og vinnuaðferðum í tengslum við 

verkefnið innan skólans og er tengiliður við verkefnisstjóra og skóla.101 Öllu 

starfsfólki grunnskólans er skipt í umræðuhópa og eru á bilinu 4-15 starfsmenn í 

hverjum hóp. Tveir lykilmenn eru í hverjum hóp, þeir kynna efni sem tengist 

verkefninu og stýra umræðum um það. Í Olweuskerfinu er lögð áhersla á fræðslu og 

færniþjálfun alls starfsfólks svo og vitundarvakningu þess. Stuðst er við ýmsar bækur 

er fjalla um Olweuskerfið og einelti. Kynna þarf fyrir starfsfólki á hverju verkefnið 

byggist og hvaða breytingar það hefur í för með sér á skólastarfið. Árangur og 

skilvirkni Olweuskerfisins byggist á virkri þátttöku kennara og annars starfsliðs 

skólans.102 

Á reglulegum bekkjarfundum er rætt um félagatengsl, einelti og líðan 

nemenda í bekknum. Þeim er sagt frá hvernig einelti birtist, aðferðum sem beitt er, 

afleiðingum eineltis og hvernig bregðast skuli við verði nemendur varir við einelti. 

Ýmsar aðferðir eru notaðar við fræðsluna, svo sem myndbönd, hlutverkaleikir og 

umræður.103 Kennari og nemendur semja bekkjarreglur gegn einelti og byggja þær á 

almennum reglum skólans.104 Í upphafi verkefnisins er það kynnt fyrir foreldrum og 

áhersla lögð á að efla færni foreldra til að bregðast við einelti. Ætíð er rætt við 

foreldra þolenda og gerenda þegar einelti kemur upp. Tveir fulltrúar foreldra sitja í 

stýrihóp og taka þátt í starfsemi hans.105 

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir bent til að Olweuskerfið geti verið 

gagnlegt til að bregðast við einelti og koma í veg fyrir það í grunnskólum. Verður nú 

vikið nánar að því. 
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3.3 Kemur Olweuskerfið að gagni í grunnskólum? 

Á Íslandi hafa rúmlega 13.000 nemendur og um 2200 starfsmenn í 45 grunnskólum 

tekið þátt í Olweuskerfinu106 frá árinu 2002 eða um þriðjungur grunnskólanema. Þá 

hafa alls 55 grunnskólar sótt um þátttöku haustið 2004. Verði það að veruleika munu 

um 65% íslenskra grunnskólanema taka þátt í Olweuskerfinu sem yrði heimsmet.107 Í 

yfirgripsmikilli rannsókn sem gerð var á Íslandi 2002 og 2003 kemur fram að dregið 

hefur úr einelti um 31% í 4.–7. bekk og um 38% í 8.–10. bekk á einu ári108 og talið er 

að hugarfarsbreyting og breytt vinnulag innan grunnskólanna séu ástæður 

árangursins.109 Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á samanburði gagna frá 42 

grunnskólum á Íslandi sem hófu notkun á Olweuskerfinu haustið 2002 þar sem 8282

nemendur svöruðu árið 2002 og 8232 nemendur árið 2003. Rannsóknin leiddi í ljós að 

þolendum fækkaði úr 9,9% í 6,6% og gerendum fækkaði úr 3,9% í 2,5% í 4.-10. bekk. 

Samkvæmt rannsókninni fækkaði nemendum sem vildu leggja aðra í einelti, fleiri 

nemendur vildu hjálpa þolendum og reyndu að koma í veg fyrir einelti. Einnig unnu 

umsjónarkennarar og annað starfsfólk grunnskólanna á markvissari hátt gegn einelti 

og  samstarf heimila og skóla batnaði. Olweus telur árangur Íslendinga á unglingastigi 

einkar áhugaverðan í ljósi norskra og alþjóðlegra rannsókna sem sýna að erfitt getur 

verið að ná fram jákvæðum breytingum á þessum aldri á einu ári, eins og raunin var 

hér á landi.110 

Rannsókn Olweusar á 42 grunnskólum í Björgvin hófst vorið 1983 og voru 

2.500 nemendur í úrtakinu. Markmiðið var að meta árangur Olweuskerfisins. Notkun 

þess hófst haustið 1983 og aflað var gagna í maí árin 1983, 1984 og 1985. Rannsóknin 

leiddi í ljós að einelti dróst saman um 50% eða meira á þeim tveimur árum sem 

rannsóknin náði til og náðist mestur árangur á síðara árinu. Með Olweuskerfinu var 

einnig hægt að koma í veg fyrir að einelti endurtæki sig. Þjófnuðum og 

skemmdarverkum fækkaði og minna var um skróp. Samskipti innan bekkja urðu betri, 

nemendur voru almennt jákvæðari, og þeim leið betur í skólunum.111 Olweus hefur 

einnig rannsakað einelti í Svíþjóð og dregur hann þá ályktun af rannsóknum sínum að 

um 15% grunnskólanemenda í Svíþjóð eða um 145.000 nemendur séu aðilar að einelti 
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sem þolendur eða gerendur eða 1 af hverjum 7. Hann telur að ef allir grunnskólar í 

Svíþjóð tækju Olweuskerfið í notkun eins og gert var í Björgvin, væri líklegt að 

þolendum og gerendum fækkaði um a.m.k. 75.000.112 Ofangreindar rannsóknir 

staðfesta að í grunnskólum sem nota Olweuskerfið hefur dregið úr einelti og að hægt 

er að koma í veg fyrir það. Nemendur urðu jákvæðari, þeim leið betur og samskipti 

þeirra urðu betri. Fram hefur komið að einelti viðgengst í mörgum grunnskólum og 

víða er reynt að vinna gegn því. Það leiðir hugann að því hvort einelti geti átt sér stað 

meðal barna í leikskólum.  

 

4 Viðgengst einelti í leikskólum? 
Talið er að börn á leikskólaaldri geti verið árásargjörn og geri þau á hlut annarra átti 

þau sig ekki á afleiðingum þess til lengri tíma. Þau sjá einungis afleiðingar þess sem 

þau gera þá stundina og eiga erfitt með að setja sig í spor þolandans. Börnin læra að 

það borgar sig að leggja í einelti vegna þeirra viðbragða sem þolandinn sýnir. Ef 

þolandi, önnur börn og hinir fullorðnu bregðast við eins og gerandi gerir ráð fyrir, 

heldur gerandi áfram á sömu braut. Ágreiningsmál meðal barna á leikskólaaldri leiða 

oft til handalögmála en að sama skapi nota ung börn oft handalögmál og eða slagsmál 

í leik og stundum er erfitt fyrir starfsfólk að meta hvað teljast eðlilegir árekstrar og 

hvenær árekstrar teljast einelti. Af þessum sökum getur einelti óafvitandi viðhaldist í 

leikskólum.113 

Franqoise D. Alsaker prófessor við sálfræðideild háskólans í Bern í Sviss, 

rannsakaði einelti í leikskólum í Björgvin í Noregi árið 1991 og svo virðist sem hún sé 

fyrsta skráða eineltisrannsóknin í leikskólum í heiminum. Þátttakendur voru 120 börn 

á aldrinum 5 ½ til 7 ½ árs. Börnin voru á 14 deildum í 10 leikskólum. Notaðar voru 

myndir af öllum börnunum og þau spurð hvað hver gerði við hvern. Börnin voru 

beðin að segja bæði frá jákvæðum og neikvæðum verknaði. Rannsakendur höfðu 

mestan áhuga á að fá svör við því hvort eitthvert barnanna áreitti aðra, léti hendur 

skipta, sparkaði, klóraði eða skrökvaði. Einnig var spurt hvort munnlegt einelti ætti 

sér stað. Börnin voru spurð um sjálfsmynd sína, hver staða þeirra væri innan 

barnahópsins og hvort þau gerðu á hlut annarra barna. Kennari og aðstoðarmaður voru 

beðnir að svara spurningum er varðaði hegðun barnanna, foreldrar voru beðnir að 
 
112 Olweus 1991:8 og 88 
113 Alsaker 1997:29-30 



svara spurningum um fjölskyldumál, líðan barna sinna og hvort þau hefðu sagt frá 

áreiti í sinn garð.114 

Vegna þess að börnin virtust aðeins geta greint frá líkamlegu ofbeldi var 

einungis unnið úr þeim hluta. Til þess að barn gæti talist gerandi urðu hin börnin að 

hafa nefnt það þrisvar og aðeins eitt barn mátti hafa nefnt það sem þolanda. Til að 

barn gæti talist þolandi þurftu a.m.k. tvö börn að hafa nefnt það sem þolanda og mest 

eitt barn sem geranda. Samkvæmt þessum forsendum töldust 10% barnanna þolendur 

en 16.8% gátu talist gerendur. Í svörum barnanna um sig sjálf kom í ljós að 58.6% 

töldu sig hafa orðið fyrir árásargirni en einungis 8.5% töldu sig hafa gert á hlut 

einhvers. Niðurstöður voru þær að árásargjörn hegðun á sér stað meðal 

leikskólabarna, að hún getur flokkast undir einelti og að hægt er að nota svör barna, 

foreldra og kennara til að vinna gegn einelti.115 

Einelti hefur einnig verið rannsakað í leikskólum í Bandaríkjunum og Sviss, 

niðurstöður benda til þess að einelti í leikskólum sé sambærilegt við það sem gerist í 

grunnskólum og að það veldur mikilli spennu hjá ungum börnum.116 Árið 1996 var 

gerð rannsókn meðal 20 leikskólakennara í Bern í Sviss. Þeir störfuðu með 353 

börnum á aldrinum 5-7 ára og voru um 17 börn í hverjum hóp. Rannsóknin fólst í 65 

opnum spurningum um: a) skólann, hópinn og hugmyndafræði skólans, b) 

árásargjarna hegðun, hvernig hún birtist og hversu oft, c) einelti, atvik og aðstæður, d) 

sýn á einelti, þolendur og gerendur, d) hvað gert er til að sporna gegn einelti e) 

hugmyndum um hvernig hægt sé að koma í veg fyrir einelti. Niðurstöður sýndu að í 

14 hópum töldu leikskólakennarar árásargjarna hegðun eiga sér stað og var líkamleg 

árásarhegðun algengust. Í 7 hópum var óbeint einelti algengast og í 5 þeirra var beint 

ofbeldi einnig algengt. Fjórir leikskólakennarar nefndu útilokun úr hóp, að þykjast 

ekki sjá né heyra aðra og að fela hluti. Nokkrir leikskólakennarar töldu einungis einn 

verða fyrir einelti í hóp en flestir gátu bent á nokkur börn sem þolendur. Hið sama átti 

við um gerendur og bæði voru dæmi um allt frá einum geranda til þátttöku alls 

hópsins í einelti.117 

Gerð var viðhorfskönnun árið 2003 í öllum leikskólum Akureyrar þar sem 48 

foreldrar og jafn margir leikskólakennarar voru beðnir að svara því hvort þeir teldu að 

einelti ætti sér stað meðal leikskólabarna. Skilgreining Olweusar (sjá bls. 5) á einelti 
 
114 Alsaker 1997:30-31 
115 Alsaker 1997:32-33 
116 Alsaker [án árs]:1 
117 Alsaker 1997:31-32 



var lögð til grundvallar spurningunni. Meiri hluti svarenda sem tók afstöðu taldi að 

einelti ætti sér stað í leikskólum og rúmlega helmingur leikskólakennara sögðust hafa 

orðið varir við einelti. Hlutfallslega færri foreldrar töldu skilgreininguna eiga við. 

Spurt var hvort sú skilgreining gæti átt við um leikskólabörn og hvort svarendur teldu 

að einelti ætti sér stað meðal þeirra. Niðurstöður könnunarinnar bentu eindregið til 

þess að svo væri.118 

Sumir hafa dregið í efa að ung börn geti með áreiðanlegum hætti bent á 

ákveðin hlutverk félaga sinna vegna þess að þau þekki vini sína vel og séu hlutdræg. 

Hins vegar hafa aðrir bent á að börn á aldrinum 3½-5½ árs geti bent á árásargjarna 

hegðun og góða félagsfærni meðal félaga sinna. Rannsakað var hvort hægt væri að 

sýna fram á mismunandi hlutverk þátttakenda í einelti meðal 4-6 ára barna, hvernig 

ung börn skilja og meta þessi hlutverk og hvort niðurstöður væru áreiðanlegar. 

Þátttakendur í rannsókninni voru 4-5 ára börn úr leikskóladeildum og 5-6 ára börn í 

grunnskólum í London úr hverfum lág- og miðstéttarfólks. Börnin voru 104, 59 

drengir og 45 stúlkur af ýmsum þjóðernum. Rætt var við hvert barn tvisvar á 3½ til 4 

mánaða tímabili. Allar mælingar fóru fram á vor- og sumarönn eftir að börnin höfðu 

verið a.m.k. eina önn saman. Börnunum var sagt að allt sem þau segðu væri 

trúnaðarmál, að enginn myndi lenda í vandræðum og þau gætu hætt þátttöku hvenær 

sem væri ef þau óskuðu þess. Rannsakendur vöktu áhuga barnanna á verkefninu með 

því að nota teiknimyndir. Börnin horfðu á tvær teiknimyndir í þeim tilgangi að lýsa 

hlutverki þátttakenda í árásarferli. Í fyrri myndinni voru fjórar myndir sem sýndu 

mismunandi aðstæður við slíku atferli, þ.e. líkamlegt, munnlegt, útilokun úr 

félagsskap og illt umtal. Síðari myndin sýndi nemendur í mismunandi hlutverkum 

árásaraðila, hvetjanda, þolanda og áhorfanda í aðstæðum þar sem líkamlegu ofbeldi 

var beitt. Hvert barn var beðið að segja hvað það teldi að væri að gerast á myndunum 

og hvað hver persóna væri að gera. Síðan voru börnin beðin að bera sig sjálf og félaga 

sína saman við hlutverkin. Börnin voru spurð hvort einstaklingar í hópi þeirra eða þau 

sjálf hegðuðu sér á svipaðan hátt og fram kom á myndunum. Kennarar barnanna voru 

spurðir hvort einhver þessara hlutverka ættu við um börnin.119 

Hegðun allra barnanna var borin saman við mismunandi form árásargjarnrar 

hegðunar. Börnin báru sig og félaga sína saman við þessi hlutverk og var mest 

samræmi í svörum þeirra þegar þau bentu á árásaraðila. Þau voru líklegri til að benda 
 
118 Linda Egilsdóttir o.fl. 2003:50-51 
119 Monks o.fl. 2003 



á börn sem þeim líkaði vel við og setja þau í öll hlutverk og nefndu vini sína oftar sem 

þolendur. Þau bentu sjaldan á sig sjálf sem árásaraðila en oftar sem verjendur eða 

þolendur. Kennarar barnanna bentu oftar á árásaraðila. Rannsakendur drógu þá 

ályktun að ung börn nefni félaga sína oftar sem gerendur en þolendur og að það geti 

tengst hegðunarmynstri þeirra. Ýmsir telja að þegar árásarhneigð börn koma í nýjan 

félagahóp sýni þau árásargjarna hegðun í fyrstu gagnvart mörgum börnum, en beini 

henni síðar gagnvart fáum börnum og að það sé ástæða þess að kennarar bentu oftar á 

árásaraðila.120 

Niðurstöður ofangreindra rannsókna benda til að einelti eigi sér stað í 

leikskólum. Einelti getur haft alvarlegar afleiðingar á líf einstaklinga (sjá bls. 12-13 

og 15-16) og af því má ráða að ástæða sé til að sporna gegn einelti meðal barna strax í 

leikskólum og stuðla að jákvæðum félagstengslum meðal leikskólabarna. Í ljósi þess 

árangurs sem grunnskólar hafa náð í bættum samskiptum nemenda og baráttu gegn 

einelti með Olweuskerfinu er fróðlegt að líta til aðferða sem hafa verið reyndar í 

leikskólum og verður hér fjallað um nokkrar slíkar aðferðir. 

 

4.1 Leiðir gegn einelti í leikskólum 

Í kjölfar rannsóknar á einelti meðal leikskólabarna í Bern í Sviss árið 1998 var þróað 

forvarnarverkefni gegn einelti fyrir leikskóla og yngstu bekki grunnskóla. Verkefnið 

byggði á hugmyndafræði ýmissa sérfræðinga um einelti og ýmsum verkefnum sem 

tengjast félagsþroska. Markmiðið var að vekja athygli kennara á einelti og stuðla að 

færni þeirra við að takast á við eineltismál og í þeim tilgangi var þeim boðin þátttaka í 

námskeiði. Verkefnið fólst í því að leyfa börnum að taka þátt í að móta 

hegðunarreglur og teiknuðu þau myndir sem tengdust hverri reglu. Notaðar voru 

líkamlegar æfingar sem stuðluðu að því að efla ákveðni barnanna, hjálpa þeim að setja 

sér og öðrum mörk, læra að svara fyrir sig og að marka sér umráðasvæði.121 

Á árunum 2001-2004 unnu leikskólarnir Sunnuból, Síðusel og Krógaból á 

Akureyri þróunarverkefnið Lífsleikni í leikskóla. Markmið þróunarverkefnisins var að 

efla siðferðisvitund barna og fullorðinna en tilgangurinn var að hver einstaklingur yrði 

bæði góður og fróður. Til að kennarar gætu verið góðar fyrirmyndir þurftu þeir að 

setja markmið og þekkja viðhorf sín og siðferðilegar hugmyndir. Börnunum voru 
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kenndar ýmsar dyggðir, t.d. virðing, vingjarnleiki, hófsemi, glaðværð, og þolinmæði. 

Leikskólarnir höfðu samstarf við heimilin, m.a. með því að senda vinamús122 heim 

með börnunum, notuð var slökun með tónlist og loðtöflusögur og handbrúður með 

yngri börnunum. Í umræðum við börnin voru dyggðirnar tengdar við daglegt líf og 

aðstæður sem þau þekktu.123 Ætla má að þróunarverkefnið Lífsleikni í leikskóla geti 

komið í veg fyrir einelti og gagnlegt getur verið að rannsaka árangur af notkun þess.  

Þróað hefur verið þjálfunarefni fyrir leikskóla og neðri bekki grunnskóla sem 

notað hefur verið víða um heim í þeim tilgangi að stuðla að félags- og 

tilfinningaþroska ungra barna. Það nefnist Stig af stigi og skiptist í 3 flokka, 1. flokkur 

er ætlaður 4–6 ára börnum í leik- og grunnskólum, 2. flokkur er ætlaður 7-8 ára 

börnum og 3. flokkur 9-10 ára börnum.124 Rannsóknir benda til að ná megi góðum 

árangri með notkun þess125 og telja höfundar líklegt að vinna með Stig af stigi geti 

verið gagnleg í baráttu gegn einelti í leikskólum. Skammt er síðan Stig af stigi var 

tekið í notkun á Íslandi og þótti höfundum fróðlegt að skoða það nánar.  

 

5 Þjálfunarefnið Stig af stigi 
Þjálfunarefnið Stig af stigi var fyrst gefið út árið 1986. Markmið þess er að efla 

félags- og tilfinningaþroska barna. Stig af stigi er notað í leik- og grunnskólum víða í 

Bandaríkjunum og Kanada og hefur verið aðlagað til notkunar í Ástralíu, Þýskalandi, 

Danmörku og fleiri löndum.126 Meira en 60% grunnskóla í Noregi og Danmörku nota 

Stig af stigi til að efla félags- og tilfinningaþroska yngstu barnanna. Í þjálfunarefninu 

er stuðst við fjölbreyttar kennsluaðferðir. Það er tilbúið til notkunar fyrir kennara og 

er ætlað að efla færni barna í að átta sig á tilfinningum sínum og annarra, finna lausnir 

á samskiptavanda og hafa stjórn á hvatvísi.127 

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

sálfræðingur við Reyni ráðgjafastofu á Akureyri. Fyrir tilstilli hans hófst 

tilraunakennsla á Íslandi haustið 2001 meðal 4-6 ára barna í leikskólunum Pálmholti 

og Iðavelli á Akureyri og grunnskólunum Glerárskóla á Akureyri, Dalvíkurskóla í 
 
122 Vinamús er lítið tuskudýr sem börnin fara með til skiptis heim til sín. Henni fylgir dagbók sem 
foreldrar skrifa í það helsta sem barnið gerir þann daginn og músin fylgir barninu eftir í. Markmiðið er 
að efla vináttu og samvinnu meðal barnanna. 
123 Heimasíða Sunnubóls 
124 Stig af stigi 2002:3 
125 Frey o.fl. 2000 
126 Frey o.fl. 2000 
127 Stig af stigi 2002:3-11 



Dalvíkurbyggð, Lágafellsskóla í Mosfellsbæ og Engjaskóla í Reykjavík.128 Fullbúin 

útgáfa af Stig af stigi kom út á Íslandi í ágúst 2002.129 

5.1 Höfundur þjálfunarefnisins Stig af stigi 

Aðalhöfundur þjálfunarefnisins Stig af stigi (Second step) er Kathy R. Beland M.Ed. 

Hún er framkvæmdastjóri samtakanna Character Education Partnership og ritstjóri 

bókarinnar Ellefu grundvallarreglur sem fjallar um siðferðilegar grundvallarreglur og 

þátt þeirra í námi og þroska einstaklinga.130 Kathy R. Beland hefur ásamt fleirum 

rannsakað árangur af notkun þjálfunarefnisins Stig af stigi. Áhugi hennar hefur beinst 

að mótun einstaklingsins, félags-og tilfinningaþroska og áhrifum þeirra á hegðun, 

viðhorf og námshæfileika barna. Kathy R. Beland hefur einnig unnið að gerð 

myndbanda um uppeldismál og hafa þau unnið til verðlauna í Bandaríkjunum.131 

5.2 Hvernig er Stig af stigi notað? 

Í Stig af stigi er lögð áhersla á þekkingu og færni til að leysa úr samskiptavanda og 

bent á að börn þurfa að hemja reiði sína til að þau geti fundið lausnir. Þegar þau læra 

að hafa stjórn á hvötum sínum, verða þau færari um að takast á við ögrandi aðstæður, 

svo sem stríðni, einelti og útilokun úr hópi.132 

Í handbók Stig af stigi er mælt með að þjálfunarefnið sé kennt tvisvar í viku, í 20 

mínútur í senn og gert ráð fyrir að kennarar hvetji börnin á hverjum degi til að þjálfa 

færni sína í samskiptum við aðra. Lögð er áhersla á að viðfangsefni kennslustundanna 

tengist reynsluheimi barnanna. Í kennslustundunum eru notaðar umræður, myndir, 

handbrúður, tónlist og leiklist. Áhersla er lögð á að auka orðaforða barnanna og 

skilning þeirra á hugtökum, til að þjálfa tilfinningahæfni þeirra og færni til að leysa 

vandamál. Mikilvægt er að allt starfsfólk leikskólans noti þjálfunarefnið í daglegu 

starfi með börnum.133 Til að góður árangur náist þarf allt starfsfólk leikskólans að 

sækja námskeið til að læra að nota námsefnið. Einnig er mikilvægt að leikskólastjórar 

128 Kristján M. Magnússon 2001 
129 Stig af stigi 2002:2 
130 The Character Education Partnership 
131 Van Scholack o.fl. 2002 
132 Stig af stigi 2002:14 
133 Stig af stigi 2002 28-34 



og aðrir stjórnendur skólans leggi áherslu á agauppeldi sem uppeldi til sjálfsaga.134 

Líklegt er að þjálfunin skili árangri ef hæfir kennarar vinna kerfisbundið, áætla nægan 

tíma fyrir Stig af stigi, vinna með þjálfunarefnið á fræðilegum grunni og fylgja 

kennslunni eftir í daglegum samskiptum við börnin.135 Gera má ráð fyrir að betri 

árangur náist ef efnið er kynnt fyrir foreldrum og þeir hvattir til þátttöku. 

Í 1. flokk þjálfunarefnisins Stig af stigi eru 3 samþættir hlutar sem ætlaðir eru 4-6 

ára börnum og er markmið hans að auka hæfni barna til að skilja annað fólk og 

tilfinningar þess, setja sig í spor annarra og vera tillitsöm. Með kennslu í 1. hluta er 

lögð áhersla á að börnin verði fær um: 

1. Að greina og skilja tilfinningar annarra með því að lesa úr svip og látbragði. 

2. Að skilja að fólk getur borið ólíkar tilfinningar til sömu aðstæðna. 

3. Að átta sig á að tilfinningar geta breyst og hvers vegna það gerist. 

4. Að segja fyrir um tilfinningar annarra við ákveðnar aðstæður.  

5. Að gera sér grein fyrir að þarfir og óskir fólks geti verið mismunandi. 

6. Að skilja á milli þess sem gert er óvart og verknaðar af ásetningi. 

7. Að nota hugtakið réttlæti við ákveðnar aðstæður.  

8. Að geta hlustað á aðra og lýst tilfinningum sínum með „ég-boðum.“ 

9. Að sýna umhyggju með því að hugga og hjálpa.136 

Í 2. hluta fyrsta flokks Stig af stigi sem er sjálfstætt framhald af 1. hluta, eru mörg 

hugtök úr 1. hluta rifjuð upp og lögð áhersla á að þjálfa börnin í að hafa stjórn á 

hvatvísi og leysa úr vanda stig af stigi. Þar sem mikilvægt er að börnin læri að gera 

hlutina í réttri röð, er ferli þess líkt við umferðarljós, þ.e. nema staðar, bíða og halda 

áfram. Þegar ágreiningur kemur upp, þurfa börnin að læra að staldra við, skilja að 

vandi er á ferðum og greina hann. Því næst læra þau að bíða, finna möguleika til 

lausnar og reyna að segja fyrir um afleiðingar hvers möguleika fyrir sig. Að síðustu 

læra þau að velja bestu lausnina, breyta hugsun í verknað og prófa hana.137 

Í 3. hluta 1. flokks Stig af stigi er gert ráð fyrir að börnin læri sjálfstjórn. Í 

henni felst meðal annars að hugsa upphátt og tala við sjálfan sig, með sjálfstjórn er 

hægt að rjúfa vítahring reiði og hafa hemil á henni, læra líkamlega slökun og þekkja 

tilfinningar sínar og annarra.138 Börnin eru þjálfuð markvisst í að nota færni sem 
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kennd var í 1. hluta 1. flokks þjálfunarefnisins, lögð áhersla á aukinn orðaforða þeirra 

og að þau tengi nýja færni við aðstæður í daglegu lífi.139 

5.2.1 Kennsluefni Stig af stigi 

Reynir ráðgjafastofa á Akureyri hefur einkarétt á þjálfunarefninu Stig af stigi og selur 

það í handhægum pappakössum sem í eru: a) handbók með kennsluleiðbeiningum, b) 

tvær handbrúður (Hvutti hvatvísi og Snigill staðfasti), c) geislaplata með 

barnasöngvum sem tengjast efninu, d) tvö veggspjöld til að hengja upp í stofunni, e) 

tússtafla og tússpenni, f) 33 myndaspjöld í númeraröð með leiðbeiningum á bakhlið. 

Á framhlið þeirra eru stórar myndir sem kennsla og umræður byggjast á en á bakhlið 

eru stuttar sögur um myndirnar, upplýsingar um hvaða færni verið er að kenna, 

fyrirmæli um hvernig gert er ráð fyrir að kennslustundin fari fram og uppástungur um 

leiðir til að gera kennsluna áhrifaríkari.140 

5.2.2 Uppbygging kennslustundar í Stig af stigi 

Gert er ráð fyrir að hver kennslustund taki ekki lengri tíma en 15-25 mínútur og 

byggist upp á þremur stuttum þáttum sem eru:  

a) Undirbúningur fyrir kennslustund þar sem t.d. er hægt að nota ýmsa hreyfisöngva 

eða leiki og brúðuleikrit með Hvutta hvatvísa og Snigli staðfasta. 

b) Sögukorn og umræður, en þá horfa börnin á mynd framan á spjaldi meðan 

kennarinn les sögu um hana upphátt fyrir þau og ræðir um meginatriði hennar. 

Mikilvægt er að öll börnin sjái myndina vel, kennarinn noti opnar spurningar, hlusti 

eftir svörum barnanna og leiði umræður áfram.  

c) Hlutverkaleikur eða annað sem börnin gera. Kennarinn sýnir börnunum hvernig 

hægt er að nota nýja færni í hlutverkaleik og fær þau til að taka þátt í honum með 

sér.141 

Við upphaf kennslu í Stig af stigi þurfa kennarinn og börnin að móta í 

sameiningu reglur fyrir stundirnar þar sem fram kemur t.d. að allir eiga að sitja kyrrir 

meðan á kennslu stendur, sá sem vill fá orðið þarf fyrst að rétta upp hönd og einn talar 

í einu meðan hinir hlusta. Gott getur verið að hengja reglurnar upp á vegg í stofunni, 
 
139 Stig af stigi 2002:34-35 
140 Stig af stigi 2002:18 
141 Stig af stigi 2002:18-22 



einnig getur verið ágætt að kennslan fari alltaf fram í sömu stofu. Dæmigerð 

kennslustund í Stig af stigi með 4-5 ára börnum getur farið þannig fram að börnin sitja 

í hálfhring og kennarinn situr fyrir framan þau. Hann byrjar stundina á fara yfir reglur 

í Stig af stigi með börnunum og fara í leik með þeim eða syngja einn söng. Síðan 

sýnir hann börnunum mynd framan á myndaspjaldi, spyr börnin hvað þau haldi að sé 

að gerast á myndinni og ræðir um það við þau litla stund. Kennarinn beinir 

spurningum til eins barns í einu, hann getur t.d. spurt hvernig þau haldi að þeim 

myndi líða í svipuðum aðstæðum, vekur athygli barnanna á mikilvægum atriðum og 

dregur saman helstu svör þeirra. Að því loknu sýnir kennarinn börnunum með 

hlutverkaleik hvernig þau geta notað þá færni sem fjallað var um í sögunni.142 

5.3 Kemur Stig af stigi að gagni? 

Rannsóknir hafa verið gerðar á árangri af kennslu í Stig af stigi m.a. í Bandaríkjunum 

og á Íslandi. Fyrsta rannsókn til að meta árangur þess var gerð í 14 grunnskólum í 

úthverfum Washingtonríkis 1993-1994. Rannsóknin fór fram meðal 790 barna í 

yngstu bekkjum grunnskóla. Þjálfunarefnið var kennt í 4 til 5 mánuði, rannsókn var 

gerð í upphafi og við lok kennslunnar og 6 mánuðum síðar. Samkvæmt niðurstöðum 

hennar dró úr líkamlegri árásarhegðun en hún jókst í samanburðarhópnum og 6 

mánuðum eftir að kennslu lauk sýndu börn sem fengið höfðu kennslu í Stig af stigi, 

sjaldnar líkamlega árásarhegðun en börn í samanburðarhópi. Börnin sýndu einnig 

meiri hæfni í að leysa úr ágreiningsmálum og notuðu sjaldnar leiðinlegt orðbragð en 

börn í samanburðarhópi. Niðurstöður benda ennfremur til að jákvæð áhrif efnisins 

hafi langtímaáhrif á hegðun og félagslega færni. Í annarri rannsókn á Stig af stigi sem 

gerð var í Bandaríkjunum komu í ljós vísbendingar um að líkamlegum átökum hafi 

fækkað og samskipti barnanna hafi batnað til muna.143 

Minna er vitað um árangur af kennslu í Stig af stigi meðal barna í efstu 

bekkjum grunnskóla en fyrstu rannsóknir benda til að skilningur þeirra á mismunandi 

sjónarmiðum og færni þeirra til að leysa úr vanda og hafa stjórn á reiði, hafi aukist við 

þátttöku þeirra í þjálfunarefninu.144 

142 Stig af stigi 2002:22-23 
143 Frey o.fl. 2000 
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Í tengslum við tilraunakennsluna á Íslandi (sjá bls. 25-26) var gerð rannsókn á árangri 

af kennslu í Stig af stigi. Lagðir voru spurningalistar fyrir foreldra og kennara 109 

barna áður en kennslan hófst og aftur að 6 mánuðum liðnum. Spurt var um álit þeirra 

á þróun ýmissa félagsfærniþátta hjá börnunum.145 Endanlegar niðurstöður 

rannsóknarinnar liggja ekki fyrir146 en til eru bráðabirgðaniðurstöður sem sýna að 

kennarar telja börnin hafa náð betri félagsfærni í flestum þáttum sem mældir voru. 

Foreldrar töldu að dregið hefði úr heildarvanda barnanna og greinilegt var að 

breytingar komu skýrar fram í skólum en á heimilum en enginn einn félagsfærniþáttur 

mældist marktækur Engin rannsókn fór fram á viðmiðunarhópi og erfitt að segja til 

um hvort og hversu miklar breytingar urðu vegna kennslu í Stig af stigi.147 

Eins og fram hefur komið hafa rannsóknir sýnt að einelti á sér stað í 

grunnskólum og í mörgum þeirra er unnið gegn því með markvissum aðgerðum. Lítil 

umræða hefur farið fram um einelti í leikskólum á Íslandi en á síðustu árum hafa augu 

manna beinst að því að einelti á sér ekki síður stað í leikskólum. Þar hefst einelti bæði 

hjá gerendum og þolendum og ef ekki er spornað gegn því þar er hætta á að eineltið 

fái að þróast áfram þegar börnin fara í grunnskóla. Því er mikilvægt að koma í veg 

fyrir einelti meðal barna strax á leikskólaaldri. Leikskólinn er fyrsta skólastigið, þar er 

mikilvægur grunnur lagður að félags- og tilfinningaþroska barna. Æ fleiri leikskólar 

hafa komið auga á mikilvægi þess að þjálfa börn markvisst í samskiptafærni og notað 

til þess þjálfunarefnið Stig af stigi. Þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

þjálfunarefninu gefa til kynna að með markvissri kennslu megi efla félags- og 

tilfinningaþroska leikskólabarna og það sé gagnlegt í baráttu gegn einelti. Mikilvægt 

er að rannsaka það nánar og hvort það getur komið í veg fyrir einelti. Höfundar 

ákváðu að leggja lóð á þessa vogarskál og kanna árangur af kennslu í Stig af stigi 

meðal barna í leikskóla á Norðurlandi.  

 

6. Könnun 
Markmið höfunda var að auka við þekkingu á áhrifum kennslu í þjálfunarefninu Stig 

af stigi á félags- og tilfinningaþroska barna og kanna hvort sýnilegur munur væri á 

viðhorfum kennara og foreldra til þroska 4-5 ára barna eftir kennslu þjálfunarefnisins í 

 
145 Kristján M. Magnússon 2003:a  
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4 mánuði. Rannsóknarspurningin var: Telja foreldrar og kennarar 4-5 ára barna að þau 

verði færari að leysa úr ágreiningsmálum eftir 4 mánaða kennslu í Stig af stigi? 

 

6.1 Aðferð 

Þátttakendur: Til þátttöku í könnuninni voru valin 9 börn á aldrinum 4-5 ára í einnar 

deildar leikskóla, kennari þeirra og foreldrar og tóku foreldrar 8 barna þátt. Börnin 

voru þátttakendur í kennslu í 1. hluta 1. flokks þjálfunarefnisins Stig af stigi í 

leikskólanum. Foreldrar barnanna voru allir í sambúð og störfuðu feður þeirra við 

sjómennsku og landbúnað, verkamannavinnu og tónlistarkennslu en mæður barnanna 

voru verkakonur og bændur, nemar og heimavinnandi húsmæður.  

Efni: Að fengnu leyfi Persónuverndar, Skólaþjónustu Úteyjar,148foreldra 

barnanna (sjá fylgiskjöl 1, 2 og 3), kennara þeirra og skólastjóra leikskólans voru 

útbúnir spurningalistar. Þeir voru unnir úr spurningalistum sem notaðir voru í 

rannsókn á árangri kennslu í þjálfunarefninu Stig af stigi á Íslandi og voru 

svarmöguleikar hafðir þeir sömu og í þeirri rannsókn. Á spurningalista (sjá fylgiskjal 

8) til kennara voru 10 spurningar (nr. 5-14) þar sem 5 svarmöguleikar voru gefnir fyrir 

hverja spurningu um félags- og tilfinningafærni barnanna. Sömu spurningar voru á 

spurningalista (sjá fylgiskjal 7) til foreldra en jafnframt voru á honum 4 opnar 

spurningar (nr. 1-4) sem vörðuðu atvinnu föður og móður, hvort barn byggi hjá 

foreldrum og hvar í röð systkina barnið væri. Spurningalistar voru auðkenndir með 

númerum í stað nafna og því ekki hægt að rekja svörin til ákveðinna einstaklinga. 

Framkvæmd: Í upphafi októbermánaðar 2003 var foreldrum allra barnanna 

afhentur spurningalisti fyrir barn sitt og kennara þeirra afhentur spurningalisti fyrir 

hvert barn. Við svörun á spurningum voru þeir beðnir að taka mið af félags- og 

tilfinningafærni barnanna á síðustu 2 vikum og skila spurningalistunum að viku 

liðinni í kassa í forstofu leikskólans. Þegar spurningalistunum hafði verið skilað hófst 

kennsla í 1. hluta 1. flokks þjálfunarefnisins Stig af stigi en markmið hans er að börn 

geri sér grein fyrir tilfinningum sínum og annarra. Kennslan stóð yfir í 4 mánuði en 

um miðjan febrúar 2004 var foreldrum barnanna og kennara þeirra afhentur 

spurningalisti með sömu spurningum og í fyrri könnun. 

 

148 Samstarf sveitarfélaga við utanverðan Eyjafjörð um félags- og skólamál. 



6.2 Greining gagna 

Niðurstöður eru í formi lýsandi tölfræði og báru höfundar saman svör þátttakenda við 

spurningum um félags- og tilfinningaþroska barnanna í fyrri og síðari könnun. 

Svarendur fengu 5 svarmöguleika, sem voru: Alls ekki rétt, mjög rétt og þrír ónefndir 

möguleikar þar á milli. Foreldrar svöruðu spurningalista um barn sitt og kennari 

svaraði spurningalista fyrir hvert barn, þ.e. 2 spurningalistar fengust fyrir hvert barn í 

hvorri könnun og heildarfjöldi svara því 32 fyrir hverja spurningu. Svarmöguleikar 

voru dregnir saman í 3 svör, aldrei/sjaldan, stundum og oft.  

Til að auðvelda úrvinnslu gagna voru svör sett í tölvutækt form og súlurit 

notuð til að bera saman svör foreldra og kennara úr báðum könnunum. Útbúið var eitt 

súlurit fyrir hverja spurningu og á hverju súluriti eru svör foreldra og kennara við 

spurningum úr báðum könnunum. Á y ás súlurita er fjöldi barna táknaður með tölum 

frá 1-8 og tákna súlur á x ás svör við spurningum. Til hægri við súlur eru skýringar 

þar sem fyrri könnun er auðkennd sem Foreldrar 1 og Kennari 1 og síðari könnun 

sem Foreldrar 2 og Kennari 2. Ekki var gerð forprófun til að meta spurningar og kom 

sá galli fram á gerð spurningalistans að orðalag spurningar nr. 9 gat orðið til þess að 

foreldrar og kennari misskildu spurninguna (sjá fylgiskjal nr. 7). Höfundar tóku 

ákvörðun um að vinna ekki úr svörum við spurningu nr. 9 þar sem þeir töldu að ekki 

væri samræmi milli hennar og svarmöguleika sem gefnir voru.  

Í súluritum hér að neðan er álit foreldra og kennara á félags- og 

tilfinningafærni barnanna í fyrri og síðari könnun og greint frá helstu niðurstöðum 

þeirra. 

 



6.3 Niðurstöður könnunar 
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Aldrei/Sjaldan Stundum Oft 

Dregur sig út úr félagsskap við önnur börn þegar ósætti á sér stað

Foreldrar 1

Kennari 1

Foreldrar 2

Kennari 2

Eftir 4 mánaða kennslu í Stig af stigi töldu foreldrar að færri börn en áður drægju sig 

oft úr félagsskap við önnur börn þegar ósætti ætti sér stað en kennarinn var ósammála 

þeim og taldi að þeim hefði fjölgað um helming.  
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Aldrei/Sjaldan Stundum Oft 

Getur sett sig í spor annarra barna

Foreldrar 1

Kennari 1

Foreldrar 2

Kennari 2

Afar athyglisvert er að viðhorf foreldra til þess hvort börnin geti oft sett sig í spor 

annarra barna hefur breyst töluvert og telja þeir að þeim hafi fjölgað um helming milli 

kannana. Einnig vekur það sérstaka athygli að kennarinn er sammála foreldrum um að 

breyting hafi orðið í þessa átt. 



Mynd 3    
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Aldrei/Sjaldan Stundum Oft 

Æsist auðveldlega (ófyrirsjáanleg viðbrögð)

Foreldrar 1
Kennari 1
Foreldrar 2
Kennari 2

Viðhorf kennarans til þess hvort börnin æsist oft auðveldlega hefur ekki breyst þrátt 

fyrir að Stig af stigi hafi verið kennt í 4 mánuði. Hins vegar telja foreldrar að færri 

geri það en áður. Einnig er athyglisvert að bæði foreldrar og kennarar telja að þeim 

börnum fjölgi sem æsast stundum en mun fleiri foreldrar telja að þau geri það. 
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Aldrei/Sjaldan Stundum Oft 

Truflar önnur börn í leik eða vinnu

Foreldrar 1
Kennari 1
Foreldrar 2
Kennari 2

Hér sést munur á viðhorfi foreldra milli kannana til spurningarinnar um hvort börnin 

trufli önnur börn í leik og vinnu, þar sem þeim fjölgar aðeins og álit kennarans hefur 

einnig breyst í sömu átt sem vekur sérstaka athygli. Hér eru foreldrar og kennarar á 

sama máli.  



Mynd 5 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Fj
öl

di
ba

rn
a

Aldrei/Sjaldan Stundum Oft 

Finnur lausnir og málamiðlanir í deilum sem það lendir í 

Foreldrar 1
Kennari 1
Foreldrar 2
Kennari 2

Forvitnilegt er að skoða svör foreldra við þessari spurningu þar sem að mati þeirra 

fjölgar þeim börnum um helming milli kannana sem finna oft lausnir og málamiðlanir 

í deilum sem þau lenda í og greinilegt er að viðhorf kennarans bendir í svipaða átt. 
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Aldrei/Sjaldan Stundum Oft 

Barnið er feimið og óöruggt

Foreldrar 1
Kennari 1
Foreldrar 2
Kennari 2

Þegar svör við þessari spurningu eru skoðuð sést greinilegur munur milli fyrri og 

síðari könnunar á viðhorfi foreldra annars vegar og kennara hins vegar, þ.e svör 

beggja aðila benda í þá átt að þeim börnum fækki verulega sem eru sjaldan eða aldrei 

feimin.  
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Aldrei/Sjaldan Stundum Oft 

Deilir með öðrum eða lánar t.d. leikföng

Foreldrar 1
Kennari 1
Foreldrar 2
Kennari 2

Ef marka má svör foreldra við þessari spurningu hefur þeim börnum fjölgað milli 

kannana sem lána öðrum börnum oft. Hins vegar hefur viðhorf kennarans ekki breyst 

á fjögurra mánaða tímabili, í báðum könnunum telur hann að jafnmörg börn láni 

öðrum börnum oft. 
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Aldrei/Sjaldan Stundum Oft 

Reynir að stöðva rifrildi eða ósætti milli annarra barna

Foreldrar 1
Kennari 1
Foreldrar 2
Kennari 2

Hér sést athyglisverður munur á viðhorfi foreldra og kennara í síðari könnuninni en þá 

telur kennarinn að helmingi fleiri börn reyni stundum að stöðva ósætti milli annarra 

barna miðað við álit foreldra og að hans mati hefur þeim fjölgað frá því að fyrri 

könnun var gerð. Þetta gæti verið forvitnilegt að skoða nánar. 
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Aldrei/Sjaldan Stundum Oft

Á auðvelt með að leika í hópi með öðrum börnum

Foreldrar 1
Kennari 1
Foreldrar 2
Kennari 2

Þessi mynd sýnir að viðhorf bæði foreldra og kennarans til þess hvort börnin eigi 

auðvelt með að leika í hópi með öðrum börnum hefur ekki breyst eftir 4 mánaða 

kennslu með Stig af stigi og telja þeir að þau eigi jafn auðvelt með það og fyrr. Einnig 

er afar athyglisvert að í fyrri könnun eru foreldrar sammála kennaranum um hversu 

mörg börn eigi aldrei eða sjaldan auðvelt með að leika í hópi með öðrum börnum, en 

þetta svar á aðeins við um 1 barn í síðari könnun og þar eru þeir einnig sammála. 

 

7 Umræða 
Heildarniðurstöður beggja kannana leiddu í ljós að kennari barnanna taldi að kennsla í 

þjálfunarefninu Stig af stigi hefði aukið félags- og tilfinningaþroska þeirra og 

foreldrar barnanna voru á sama máli. Þegar svör þátttakenda voru borin saman kom 

ýmislegt athyglisvert í ljós, t.d. voru viðhorf foreldra og kennara yfirleitt samhljóða en 

þó ekki alltaf eins og þegar spurt er hvort börn dragi sig úr félagsskap við önnur börn. 

Eftir 4 fjögurra mánaða kennslu í Stig af stigi áleit kennari að fleiri börn drægju sig 

oft úr félagsskap við önnur börn en foreldrar töldu að þeim fækkaði (sjá mynd 1). 

Skýring á þeirri niðurstöðu gæti verið að börnin hafi lært í Stig af stigi að leysa eigi 

ágreiningsmál með friðsamlegum hætti en hafi ekki öðlast næga færni til þess þar sem 

þau hafi ekki enn fengið kennslu í því. Ástæður fyrir ólíkum viðhorfum foreldra og 

kennara geta t.d. verið þær að þeir sjá börnin ekki í sama umhverfi, en leikaðstæður 



barna á heimilum eru frábrugðnar aðstæðum þeirra í leikskólum og ætla má að meira 

reyni á samskiptafærni þeirra þar (sjá bls. 39-40).  

Foreldrar og kennari höfðu ólík viðhorf varðandi spurningu um hvort börnin 

reyndu að stöðva rifrildi eða ósætti milli annarra barna, þeim fjölgaði að mati 

kennarans en foreldrar töldu að þeim fækkaði (sjá mynd 8). Höfundar telja að ólíkar 

leikaðstæður barna hafi áhrif á þennan þátt og að kennsla í Stig af stigi hafi orðið til 

þess að börnin áttuðu sig betur á tilfinningum sínum og annarra og vildu stöðva 

ósætti. Foreldrar sjá börnin sjaldnar en kennarinn í stórum barnahópi þar sem 

ágreiningur getur skapast og því er líklegt að þeir hafi metið þennan þátt á annan hátt 

en kennarinn.  

Að mati þátttakenda gátu fleiri börn en áður sett sig í spor annarra í síðari 

könnun (sjá mynd 2) og af því má ráða að kennsla í Stig af stigi hafi haft áhrif á 

hegðun barnanna, þau hafi áttað sig á líðan annarra sem bendir til þess að 

tilfinningaþroski þeirra hafi aukist. Höfundum finnst þessi árangur markverður þar 

sem talið hefur verið að árangur af kennslu í Stig af stigi mælist ekki fyrr en eftir 1 árs 

kennslu í þjálfunarefninu.149 

Foreldrar og kennarar töldu að þeim börnum hafi fjölgað sem trufluðu önnur 

börn í leik og vinnu (sjá mynd 4) og getur skýring þess verið sú að á sama tíma og 

kennsla í Stig af stigi hófst var sú nýbreytni gerð að leyfa börnunum að fara óhindrað 

á milli leiksvæða. Við samanburð á fyrri og síðari könnun sést að börnin komast oftar 

að samkomulagi sjálf þegar ósætti á sér stað, þau geta oftar sett sig í spor annarra 

barna og sýna öðrum meiri tillitssemi sem bendir til þess að samskipti þeirra hafi 

batnað. Einnig sést að börnum sem stöðva ósætti annarra fækkar, þau virðast draga sig 

til baka, vera óöruggari en áður og telja höfundar það benda til þess að þau geri sér 

grein fyrir tilfinningum sínum og annarra en viti ekki hvernig þau eiga að nota hina 

nýju þekkingu í samskiptum sínum. Þegar niðurstöður beggja kannana eru bornar 

saman sést að félags- og tilfinningaþroski barnanna hefur aukist, og er það í samræmi 

við bráðabirgðaniðurstöður íslensku rannsóknarinnar (sjá bls. 30) sem benda til að 

félagsleg færni barna hafði aukist verulega að mati kennara eftir 6 mánaða kennslu í 

Stig af stigi. Niðurstöður þeirrar rannsóknar sýndu einnig að kennarar töldu 

tifinningaþroska barnanna hafa aukist og eru niðurstöður höfunda samhljóða því (sjá 

myndir 2, 5, og 7-9). 

 
149 Guðbjörg Ingimundardóttir 2004 



Höfundar telja að börnin hafi orðið færari í að leysa úr ágreiningi eftir 4 mánaða 

kennslu í Stig af stigi og að félags- og tilfinningaþroski þeirra hafi aukist. Sé raunin 

sú, má spyrja hvort kennsla í Stig af stigi hefur stuðlað að því, hvort það hefur gerst 

vegna aukins þroska barnanna eða vegna þess sem börnin lærðu af starfsfólki 

leikskólans í daglegum samskiptum. Til að svara því er nauðsynlegt að rannsaka 

frekar árangur af kennslu í Stig af stigi og bera þær niðurstöður saman við niðurstöður 

úr samanburðarhópi. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar til að meta árangur af kennslu í Stig af stigi 

meðal barna í leikskólum og neðri bekkjum grunnskóla. Niðurstöður þeirra hafa bent 

til þess að dregið hafi úr líkamlegri árásarhegðun og börnin hafi sýnt meiri hæfni í að 

leysa úr ágreiningsmálum. Þær benda ennfremur til að líkamlegum átökum hafi 

fækkað og samskipti barnanna hafi batnað til muna.150 Bráðbirgðaniðurstöður íslensku 

rannsóknarinnar sýna að börnin hafa náð betri félagsfærni í flestum þáttum sem 

mældir voru151 (sjá bls. 30) og þegar niðurstöður kannana höfunda eru bornar saman 

við niðurstöður hennar og bandarískrar rannsóknar (sjá bls. 29-30) eru þær samhljóða 

þegar svipaðir matsþættir eru bornir saman. Kannanir höfunda leiddu í ljós að börnum 

sem æstust auðveldlega fjölgaði milli kannana (sjá mynd 3) og er það ekki í samræmi 

við niðurstöður íslensku rannsóknarinnar. Höfundar telja skýringu þess vera þá að 

börnin voru ekki byrjuð að læra sjálfstjórn þegar síðari könnun var gerð þar sem ekki 

var komið að kennslu í 3. hluta þjálfunarefnisins sem fjallar um sjálfsstjórn. 

Athyglisvert er að samkvæmt bráðabirgðaniðurstöðum íslensku rannsóknarinnar var 

mikill munur á viðhorfi kennara og foreldra hvað varðar félags- og tilfinningaþroska 

barna en í könnunum höfunda var lítill munur á viðhorfi þeirra og gæti verið 

áhugavert að kanna ástæður þess frekar. 

Umhverfi og leikaðstæður barna á heimilum eru frábrugðnar aðstæðum þeirra 

í leikskólum og ætla má að meira reyni á samskiptafærni þeirra í leikskólum. Líklegt 

er að foreldrar og kennarar svari sömu spurningum á ólíkan hátt þar sem þeir sjá ekki 

börnin í sama umhverfi. Viðhorf kennara til félags- og tilfinningaþroska barnanna 

markast af samskiptum barnanna þar sem þeir fylgjast með þeim í leikskólanum á 

degi hverjum. Í leikskólum eru mörg börn saman, eiga samskipti við marga ólíka 

einstaklinga og mikilvægt er að samskipti þeirra séu jákvæð. Foreldrar sjá börn sín 
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yfirleitt í fámennari hópi innan fjölskyldunnar og þar reynir á annan hátt á 

samskiptafærni þeirrra.  

Höfundar telja líklegt að þegar fólk svarar huglægum spurningum geti líðan 

þess, þol við álagi, mismunandi aðstæður og viðhorf haft áhrif á svör hverju sinni og 

þar af leiðandi á niðurstöður. Gallar á spurningum höfðu hugsanlega einnig áhrif og 

verið getur að svarendur sem völdu svarmöguleika á miðjum kvarðanum hafi túlkað 

hann sem hvorki né. Hyggilegt hefði verið að leggja listann í heild fyrir nokkra 

foreldra áður en könnunin fór fram til að fyrirbyggja galla. Einnig hefði verið 

skynsamlegt að halda fund með öllum kennurum leikskólans þegar vinna með Stig af 

stigi var hafin og fá fulltrúa frá Reyni ráðgjafastofu til að styrkja þá enn frekar í 

notkun þess í daglegum samskiptum við börnin.  

Bráðabirgðaniðurstöður íslensku rannsóknarinnar sem gerð var til að kanna 

árangur af Stig af stigi sýnir að félags- og tilfinningaþroski barna eykst við notkun 

þess og eru samhljóða erlendum rannsóknum. Ennfremur benda þær til að jákvæð 

áhrif kennslunnar hafi langtímaáhrif á hegðun og félagslega færni barna og mikilvægt 

er að hefja kennslu í Stig af stigi strax í leikskóla til að stuðla að aukinni félagsfærni 

barna og koma með því í veg fyrir einelti í leikskólum. Þrátt fyrir að úrtak höfunda 

hafi einungis verið 8 börn gáfu niðurstöður sterkar vísbendingar um að félags- og 

tilfinningaþroski barnanna hafi aukist eftir kennslu í Stig af stigi í 4 mánuði. Þörf er 

frekari rannsókna á langtímaáhrifum af kennslu í Stig af stigi á hegðun og félagslega 

færni barna þar sem ekki hefur verið hægt að fullyrða hvort sá árangur sem 

niðurstöður hafa sýnt séu vegna kennslu í þjálfunarefninu, aukins þroska barnanna eða 

vegna annarra þátta. Brýnt er að rannsóknum verði haldið áfram svo kanna megi enn 

frekar árangur af því á ýmsum sviðum, t.d. á samskipti barna innan leikskólans en 

einnig hvort börnin sýna meiri félagsfærni í umhverfi fjölskyldunnar og heimilisins. 

Til þess þarf að gera fleiri nákvæmar og víðtækar rannsóknir og mikilvægt er að bera 

niðurstöður þeirra saman við börn í viðmiðunarhópi.  

Höfundar telja mikilvægt að leikskólar taki aðgerðaáætlanir í notkun sem sýnt 

hefur verið fram á með rannsóknum að auki félagsfærni og sýni góðan árangur gegn 

einelti meðal barna. Leikskólakennarar þurfa að vera jákvæðir fyrir því að nota 

aðgerðaráætlanir sem stuðla að félags- og tilfinningaþroska barna.  

 



7.1 Horft til framtíðar 

Nauðsynlegt er að hanna aðgerðaáætlun gegn einelti til notkunar í leikskólum á 

Íslandi líkt og gert er í grunnskólum og mikilvægt er að rannsaka árangur af slíkri 

áætlun. Áhugavert væri að kanna hvort hægt sé að nota sömu aðgerðaáætlanir í 

leikskólum og skilað hafa árangri í grunnskólum. Ein slík áætlun sem áhugavert er að 

skoða er notuð markvisst í grunnskólum sveitarfélagsins Kolding í Danmörku. Hún er 

notuð gegn einelti og til að stuðla að betri samskiptum og mynda elstu nemendur 

skólanna sérstakan hóp sem nefnist Vinir eru nauðsynlegir. Hlutverk þeirra er að 

aðstoða nemendur sem virðast útundan við að komast inn í hóp annarra barna og 

fylgjast með samskiptum milli nemenda skólans. Nemendahópurinn fundar þriðju 

hverja viku með einum starfsmanni skólans og gerir grein fyrir hvort einelti eigi sér 

stað eða einhver sé hafður útundan. Sé svo er unnið eftir ákveðnu ferli þar sem tekið 

er á vandanum og fylgst áfram með nemandanum.152 Hægt væri að fela elstu börnum 

leikskólans að aðstoða börn sem eru að byrja í leikskóla við að komast inn í 

félagahópinn og vera fyrirmynd fyrir yngri börn. Með því er stuðlað að sterkum 

félagstengslum innan leikskólans og dregið úr líkum á einelti. 

Komið hefur fram að Olweuskerfið hefur verið notað í grunnskólum til að 

vinna gegn einelti og sýnt hefur verið fram á árangur þess (sjá bls. 20-21). Höfundar 

velta fyrir sér hvort hægt væri að nota Olweuskerfið samhliða vinnu með Stig af stigi í 

leikskólum, í þeim tilgangi að stuðla að meiri félagsfærni og koma í veg fyrir einelti 

meðal leikskólabarna. Starfsumhverfi leik- og grunnskóla er ólíkt og til að líklegt sé 

að Olweuskerfið beri árangur í leikskólum má gera ráð fyrir að aðlaga þurfi það að 

þörfum þeirra. Hér verður greint frá hugmyndum höfunda um hvernig hugsanlega 

væri hægt að sameina Olweuskerfið og kennslu í Stig af stigi í leikskólum í eitt kerfi 

hér nefnt Eineltiskerfi. 

 Í leikskóla sem notar Eineltiskerfið er mikilvægt að menning og staðblær 

einkennist af jákvæðu hugarfari og alúð kennara hans, skýrar reglur þurfa að gilda um 

viðbrögð vegna óviðunandi atferlis og kennarar þurfa að fylgja þeim eftir. Mikilvægt 

er að kennarar leikskólans setji ramma um viðmiðunarreglur og taki stjórnina við 

ákveðnar aðstæður.153 Kennarar og annað starfsfólk leikskólans þurfa að taka virkan 

þátt í að vinna gegn einelti, hafa áhuga á að vinna að jákvæðum samskiptum innan 

 
152 Mobbefri skole 
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hans og kynna sér umfang eineltis og andfélagslegrar hegðunar meðal barnanna.154 Í 

leikskólanum þarf að stofna stýrihóp sem ber ábyrgð á framkvæmd og skipulagningu 

Eineltiskerfisins og að unnið sé eftir vinnuaðferðum þess. Stýrihópurinn fundar 

reglulega og kynnir verkefnið fyrir foreldum. Leggja þarf áherslu á að fræða starfsfólk 

með námskeiðum og þjálfa það í daglegri notkun á Eineltiskerfinu, stofna þarf 

umræðuhópa þar sem rætt er um einelti, á hverju verkefnið byggist og væntingar 

starfsfólks til þess.  

Mikilvægt er að allt starfsfólk leikskólans noti Eineltiskerfið í daglegu starfi 

með börnum og taki virkan þátt í vinnu með það. Notast má við námsefnið Stig af 

stigi sem yrði lagt fyrir tvisvar í viku, 20 mínútur í senn þar sem notaðar eru myndir, 

umræður, handbrúður, tónlist og leiklist. Fleiri aðferðir koma til greina, t.d. 

hlutverkaleikir og barnabókmenntir. Í fyrri kennslustundinni er nýtt efni lagt fyrir en í 

þeirri síðari er efni fyrri kennslustundar rifjað upp og kennari stýrir umræðu með 

börnunum þar sem rætt er um samskipti þeirra, tilfinningar og hvernig hægt er að 

leysa ágreiningsmál. Leggja þarf áherslu á að tengja viðfangsefni kennslustundanna 

við reynsluheim barnanna, auka orðaforða þeirra og skilning á hugtökum með það að 

markmiði að þjálfa tilfinningahæfni þeirra og færni til að leysa úr vanda.155 Mikilvægt 

er að börnin taki þátt í að móta umgengnis- og samskiptareglur. Komi eineltismál upp 

innan leikskólans, ræðir starfsfólk við gerendur, þolendur og foreldra þeirra.156 Með 

því að sameina Olweuskerfið og kennslu í Stig af stigi í leikskólum væri hægt að 

stuðla að jákvæðum samskiptum innan leikskólans, aukinni félagsfærni meðal 

leikskólabarna og koma í veg fyrir einelti.  

Á Íslandi er leikskólinn fyrsta skólastigið og mikilvægt er að leikskólar búi 

börn undir nám í grunnskóla og líf í nútíma þjóðfélagi. Jákvæð samskipti og góð 

félags- og tilfinningaleg hæfni eru þættir sem taldir eru gegna mikilvægu hlutverki í 

lífi hvers einstaklings. Félagsþroski barna hefur áhrif á möguleika þeirra til að eignast 

vini og þróa vináttusambönd og það er jafnvel talið svo mikilvægt að börn sem ekki 

eiga vini á fyrstu æviárum sínum teljast vera í áhættuhópi hvað varðar árangur í 

grunnskóla.157 

154 Olweus 1991:50 
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Grunnskólakennarar telja að án beinnar kennslu í félagsfærni, versni hegðun 6 ára 

barna fyrsta árið sem þau eru í grunnskóla og styðja niðurstöður rannsókna þessar 

ályktanir.158 Bent hefur verið á að eigi einelti sér stað meðal barna geti það haft 

neikvæð áhrif á félags- og tilfinningaþroska þeirra. Komið hefur fram að einelti getur 

átt sér stað í leikskólum og það leiðir hugann að því hversu mikilvægt er að leikskólar 

stuðli að umhverfi þar sem einelti líðst ekki, jákvæðum samskiptum og góðri félags- 

og tilfinningalegri hæfni barna. 

Hugsanlega geta menning og staðblær leikskóla ýtt undir einelti og mikilvægt 

er að stjórnendur leikskóla stuðli að andrúmslofti sem einkennist af sjálfstjórn barna, í 

þeim tilgangi að koma í veg fyrir útbreiðslu eineltis. Bent hefur verið á að 

meginhlutverk skólastofnana sé að rækta viljastyrk hjá börnum með því að leggja 

áherslu á sjálfsaga og samkennd meðal þeirra, í þeim tilgangi að viðhalda 

siðferðilegum og samfélagslegum gildum. Ekki sé nóg að kenna börnunum lífsreglur 

heldur þurfi þau sjálf að fá tækifæri til að tileinka sér hæfni í félags- og 

tilfinningaþroska.159 

Í siðareglum kennara segir að þeim beri að virða réttindi nemenda, efla 

sjálfsmynd þeirra og sýna einstaklingum virðingu, umhyggju og áhuga. Mikilvægt er 

að kennarar hafi siðareglur starfs síns í huga, vinni að betri samskiptum innan leik- og 

grunnskóla og komi í veg fyrir einelti. Einnig ber kennurum að hafa hagsmuni og 

jafnrétti þeirra að leiðarljósi. Þeir eiga að vinna gegn fordómum, mega ekki mismuna 

nemendum og skulu gæta trúnaðar við þá.160 

Á ráðstefnu um einelti á vegum umboðsmanns barna 17. okt. 1998 ræddu 80 

börn og 50 foreldrar um einelti, vandamál tengd því og tillögur til úrbóta. Á 

ráðstefnunni kom fram að ekki er hægt að útrýma einelti heldur þarf að fara fram 

umræða og barátta gegn því og allir þurfa að vera meðvitaðir um vandann. 

Umboðsmaður barna taldi að kennaranemum ætti að vera skylt að læra um einelti í 

námi sínu og hvernig bregðast skuli við því.161 

Aðalnámskrá leikskóla leggur áherslu á að leikskólar búi börnum umhverfi 

með öryggi, hlýju og festu og kenni þeim að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum.  
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Gefa á börnum kost á að njóta margvíslegra uppeldiskosta í barnahópnum og taka þátt 

í leik og starfi í leikskólanum.162 Hefja þarf fræðslu strax í leikskólum til að koma í 

veg fyrir einelti og hún þarf að vera stöðug.163 „Leikskólinn er fyrsta skólastigið og 

lengi býr að fyrstu gerð.“164 

162 Aðalnámskrá leikskóla 1999:9 
163 Börn vilja ræða um einelti við fullorðna 1998:16-17 
164 Aðalnámskrá leikskóla 1999:5 



Lokaorð 
Einelti hefur alvarlegar afleiðingar og þróuð hafa verið forvarnarkerfi gegn einelti sem 

skilað hafa góðum árangri. Vitundarvakning meðal almennings á undanförnum árum 

hefur orðið til þess að æ fleiri grunnskólar hafa tekið í þær í notkun og er 

Olweuskerfið þekktasta forvarnarkerfi gegn einelti á Norðurlöndum. Höfundar telja 

að mikið verk sé óunnið í baráttu gegn einelti og hefja þurfi forvarnarstarf gegn því 

strax í leikskólum. Mikilvægt er að efla félags- og tilfinningaþroska barna og stuðla 

með því að betri samskiptum milli þeirra og hefur þjálfunarefnið Stig af stigi verið 

notað í þeim tilgangi. Könnun höfunda í leikskóla á Norðurlandi leiddi í ljós svipaðar 

niðurstöður og aðrar rannsóknir á árangri af kennslu í Stig af stigi og má fullyrða að 

það sé gagnlegt í baráttu gegn einelti.  

Rík ástæða er til að hvetja leikskóla til að taka í notkun eineltisáætlanir og 

hefja tilraunir með þær sem skilað hafa góðum árangri í grunnskólum. Mikilvægt er 

að mynda samfellu í forvarnarstarfi milli beggja skólastiga og allir sem með börnum 

starfa séu meðvitaðir um mismun leiks og eineltis meðal barna.  

Foreldrar og kennarar þurfa að taka höndum saman til að vinna gegn einelti og 

taka sameiginlega á eineltismálum sem upp koma. Fögur orð og fyrirætlanir nægja 

ekki, heldur verða allir að halda vöku sinni og koma í veg fyrir alvarlegar afleiðingar 

eineltis. Þjálfunarefnið Stig af stigi er eitt lóð sem setja má á þá vogarskál en brýnt er 

að rannsaka enn frekar árangur af notkun þess.  
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Fylgiskjal 3 

Ágætu foreldrar og forráðamenn 

 
Undirritaðar eru að vinna könnun sem er hluti lokaritgerðar á leikskólabraut við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Markmið könnunarinnar er að skoða hvort 

foreldrar og kennari 4-5 ára barna telja að þau verði færari að leysa úr 

ágreiningsmálum sín á milli eftir 4 mánaða vinnu með Stig af stigi. Markmið þess er 

að þjálfa félags- og tilfinningahæfni barna. Könnunin fer þannig fram að foreldrar 4-5 

ára barna í leikskólanum og kennari þeirra verða beðnir að meta félagshæfni barnanna 

og svara spurningalista með tilliti til þess. Spurningalistar verða lagðir fyrir foreldra 

og kennara áður en kennsla á þjálfunarefninu Stig af stigi hefst og aftur að 4 

mánuðum liðnum. Svör úr fyrri og síðari hluta könnunarinnar verða borin saman.  

Notaðir verða tölustafir í stað nafna barnanna. Nafnleyndar verður gætt og 

með trúnaðargögn verður farið samkvæmt lögum nr. 77 frá Alþingi, 23. maí 2000. 

Einungis undirritaðar munu hafa aðgang að gögnunum og verður þeim öllum eytt að 

lokinni úrvinnslu, eigi síðar en 10. júní 2004.  

Við óskum eftir skriflegu samþykki til að barn ykkar fái að taka þátt í þessari 

könnun og verðum mjög þakklátar ef þið sjáið ykkur fært að fylla spurningalistana út. 

Vakni spurningar vegna könnunarinnar eða útfyllingar spurningalistanna geta 

foreldrar hringt í Gittu í síma 4661981 og Jóhönnu í síma 4661516. 

 
________________________________________ 
Staður og dagsetning 
 
________________________________________ 
Undirritun 
 Virðingarfyllst 
 

______________________________ 
 Gitta Ármannsdóttir 

 
______________________________ 

 Jóhanna Sigurjónsdóttir 



Fylgiskjal 4 

Ágætu foreldrar og forráðamenn 

 
Undirritaðar eru að vinna könnun sem er hluti lokaritgerðar á leikskólabraut við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Markmið könnunarinnar er að skoða hvort 

foreldrar og kennari 4-5 ára barna telja að þau verði færari að leysa úr 

ágreiningsmálum sín á milli eftir 4 mánaða vinnu með Stig af stigi. Markmið þess er 

að þjálfa félags- og tilfinningahæfni barna. Könnunin fer þannig fram að foreldrar 4-5 

ára barna í leikskólanum og kennari þeirra verða beðnir að meta félagshæfni barnanna 

og svara spurningalista með tilliti til þess. Spurningalistar voru lagðir fyrir foreldra og 

kennara áður en kennsla á þjálfunarefninu Stig af stigi hófst. Nú hefur verið unnið 

með Stig af stigi í 4 mánuði og viljum við leggja sömu spurningar fyrir foreldra og 

kennara og í fyrra sinn. Svör úr fyrri og síðari hluta könnunarinnar verða borin saman.  

Notaðir verða tölustafir í stað nafna barnanna. Nafnleyndar verður gætt og 

með trúnaðargögn verður farið samkvæmt lögum nr. 77 frá Alþingi, 23. maí 2000. 

Einungis undirritaðar munu hafa aðgang að gögnunum og verður þeim öllum eytt að 

lokinni úrvinnslu, eigi síðar en 10. júní 2004.  

Við verðum mjög þakklátar ef þið sjáið ykkur fært að fylla spurningalistana út. 

Vakni spurningar vegna könnunarinnar eða útfyllingar spurningalistanna geta 

foreldrar hringt í Gittu í síma 4661981 og Jóhönnu í síma 4661516. 

 

Virðingarfyllst 
 

______________________________ 
 Gitta Ármannsdóttir 

 
______________________________ 

 Jóhanna Sigurjónsdóttir 



Fylgiskjal 5 

Ágæti kennari 
 

Undirritaðar eru að vinna könnun sem er hluti lokaritgerðar á leikskólabraut við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Markmið könnunarinnar er að skoða hvort 

foreldrar og kennari 4-5 ára barna telja að þau verði færari að leysa úr 

ágreiningsmálum sín á milli eftir 4 mánaða vinnu með Stig af stigi. Markmið þess að 

þjálfa félags- og tilfinningahæfni barna. Könnunin fer þannig fram að foreldrar 4-5 ára 

barna í leikskólanum og kennari þeirra verða beðnir að meta félagshæfni barnanna og 

svara spurningalista með tilliti til þess. Spurningalistar verða lagðir fyrir foreldra og 

kennara áður en kennsla á þjálfunarefninu Stig af stigi hefst og aftur að 4 mánuðum 

liðnum. Svör úr fyrri og síðari hluta könnunarinnar verða borin saman.  

Notaðir verða tölustafir í stað nafna barnanna. Nafnleyndar verður gætt og 

með trúnaðargögn verður farið samkvæmt lögum nr. 77 frá Alþingi, 23. maí 2000. 

Einungis undirritaðar munu hafa aðgang að gögnunum og verður þeim öllum eytt að 

lokinni úrvinnslu, eigi síðar en 10 júní 2004.  

Við verðum mjög þakklátar ef þú sérð þér fært að svara meðfylgjandi 

spurningalista og aftur að fjórum mánuðum liðnum.  

 

.

___________________________________ 
Staður og dagsetning 

Virðingarfyllst, 
 

______________________________ 
 Gitta Ármannsdóttir 

 
______________________________ 

 Jóhanna Sigurjónsdóttir 
 



Fylgiskjal 6 

Ágæti kennari 
 

Undirritaðar eru að vinna könnun sem er hluti lokaritgerðar á leikskólabraut við 

kennaradeild Háskólans á Akureyri. Markmið könnunarinnar er að skoða hvort 

foreldrar og kennarar 4-5 ára barna telja að þau verði færari að leysa úr 

ágreiningsmálum sín á milli eftir 4 mánaða vinnu með Stig af stigi. Markmið þess er 

að þjálfa félags- og tilfinningahæfni barna. Könnunin fer þannig fram að foreldrar 4-5 

ára barna í leikskólanum og kennarar þeirra verða beðnir að meta félagshæfni 

barnanna og svara spurningalista með tilliti til þess. Spurningalistar voru lagðir fyrir 

foreldra og kennara áður en kennsla á þjálfunarefninu Stig af stigi hófst. Nú hefur 

verið unnið með Stig af stigi í 4 mánuði og viljum við leggja sömu spurningar fyrir 

foreldra og kennara og í fyrra sinn. Svör úr fyrri og síðari hluta könnunarinnar verða 

borin saman.  

Notaðir verða tölustafir í stað nafna barnanna. Nafnleyndar verður gætt og 

með trúnaðargögn verður farið samkvæmt lögum nr. 77 frá Alþingi, 23. maí 2000. 

Einungis undirritaðar munu hafa aðgang að gögnunum og verður þeim öllum eytt að 

lokinni úrvinnslu, eigi síðar en 10. júní 2004.  

Við verðum mjög þakklátar ef þú sérð þér fært að svara meðfylgjandi 

spurningalista. Vakni spurningar vegna könnunarinnar eða útfyllingar 

spurningalistans getur þú hringt í Gittu í síma 4661981 og Jóhönnu í síma 4661516. 

 

___________________________________ 
Staður og dagsetning 

Virðingarfyllst, 
 

________________________________ 
 Gitta Ármannsdóttir 

 

________________________________ 
 Jóhanna Sigurjónsdóttir 



Fylgiskjal 7 

Matslisti um félagslega hæfni

Taktu viðmið af hegðun barnsins síðastliðnar 2 vikur. Fylltu í reitina eftir því 

hvernig staðhæfingarnar passa við hegðun barnsins. Merki í fremsta reitinn 

þýðir að staðhæfingin á alls ekki við, merki í þann aftasta þýðir að hún á mjög 

vel við. Reitirnir þar á milli þýða að staðhæfingin er meira eða minna viðeigandi. 

 
1.Hjá hverjum býr barnið? ___________________________________________ 
 (svarið eins og við á, t.d. hjá foreldrum, hjá móður og stjúpa, hjá afa og ömmu). 
 
2. Hve mörg eldri og hve mörg yngri systkin búa á heimilinu og hvar í röðinni er     
 barnið? 
_______________________________________________________________ 
 
3. Hvert er starf föður? 
_____________________________________________________ 
 
4. Hvert er starf móður? 
____________________________________________________ 
 

Alls ekki rétt                          Mjög rétt 
5. Dregur sig út úr félagsskap við önnur 
 börn þegar ósætti á sér stað.      

ο ο ο ο ο
6. Getur sett sig í spor annarra barna. ο ο ο ο ο
7. Æsist auðveldlega (ófyrirsjáanleg  
 viðbrögð). 

ο ο ο ο ο
8. Truflar önnur börn í leik eða vinnu. ο ο ο ο ο
9. Hefur ekki tilfinningu fyrir hvernig og 
 hvenær þarf að taka tillit til annarra.         

ο ο ο ο ο
10. Finnur lausnir og málamiðlanir í  
 deilum sem það lendir í. 

ο ο ο ο ο
11. Barnið er feimið og óöruggt. ο ο ο ο ο
12. Deilir með öðrum eða lánar öðrum  
 t.d. leikföng. 

ο ο ο ο ο
13. Reynir að stöðva rifrildi eða ósætti milli  
 annarra barna. 

ο ο ο ο ο
14. Á auðvelt með að leika í hópi með  
 öðrum börnum. 

ο ο ο ο ο
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Taktu viðmið af hegðun barnsins síðastliðnar 2 vikur. Fylltu í reitina eftir því 

hvernig staðhæfingarnar passa við hegðun barnsins. Merki í fremsta reitinn 

þýðir að staðhæfingin á alls ekki við, merki í þann aftasta þýðir að hún á mjög 

vel við. Reitirnir þar á milli þýða að staðhæfingin er meira eða minna viðeigandi. 

 

Alls ekki rétt                          Mjög rétt 

5. Dregur sig út úr félagsskap við önnur   
 börn þegar ósætti á sér stað.                  

ο ο ο ο ο

6. Getur sett sig í spor annarra barna. ο ο ο ο ο

7. Æsist auðveldlega (ófyrirsjáanleg  
 viðbrögð). 

ο ο ο ο ο

8. Truflar önnur börn í leik eða vinnu. ο ο ο ο ο

9. Hefur ekki tilfinningu fyrir hvernig og 
 hvenær þarf að taka tillit til annarra.         

ο ο ο ο ο

10. Finnur lausnir og málamiðlanir í  
 deilum sem það lendir í. 

ο ο ο ο ο

11. Barnið er feimið og óöruggt. ο ο ο ο ο

12. Deilir með öðrum eða lánar öðrum  
 t.d. leikföng. 

ο ο ο ο ο

13. Reynir að stöðva rifrildi eða ósætti milli  
 annarra barna. 

ο ο ο ο ο

14. Á auðvelt með að leika í hópi með  
 öðrum börnum. 

ο ο ο ο ο
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