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Útdráttur 

Þessi ritgerð fjallar um eigindlega rannsókn á upplifun og reynslu 
mæðra af þátttöku barna þeirra í mentorverkefninu Vináttu. Leitast var 
við að svara hvers vegna börnin voru skráð til þátttöku í verkefninu, 
hvaða væntingar mæðurnar höfðu til verkefnisins í upphafi og hvort og 
þá á hvaða hátt þær voru uppfylltar. Auk þess vildum við fá innsýn í 
hverju þeim fannst verkefnið skila til barnanna og hvað þær töldu 
skipta máli fyrir velgengni þess. Rannsóknin byggir á opnum viðtölum 
við sex mæður barna sem tóku þátt í verkefninu veturinn 2007 – 2008. 
Niðurstöðurnar sýndu að ástæður umsókna voru fjölbreyttar og 
væntingar til verkefnisins í takt við þær. Að mati mæðranna hafði 
frammistaða mentorsins hvað mest með það að gera hvort tengsl 
mynduðust milli mentors og barns, sem virtist vera grundvallaratriði 
þess að verkefnið gengi vel og skilaði árangri. Góð tengsl urðu meðal 
annars til þess að verkefnið víkkaði sjóndeildarhring barnanna og veitti 
þeim ákveðna sérstöðu, sem skipti máli fyrir sjálfsmynd þeirra. 



„Vinátta á öðrum forsendum“  Ingunn Heiða Kjartansdóttir 
  Ína Björg Árnadóttir 

Efnisyfirlit 

INNGANGUR .......................................................................................................................... 3 

1. KAFLI: MENTORVERKEFNIÐ VINÁTTA ................................................................... 8 
SAGA MENTORVERKEFNISINS VINÁTTU ................................................................................ 8 
HUGMYNDAFRÆÐI OG MARKMIÐ .......................................................................................... 9 
TÍMARAMMI .......................................................................................................................... 9 
VAL Á BÖRNUM ................................................................................................................... 10 
VAL Á MENTORUM .............................................................................................................. 11 
PÖRUN BARNA OG MENTORA .............................................................................................. 12 

2. KAFLI: KENNINGALEGUR BAKGRUNNUR ............................................................ 13 
TENGSL OG MIKILVÆGI ÞEIRRA ........................................................................................... 14 
FÉLAGS- OG TILFINNINGAÞROSKI ........................................................................................ 17 
VITSMUNAÞROSKI ............................................................................................................... 19 
PERSÓNUÞROSKI .................................................................................................................. 20 
MENTORAR .......................................................................................................................... 24 

3. KAFLI: FRAMKVÆMD RANNSÓKNAR .................................................................... 28 
RANNSÓKNARAÐFERÐIR ..................................................................................................... 28 
MARKMIÐ RANNSÓKNAR .................................................................................................... 30 
ÞÁTTTAKENDUR .................................................................................................................. 30 
GAGNAÖFLUN, SKRÁNING OG GREINING ............................................................................. 31 
AÐFERÐAFRÆÐILEGIR OG SIÐFERÐILEGIR ÞÆTTIR ............................................................. 32 

4. KAFLI: NIÐURSTÖÐUR RANNSÓKNAR ................................................................... 33 
ÁSTÆÐUR FYRIR UMSÓKN ................................................................................................... 33 
VÆNTINGAR TIL VERKEFNISINS Í UPPHAFI .......................................................................... 35 
TENGSL MENTORS OG BARNS .............................................................................................. 35 
AFLEIÐING GÓÐRA TENGSLA ............................................................................................... 37 

Víkkun sjóndeildarhringsins ........................................................................................... 38 
Sérstaða barns ................................................................................................................ 38 

MIKILVÆGI GÓÐS MENTORS ................................................................................................ 40 
ÁNÆGJA MEÐ VERKEFNIÐ Í HEILD ....................................................................................... 42 

LOKAORÐ ............................................................................................................................ 44 

HEIMILDASKRÁ ................................................................................................................. 46 
 

 - 2 -



„Vinátta á öðrum forsendum“  Ingunn Heiða Kjartansdóttir 
  Ína Björg Árnadóttir 

Inngangur 

Óþarfi er að tíunda hversu mikilvægt það er fyrir börn að mynda tengsl og eiga í 

góðum og gefandi samskiptum við fullorðinn einstakling sem veitir þeim athygli og 

hlýju (Allen og Eby, 2007). Þó eru ekki öll börn svo heppin að hafa gott tengslanet af 

eldri einstaklingum sem hafa tíma og tök á að veita þeim þá athygli sem þau þurfa á 

að halda (Tierny, Grossman og Resch, 1995). Rannsóknir hafa sýnt að tengsl og 

samskipti eru börnum mikilvæg til að styðja við jákvæðan þroska þeirra (Eby og 

Allen, 2008). Þar af leiðandi þótti okkur áhugavert að skoða verkefni sem stuðlar að 

því að veita börnum tækifæri til að mynda þessi tengsl.  

Hugmyndafræði mentorverkefnisins Vináttu er að börn fái tækifæri til að 

mynda vinatengsl við fullorðinn einstakling utan fjölskyldunnar. Verkefnið hefur 

verið starfrækt hérlendis frá árinu 2001 og rekið af Velferðarsjóði barna á Íslandi 

(Elín Þorgeirsdóttir, 2004; Þórunn Steindórsdóttir, 2007). Um er að ræða 

uppbyggjandi mentorverkefni þar sem lögð er áhersla á að efla hæfni og þroska barna 

(Karcher, 2005; Keller, 2007). Þar eru grunnskólanemar á aldrinum 7 – 10 ára paraðir 

saman við nemendur úr framhalds- og háskólum sem eiga við þau jákvæð og 

uppbyggjandi samskipti í eitt skólaár (Elín Þorgeirsdóttir, 2004).  

 

Elín Þorgeirsdóttir (2004) hefur bent á að ekki hefur fundist góð íslensk þýðing á 

orðunum mentor og „mentoring“ sem nær að fanga merkingu þeirra nægilega vel og 

verður hér því notast við ensku orðin. Hugtakið mentor er almennt talið eiga rætur 

sínar að rekja allt aftur til grísku goðafræðinnar eða Hómerskviðu Ódysseifs (Hall, 

2003; Keller, 2007; Peterson, 2005). Þá er vísað til persónunnar Mentors, góðs vinar 

Ódysseifs, sem hann réð til að líta eftir og mennta einkason sinn Þelamakkos (Keller, 

2007; Peterson, 2005). Mentor á að hafa verið syni hans traustur og góður 

leiðbeinandi auk þess að vera styðjandi og verndandi (Hall, 2003). Síðan þá hefur 

mentor verið lýst sem leiðbeinanda, kennara, ráðgjafa og/eða einstaklingi sem 

aðstoðar aðra yngri eða óreyndari einstaklinga við að þjálfa hæfileika sína og láta 

drauma sína rætast (Eby, Rhodes og Allen, 2007; Peterson, 2005). Mentor hefur 

einnig verið lýst sem góðum og traustum vini sem er jákvæð fyrirmynd og tilbúinn að 
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miðla þekkingu sinni á óeigingjarnan hátt (Petersen, 2005; Styles og Morrow, 1992). 

Þrátt fyrir að hugtakið mentor sé meðal annars skilgreint sem jákvæð fyrirmynd, þýðir 

það ekki að allar fyrirmyndir (e. role-models) séu mentorar. Barn getur átt sér 

fyrirmynd sem það vill líkjast, til dæmis leikara eða poppstjörnu, þrátt fyrir að engin 

samskipti séu þeirra á milli. Mentorar eru ólíkir öðrum fyrirmyndum að því leyti að 

alltaf er um bein samskipti mentors og barns að ræða (Eby o.fl., 2007).  

 

Samband og samskipti mentors og barns kallast „mentoring“. Um er að ræða samband 

á milli tveggja eða fleiri einstaklinga þar sem sá eldri, fróðari og reynslumeiri veitir 

þeim yngri stuðning, leiðsögn og aðstoð í gegnum persónuleg samskipti (Jacks, 2000). 

Samkvæmt Eby o.fl. (2007) eru nokkrir þættir einkennandi fyrir „mentoring“. Í fyrsta 

lagi sú sérstaða sem einkennir hvert samband fyrir sig en persónulegir þættir 

einstaklinganna hafa áhrif á þróun þeirra og því engin tvö sambönd eins. Í öðru lagi er 

„mentoring“ tækifæri fyrir einstaklinga til að læra hver af öðrum, þar sem það snýst 

nær alltaf um að öðlast nýja þekkingu. Í þriðja lagi er „mentoring“ ferli sem ræðst af 

þeim stuðningi sem mentorinn veitir barninu. Annars vegar getur það verið 

tilfinningalegur stuðningur líkt og þegar um vináttu er að ræða, en hins vegar 

hagnýtur stuðningur eins og þjálfari eða kennari veitir. Í fjórða lagi byggja 

mentorsambönd á gagnkvæmni þar sem bæði mentor og barn hagnast af 

samskiptunum þó svo aðaláherslan sé á þroska barnsins. Í fimmta lagi breytast 

mentorsambönd eftir því sem þau þróast og samhliða því aukast áhrifin sem 

mentorinn hefur á barnið.  

„Mentoring“ getur myndast á tvenns konar hátt, annars vegar óformlegan og 

hins vegar formlegan. Óformlegt „mentoring“ myndast í daglegu lífi barna með 

tengslum þeirra við fullorðna einstaklinga sem skipta þau máli. Til dæmis er algengt 

að ættingjar, fjölskylduvinir, nágrannar, kennarar, þjálfarar og tómstunda-

leiðbeinendur séu börnum mentor. Misjafnt er hversu lengi slík sambönd vara en þrátt 

fyrir að um stutt tímabil sé að ræða getur mentorinn haft varanleg áhrif á barnið 

(Spencer, 2007). Í formlegu „mentoring“ eru mentor og barn pöruð saman af þriðja 

aðila, oftast með ákveðin markmið að leiðarljósi. Slík mentorverkefni geta átt sér stað 

undir afar mismunandi kringumstæðum. Þau geta til að mynda verið bundin 

ákveðnum skólum, vinnustöðum eða samfélögum. Einnig geta þau einblínt á ákveðna 

sameiginlega þætti einstaklinga til dæmis innflytjendur, fatlaða eða ungmenni í 
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áhættuhóp. Formlegt „mentoring“ getur líka einkennst af þeim aðferðum sem 

mentorinn notar, svo sem einkakennslu, þjálfun eða ráðgjöf. Auk þess er gjarnan lögð 

áhersla á sérstaka þætti hvað varðar virkni og þroska barna eins og námsgetu og 

líkamlega eða andlega heilsu (Keller, 2007). Í formlegum mentorsamböndum er 

mikilvægt að umsjónarmenn verkefnisins hugi vel að uppbyggingu þess, sérstaklega 

hvað varðar hvenær, hvernig og hversu oft parið hittist. Þegar skipulag verkefnisins er 

svo stíft að það takmarkar samskipti parsins eða einblínir um of á ákveðin markmið, 

er hætta á að sambandið nái ekki að verða náið og ólíklegra að það leiði af sér 

gagnkvæman ávinning (Eby o.fl., 2007).  

Mismunandi er hvaða einstaklingar fá mentor eftir því um hvers konar gerð 

mentorverkefnis er að ræða og hverjar áherslur þess eru. Í gegnum tíðina hefur 

áherslan að miklu leyti verið á að aðstoða börn í áhættuhópum. Síðustu ár hefur hún 

hins vegar færst meira yfir á að auka almenna hæfni barna og efla þroska þeirra án 

þess að einblína á ákveðna áhættuhópa (Allen og Eby, 2007; Keller, 2007). Karcher 

(2005) kallar þessa nálgun uppbyggjandi „mentoring“ (e. developmental mentoring) 

sem hann skilgreinir sem skipulagt mentorverkefni þar sem þroski barna og 

tengslamyndun er í fyrirrúmi. Slíkt verkefni getur verið hluti af skólakerfinu þar sem 

paraðir eru saman einstaklingar á mismunandi aldri og skólastigi. Þá er aðaláherslan á 

tengsl milli eldri nemenda (mentora) og grunnskólabarna, sem getur leitt til þess að 

auka sjálfstraust, námsárangur og persónuþroska barnanna.  

Til að útskýra betur mismunandi gerðir „mentoring“ hefur Jacks (2000) sett 

fram flokkunarkerfi þar sem hann flokkar mentorverkefni eftir áhættustigum (e. risk 

level) þeirra barna sem taka þátt. Hann setti fram fjögur áhættustig, það er lítil áhætta 

(e. risk level low), miðlungs áhætta (e. risk level moderate), mikil áhætta (e. risk level 

high) og mjög mikil áhætta (e. risk level very high). Í mentorverkefni með lágt 

áhættustig er lögð áhersla á börn sem ekki hafa leiðst út í áhættuhegðun en eru 

áhrifagjörn og gætu hagnast af samskiptum við fullorðinn þroskaðan einstakling. 

Mentorverkefnið Vinátta leggur áherslu á börn á þessu áhættustigi (Elín 

Þorgeirsdóttir, 2004).  

 

Rannsóknir sem sýna fram á jákvæð áhrif mentorverkefna á þroska barna, hafa aukist 

mikið á undanförnum árum. (Rhodes, Spencer, Keller, Liang og Noam, 2006). Á þeim 

átta árum sem mentorverkefnið Vinátta hefur verið starfandi hafa nokkrar rannsóknir 
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og skýrslur verið gerðar til að meta árangur þess (Mentorverkefnið Vinátta, e.d.a). 

Árið 2004 framkvæmdi Elín Þorgeirsdóttir rannsókn á verkefninu út frá 

félagsfræðilegu sjónarhorni. Tilgangur hennar var að varpa ljósi á stöðu þess í 

íslensku samfélagi.  

Rannsóknin sem hér verður fjallað um er lokaverkefni okkar til BA-prófs í 

uppeldis- og menntunarfræði við Háskóla Íslands. Hún byggir á eigindlegum 

rannsóknaraðferðum þar sem mentorverkefnið Vinátta er skoðað út frá 

uppeldisfræðilegu sjónarhorni og áhersla lögð á sjónarhorn foreldra. Markmið 

rannsóknarinnar var að afla þekkingar á upplifun og reynslu foreldra af þátttöku barna 

þeirra í mentorverkefninu Vináttu. Leitast var við að finna svör við því hvers vegna 

börnin voru skráð til þátttöku, hvaða væntingar foreldrarnir höfðu til verkefnisins í 

upphafi og hvort og þá á hvaða hátt þær hafi verið uppfylltar. Auk þess var markmiðið 

að fá innsýn í hverju foreldrum fannst verkefnið hafa skilað til barnanna og þá þætti 

sem þeir töldu skipta máli fyrir velgengni verkefnisins. Vinnan við rannsóknina hófst í 

september 2008 og lauk í apríl 2009. Í rannsókninni var notast við opin viðtöl og voru 

þátttakendur hennar sex mæður barna sem tekið höfðu þátt í mentorverkefninu 

Vináttu, skólaárið 2007 – 2008.  

 

Ritgerðin samanstendur af fjórum köflum auk inngangs og lokaorða. Í fyrsta kafla er 

helstu þáttum mentorverkefnisins Vináttu gerð skil. Annar kafli fjallar um 

kenningalegan bakgrunn mentorverkefna frá uppeldisfræðilegu sjónarhorni. Þar er 

rætt um mikilvægi tengsla fyrir þroska barna með sérstakri áherslu á félags- og 

tilfinninga-, vitsmuna- og persónuþroska auk þeirra þátta sem rannsóknir hafa sýnt að 

skipti máli til að slík verkefni skili árangri. Í þriðja kafla er skýrt frá þeim 

rannsóknaraðferðum sem notast var við í rannsókninni og í fjórða kafla er 

niðurstöðum hennar gerð skil. Þar er greint frá ástæðum viðmælenda fyrir umsókn í 

verkefnið sem og væntingum þeirra til verkefnisins í upphafi. Auk þess er fjallað um 

þá þætti sem foreldrar töldu verkefnið hafa skilað til barna sinna og að lokum rætt um 

mikilvægi góðs mentors og almenna ánægju viðmælenda með verkefnið í heild. Í 

lokaorðum eru helstu atriði ritgerðarinnar dregin saman, niðurstöður rannsóknarinnar 

settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn og rætt um hvaða lærdóm má draga af 

rannsókninni. 
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Ritgerðin var unnin undir leiðsögn dr. Hönnu Bjargar Sigurjónsdóttur, lektors við 

Háskóla Íslands og kunnum við henni okkar bestu þakkir fyrir sem og Elínu 

Þorgeirsdóttur, verkefnisstjóra mentorverkefnisins Vináttu, fyrir upplýsingar, aðstoð 

og stuðning. Öllum þátttakendum þökkum við einnig kærlega fyrir að gera þessa 

rannsókn mögulega með því að veita okkur innsýn í upplifun sína og reynslu.  
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1. Kafli 
Mentorverkefnið Vinátta 

Mentorverkefnið Vinátta hóf göngu sína á Íslandi árið 2001 sem tilrauna- og 

þróunarverkefni til þriggja ára (Elín Þorgeirsdóttir, 2004). Síðan þá hefur verkefnið 

stækkað ört og náð mikilli útbreiðslu í grunn-, framhalds- og háskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og á Akureyri (Þórunn Steindórsdóttir, 2007). Í 

mentorverkefninu Vináttu gefst framhalds- og háskólanemum tækifæri til að tengjast 

grunnskólabarni og vera því góð fyrirmynd. Um leið fá grunnskólabörnin tækifæri til 

að mynda tengsl við þroskaðan fullorðinn einstakling utan fjölskyldu sinnar. Í 

samskiptum sínum kynnast báðir aðilar aðstæðum hvors annars, gildum og viðmiðum 

sem meðal annars stuðla að gagnkvæmum ávinningi og hagsmunum samfélagsins í 

heild (Elín Þorgeirsdóttir, 2004).  

Saga mentorverkefnisins Vináttu 

Mentorverkefnið Vinátta á rætur sínar að rekja til Ísrael og Svíþjóðar (Elín 

Þorgeirsdóttir, 2004). Í Ísrael hóf mentorverkefnið PERACH göngu sína árið 1974 eða 

fyrir um 35 árum síðan. Í ísraelska verkefninu er lögð áhersla á félagslegan 

margbreytileika og eru aðalmarkmið þess meðal annars að mentorar úr framhalds- og 

háskólum séu grunnskólabörnum af láglaunasvæðum, jákvæð fyrirmynd. Frá því 

verkefnið hóf göngu sína hefur það vaxið og dafnað og í dag eru um það bil 15% allra 

nemenda í efri skólastigum menntakerfisins sem taka þátt í verkefninu ár hvert sem og 

tug þúsundir barna. Árið 2007 tóku um 55.000 börn og 28.000 mentorar þátt í 

ísraelska verkefninu. (PERACH, e.d.).  

Ísraelska verkefnið hefur teygt út anga sína víða um heim og verið fyrirmynd 

annarra slíkra verkefna í um 20 löndum (PERACH, e.d.). Árið 1997 barst verkefnið 

meðal annars til Háskólans í Malmö í Svíþjóð og hefur síðan verið starfrækt þar undir 

nafninu Næturgalinn (s. Naktergalen). Malmö er fjölmenningarlegasta borg Svíþjóðar. 

Því er stór hluti þeirra barna sem tekið hefur þátt í Næturgalanum af erlendum 

uppruna og áherslan að miklu leyti verið á menningarlegan margbreytileika. Þar er þó 

einnig lögð áhersla á ólíkar félagslegar aðstæður líkt og í ísraelska verkefninu, auk 
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þess að hvetja börnin og efla möguleika þeirra til frekara náms. Veturinn 2006 – 2007 

tóku 93 börn og 76 mentorar þátt í sænska verkefninu Næturgalanum (Lönroth, 2007).  

Bæði þessi verkefni eiga það sameiginlegt að gefa börnunum færi á að kynnast 

lífi eldri einstaklinga og opna þannig augu þeirra fyrir nýjum hugmyndum og 

tækifærum. Um leið gefst mentorum kostur á að fá innsýn í líf og gildi barna sem hafa 

ólíkan, félags- eða menningarlegan bakgrunn (Lönroth, 2007; PERACH, e.d.).  

Hugmyndafræði og markmið 

Árið 2001 barst hugmyndin að verkefninu frá Svíþjóð til Íslands. Síðan þá, eða í um 

átta ár, hefur mentorverkefnið Vinátta, sem byggir á sænsku hugmyndinni, verið rekið 

af Velferðarsjóði barna á Íslandi. Þar er lögð áhersla á „...gagnkvæman ávinning og 

hagsmuni samfélagsins í heild af því að börn og ungmenni kynnist og læri af 

aðstæðum hvers annars.“ (Elín Þorgeirsdóttir, 2004, bls. 12). Hugmyndafræði 

verkefnisins er meðal annars að veita grunnskólabörnum á aldrinum 7 – 10 ára 

tækifæri til að mynda náin vinatengsl við eldri einstakling. Hann kallast mentor og er 

annað hvort háskóla- eða framhaldsskólanemi. Gert er ráð fyrir að mentorar séu 

börnum góð fyrirmynd, veiti þeim stuðning og hvatningu og séu þannig jákvæð 

viðbót við tengslanet þeirra (Elín Þorgeirsdóttir, 2004; Mentorverkefnið Vinátta, 

e.d.b.).  

 

Markmið mentorverkefnisins Vináttu er meðal annars að skapa persónuleg tengsl 

milli mentors og barns og stuðla þannig að því að barnið byggi upp góða sjálfsmynd 

og efli félagsfærni sína. Þessi persónulegu tengsl myndast einna helst í gegnum góðar 

og uppbyggjandi samverustundir mentors og barns. Áhersla er lögð á að börn öðlist 

nýja þekkingu og reynslu og kynnist nýjum hugmyndum og möguleikum til náms og 

skemmtunar. Með því að skapa þessi persónulegu tengsl eru eldri nemendur að vinna 

að velferð barna. Þannig öðlast þeir reynslu í samskiptum við börn, foreldra þeirra og 

nærumhverfi og bæta við þekkingu sína og reynslu af samskiptum við ólíka 

einstaklinga. (Elín Þorgeirsdóttir, 2004; Mentorverkefnið Vinátta, e.d.b.). 

Tímarammi 

Tímarammi mentorverkefnisins Vináttu er eitt skólaár, frá lokum september til loka 

apríl. Lagt er upp með að mentor og barn hittist reglulega, einu sinni í viku, þrjár 
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klukkustundir í senn (Elín Þorgeirsdóttir, 2004). Með því að halda reglu á 

samskiptunum er líklegra að traust myndist á milli mentors og barns sem hjálpar til 

við tengslamyndun þeirra. Þannig öðlast barnið tilfinningalegan og hagnýtan stuðning 

frá mentornum auk þess sem mentorinn fær tækifæri til að kynnast félagslegum 

aðstæðum barnsins (Rhodes og DuBois, 2006). Sipe (1998) heldur því fram að ef 

mentorpör hittist ekki reglulega, sé erfiðara fyrir mentorinn að hafa áhrif á barnið auk 

þess sem óregla á samskiptunum geti haft slæm áhrif á hæfni þess til að treysta. 

Misjafnt er hversu lengi mentorverkefni standa yfir. Styles og Morrow (1992) tala um 

að samband mentors og barns þurfi að standa yfir í að minnsta kosti sex mánuði áður 

en það fer að gefa af sér. Þessu til stuðnings sýndu rannsóknarniðurstöður Grossman 

og Rhodes (2002) að mestan árangur var að sjá hjá börnum þar sem samband þess við 

mentor stóð yfir í heilt ár eða meira. Næst mestan árangur var að sjá þar sem 

mentorsambandið varði í sex til tólf mánuði. Í þeim tilfellum sem mentorsambandinu 

var slitið á fyrstu sex mánuðunum áttu börnin það til að sýna afturför í hegðun. Aftur 

á móti vilja þeir meina að mentorverkefni með stuttan tímaramma (líkt og 

mentorverkefnið Vinátta) geti verið árangursrík ef tímarammi þeirra er fyrirfram 

ákveðinn. Þá hafa bæði mentor og barn fyrirfram ákveðnar væntingar um hversu lengi 

sambandið varir og því ekki eins mikil hætta á neikvæðum afleiðingum við lok 

sambandsins.  

Val á börnum 

Í mentorverkefninu Vináttu er lagt upp með að ná til breiðs hóps barna til að komast 

hjá því að verkefnið verði stimplað sem úrræði fyrir ákveðna minnihlutahópa. Það er 

meðal annars gert með því að hafa verkefnið opið öllum börnum á ákveðnum aldri í 

ákveðnum skólum (Elín Þorgeirsdóttir munnleg heimild, 11. september 2008).  

Börn á aldrinum 7 – 10 ára, í þeim skólum sem verkefnið nær til, gefst 

tækifæri til að sækja um þátttöku í verkefninu. Þessi börn fá umsóknarblað um 

þátttöku og upplýsingar um verkefnið sent heim til foreldra. Það er í höndum foreldra 

að fylla út umsókn fyrir barnið og senda hana með því til baka í skólann. Eftir að 

umsóknir hafa borist gilda ákveðnar reglur um úrvinnslu þeirra. Ef umsóknir barna 

verða fleiri en umsóknir mentora, þarf að velja úr umsækjendum. Áhættustig 

mentorverkefnisins Vináttu er lágt og hæfir því sumum börnum betur en öðrum. Þau 

börn sem verkefnið hæfir síður eru til að mynda börn sem eiga við alvarleg félagsleg 
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eða persónuleg vandamál að stríða (Elín Þorgeirsdóttir, 2004). Börn í slíkri aðstöðu 

eiga gjarnan erfiðara með að mynda sterk og náin tengsl við mentorinn sinn og eru þar 

af leiðandi ekki eins líkleg til að njóta góðs af verkefninu (Rhodes og DuBois, 2008). 

Í slíkum tilfellum er talið að börnin þyrftu frekar á faglegri aðstoð að halda (DuBois, 

Holloway, Valentine og Cooper, 2002).  

Í mentorverkefninu Vináttu njóta sum börn meiri forgangs en önnur. Þeir 

þættir sem lögð er áhersla á við forgangsröðunina eru í takt við þá þætti sem Keller 

(2007) nefnir að gjarnan sé gengið út frá í mentorverkefnum sem miða að 

samfélagslegum hagnaði. Þau börn sem hafa forgang eru meðal annars börn sem 

verða fyrri einelti, virðast einangra sig félagslega eða blandast illa í hópinn; börn sem 

eiga mörg systkini eða eru einbirni og börn sem eiga við hegðunarvandamál að stríða 

eða eru illa læs á eigin mörk eða mörk annarra. Þau börn sem vantar annað hvort 

föður- eða móðurímynd, eða eru feimin og óframfærin hafa einnig forgang í 

verkefnið. Að lokum má svo nefna börn af erlendum uppruna en verkefnið gæti nýst 

þeim til að fá innsýn í íslenska menningu og hjálpað þeim að ná betri tökum á 

tungumálinu. Það er hlutverk fagmanna eða starfsmanna innan skólans ásamt 

umsjónarmönnum verkefnisins að meta hvaða börnum verkefnið hæfir best (Elín 

Þorgeirsdóttir, 2004). 

Val á mentorum 

Nemendur í Háskóla Íslands og Háskóla Reykjavíkur hafa tækifæri til að sækja um 

þátttöku í mentorverkefninu Vináttu. Verkefnið er þó ekki hluti af námskrá allra 

deilda háskólanna og því misjafnt hvort nemendur fái það metið inn í námsferil sinn 

eða ekki. Nemendum á lokaári í ákveðnum framhaldsskólum er einnig boðið að taka 

þátt en þurfa að uppfylla ákveðnar forkröfur til að geta sótt um (Mentorverkefnið 

Vinátta, e.d.c.). Til að tryggja öryggi barnanna og velferð verkefnisins sem best, þarf 

að vanda val á mentorum sérstaklega vel (Sipe, 1998). Aðstandendur verkefnisins, 

foreldrar barnsins, barnið sjálft og aðrir sem tengjast því þurfa að geta treyst 

mentornum í ljósi þess að hann og barnið verja oft miklum tíma ein saman (Herrera, 

Sipe, McClanahan, Arbreton og Pepper, 2000). Við val á mentorum er mikilvægt að 

taka persónulegt viðtal við umsækjendur þar sem þeim er gerð grein fyrir þeirri 

skuldbindingu og ábyrgð sem fylgir því að vera mentor (Sipe, 1998). Mikilvægt er að 

mentorar geri sér grein fyrir því að það er ekki þeirra hlutverk að vera fagaðilar, 
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heldur beri þeim einna helst að mynda og þróa vinasamband við barnið, sem 

einkennist af gagnkvæmum trúnaði og trausti, samkennd og tillitssemi. Í tilviki 

mentorverkefnisins Vináttu er það í höndum verkefnisstjórnar og umsjónaraðila að 

fara yfir umsóknir mentora, taka við þá viðtal og meta hvort og þá hverjir eru hæfastir 

í verkefnið (Elín Þorgeirsdóttir, 2004). Ef talin er þörf á nánari upplýsingum um 

umsækjendur er meðal annars hægt að fá meðmæli með þeim og kanna sakaskrá 

þeirra (Elín Þorgeirsdóttir, 2004; Sipe, 1998).  

Pörun barna og mentora 

Til eru margvíslegar leiðir til að para saman þátttakendur í mentorverkefnum. Þær 

leiðir sem farnar eru ráðast gjarnan af tegund þess verkefnis sem um ræðir hverju 

sinni. Stundum er farin sú leið að þátttakendur hittast allir í einu og para sig sjálfir eða 

koma með tillögu að pörun. Í öðrum verkefnum, líkt og í mentorverkefninu Vináttu, 

er sá háttur hafður á að fulltrúar verkefnisins para saman börn og mentora. Þá er 

gjarnan horft til sameiginlegra þátta þeirra og parað saman út frá þeim (Eby o.fl., 

2007; Sipe, 1998). Það eru þættir eins og aldur, kyn, uppruni og sameiginleg 

áhugamál (Blinn-Pike, 2007; Eby o.fl., 2007; Sipe, 1998). Aftur á móti heldur Sipe 

(1998) því fram að hvorki aldur, kyn né uppruni séu forsendur þess að sambandið 

gangi vel. Hann segir að þegar litið sé til annarra þátta við pörun svo sem 

persónuleika, viðhorfa og áhugamála, bæði mentora og barna, sé líklegra að báðir 

einstaklingar séu ánægðir með sambandið. Hann segir einnig að eftir því sem börnin 

eigi auðveldara með að samsama sig mentornum sé líklegra að sambandið skili 

ánægju til beggja aðila. 

 

Í þessum kafla hefur sögu mentorverkefnisins Vináttu verið gerð skil sem og 

hugmyndafræði, markmiðum og tímaramma þess. Auk þess var rætt um hverjar 

áherslurnar eru við val á börnum og mentorum og hvaða þættir skipta máli við pörun 

þeirra. Í næsta kafla verður fjallað um kenningalegan bakgrunn „mentoring“ frá 

uppeldisfræðilegu sjónarhorni. Áhersla verður lögð á mikilvægi tengsla fyrir þroska 

barna og fjallað um hvernig „mentoring“ getur haft áhrif á mismunandi þroskaþætti 

þeirra, það er að segja félags- og tilfinningaþroska, vitsmunaþroska og persónuþroska. 

Að lokum verður fjallað um menntorinn og þá þætti sem skipta máli í fari hans svo 

verkefnið gangi vel og skili árangri. 
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2. Kafli 
Kenningalegur bakgrunnur 

Ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að „mentoring“ geti haft jákvæð áhrif á þroska 

barna. Í líkani sínu útskýra Rhodes og DuBois (2008) á myndrænan hátt hver þessi 

áhrif eru og hvað stuðlar að þeim. Eins og sést á mynd 1 tala þeir um að „mentoring“ 

hafi einna helst áhrif á þrjá þroskaþætti. Í fyrsta lagi getur mentorsamband bætt 

félagsleg samskipti barna sem og tilfinningalegan þroska og líðan þeirra. Í öðru lagi 

getur það aukið vitsmunaþroska þeirra með því að leiðbeina þeim og ræða við þau. Í 

þriðja lagi geta mentorar haft jákvæð áhrif á persónuþroska barna með því að vera 

þeim fyrirmyndir og málsvarar. Forsenda þess að þessir þættir eflist er þó að gott 

samband myndist milli mentors og barns (Rhodes og DuBois, 2008; Rhodes o.fl., 

2006). Umræðan sem fylgir hér á eftir er í takt við líkanið þar sem kafað verður dýpra 

ofan í helstu þætti þess og tengsl þeirra við „mentoring“. 

 

 

Mynd 1. Líkan Rhodes og DuBois um jákvæð áhrif mentoring á þroskaþætti barna 
(Rhodes og DuBois, 2008, bls. 256). 
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Tengsl og mikilvægi þeirra 

Því hefur verið haldið fram að þörfin á „að tilheyra“ (e. need to belong) sé öllum 

einstaklingum nauðsynleg. Hugmyndin er sú að mennirnir hafi almenna þörf fyrir að 

mynda og viðhalda jákvæðum og þýðingarmiklum tengslum við aðra. Þar er tvennt 

sem skiptir höfuðmáli, annars vegar þörfin fyrir tíð og ánægjuleg samskipti við annað 

fólk og hins vegar að samskiptin eigi sér stað í stöðugum og varanlegum aðstæðum 

þar sem áherslan er á velferð beggja aðila (Baumeister og Leary, 1995). Allen og Eby 

(2007) tala um að ef skortur sé á tengslum við aðra, og þar af leiðandi tilfinningunni 

að tilheyra, geti það haft alvarlegar andlegar afleiðingar fyrir einstaklinga. Þessi þörf 

er þó sérstaklega sterk hjá börnum og ungmennum þar sem tengsl þeirra og samskipti 

við fullorðna einstaklinga sem veita þeim athygli og hlýju, eru mikilvæg til að þau 

þroskist á eðlilegan hátt og verði ábyrgir þjóðfélagsþegnar. Oftast er gert ráð fyrir að 

börn myndi þessi tengsl við fullorðna aðila innan fjölskyldunnar og þá yfirleitt 

foreldra (Tierny o.fl., 1995). Rannsóknir hafa sýnt að samvera barna og foreldra 

skiptir máli fyrir þroska þeirra. Börn sem eru í góðum tengslum við foreldra sína eru í 

minni hættu á að leiðast út í áhættuhegðun og eru síður líkleg til að eiga við ýmis 

sálræn og félagsleg vandamál að stríða (Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra 

Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon, 2006). Í hröðu þjóðfélagi mætti hins vegar ætla að sá 

tími sem börn verja með foreldrum sínum sé oft ekki ýkja mikill þar sem 

vinnudagarnir eru langir og því lítill tími aflögu til að njóta samvista með 

fjölskyldunni. Einnig er töluvert algengt að börn alist upp hjá einstæðum foreldrum og 

tengslanet þeirra við fullorðna einstaklinga því ef til vill af skornum skammti. Því 

gæti mentorinn verið góð viðbót við tengslanet þessara barna (Tierny o.fl., 1995).  

Rannsóknir á börnum sem hafa alist upp við slæm uppvaxtarskilyrði hafa gefið 

til kynna að tengsl þeirra við að minnsta kosti einn fullorðinn aðila geti skipt sköpum 

fyrir þroska þeirra og velfarnað í lífinu. Mörg þessara barna hafa nefnt ákveðinn 

einstakling í lífi sínu, annan en foreldra, sem grundvöll þess að þau náðu að fóta sig í 

lífinu þrátt fyrir slæm skilyrði. Þessir einstaklingar eru börnunum óformlegir mentorar 

þar sem þeir eru þeim jákvæðar fyrirmyndir og veita þeim stuðning (Rhodes, Bogat, 

Roffman, Edelman og Galasso, 2002; Rhodes, Haight og Briggs, 1999; Zand, 

Thomson, Carvatnes, Espiritu, Klagholz, LaBlanc og Taylor, 2009). Eins og áður 

sagði eru óformlegir mentorar oft á tíðum aðilar innan skóla- eða tómstundastarfs. 
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Tierny o.fl. (1995) vilja hins vegar meina að einstaklingum innan þessara stofnana 

hafi fækkað vegna sparnaðar og niðurskurðar og því sé færra fullorðið fólk til staðar 

fyrir börn til að tengjast. Rannsóknir hafa þó sýnt að formlegt mentorstarf geti leitt af 

sér sömu jákvæðu áhrif á börn og tengsl þeirra við óformlega mentora (DuBois o.fl., 

2002).  

Eins og áður sagði gerir líkan Rhodes og DuBois (2008) ráð fyrir að forsenda 

þess að þeir þroskaþættir sem þeir nefna geti eflst og verkefnið skilað árangri, sé að 

gott samband myndist á milli mentors og barns. Ef þættir eins og traust, samkennd, 

gagnkvæm virðing og tilfinninganæmi eru ekki til staðar, er ólíklegt að sambandið nái 

að hafa jákvæð áhrif á barnið (Rhodes o.fl, 2006). Í rannsókn DuBois, Neville, Parra 

og Pugh-Lilly (2002) kom fram að nánd, frekar en tímalengd eða athafnir, sé forsenda 

þess að mentorsambönd hafi jákvæð áhrif. Herrera o.fl. (2000) fundu einnig út, eftir 

að hafa skoðað yfir 600 mentorpör, að þau tengsl sem mynduðust milli mentors og 

barns skiptu höfuðmáli. Ef tengsl náðu ekki að myndast var hætta á að mentorparið 

sliti sambandinu áður en það náði að hafa jákvæð áhrif á barnið. 

 

Laurens og Bukowsky (1997) skilgreina samband sem samskipti tveggja einstaklinga 

en telja aftur á móti að samskiptin ein og sér séu ekki næg forsenda til að samband 

myndist. Endurtekin samskipti þurfa að eiga sér stað auk þess sem þau þurfa að hafa 

einhverja þýðingu. Meðvitund um sambandið og gagnkvæmni þarf einnig að vera til 

staðar.  

Þrátt fyrir að um samband sé að ræða er ekki þar með sagt að sambandið sé 

náið. Collins og Miller (1994) tala um að til að náið samband myndist þurfi 

einstaklingarnir að gefa af sér og opna sig hvor fyrir öðrum (e. self-disclosure). 

Ainsworth (1989) skilgreinir náið samband sem langvarandi tengsl þar sem aðilar 

sambandsins eru mikilvægir hvorum öðrum og þeir einstakir á þann hátt að ekki er 

hægt að skipta þeim út fyrir aðra. Til þess að náin tengsl myndist þurfa eiginleikar 

eins og traust, viðurkenning og umhyggja að einkenna sambandið. Einstaklingarnir í 

sambandinu þurfa einnig, hvor um sig, að trúa því að hinum aðilanum sé umhugað um 

velferð sína og þyki vænt um sig. Ef þessi atriði eru til staðar eru meiri líkur á að 

sambandið uppfylli þörfina að tilheyra (Allen og Eby, 2007)  

 Beam, Chen og Greenberger (2002) lýstu sambandi milli mentors og barns 

annars vegar sem vinasambandi tveggja jafningja og hins vegar sem sambandi 
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foreldris og barns. Mentorsambandið hafði það þó fram yfir hin tvö að það 

einkenndist af bestu eiginleikum hvors fyrir sig. Það líktist vinasambandi á þann hátt 

að barnið vissi að það yrði ekki dæmt og því refsað fyrir gjörðir sínar og um leið 

einkenndist það af skemmtun. Aftur á móti líktist það sambandi barns og foreldris á 

þann hátt að barnið fékk réttar ráðleggingar og fyrirmynd í gegnum mentorinn. Í 

rannsókn Morrow og Styles (1995) kom skýrt í ljós að í þeim tilvikum þar sem 

mentorsambandið var gefandi og gekk vel, lögðu mentorarnir mikla áherslu á að 

mynda vinasamband við barnið. Þeir lýstu því þó ekki á sama hátt og vináttu tveggja 

jafningja heldur sem uppbyggjandi vináttu þar sem mentorinn var bæði ábyrgur og 

traustur vinur en veitti barninu um leið ráðleggingar og leiðsögn, ef með þurfti. Að 

heyra börnin tala um mentorana sína sem vini virtist skipta þá miklu máli og fannst 

þeim það sýna að þau töldu sig geta treyst þeim. Þó kom skýrt fram að tíma og leikni 

þarf til að byggja upp vináttuna. Í fyrsta lagi lögðu mentorarnir áherslu á að mikilvægt 

væri að gefa sér tíma til að mynda og viðhalda trausti barnanna. Í öðru lagi að hlusta á 

þau, án þess að dæma, ef þau tjáðu sig um erfið málefni. Í þriðja lagi að skilja og virða 

gildi skemmtunar fyrir börn og hvetja þau til þátttöku í ákvarðanatöku um hvernig 

mentorstundunum skyldi varið. Þá var lögð áhersla á mikilvægi þess að tekið væri 

tillit til skoðana beggja aðila og stuðst við málamiðlanir svo báðir gætu notið sín. Ef 

sterk vinátta náði að myndast gat það leitt til þess að barnið varð opnara fyrir nýjum 

hugmyndum og víkkaði þannig sjóndeildarhring sinn.  

 

Rhodes og DuBois (2008) benda á að til að samband myndist milli mentors og barns 

þurfi þau að verja tíma sínum reglulega saman yfir ákveðið langt tímabil. Rannsóknir 

á félagslegum stuðningi leggja áherslu á að þátttaka í athöfnum sem veita báðum 

aðilum ánægju, sé mikilvægur liður í því að skapa uppbyggjandi samband. Í rannsókn 

Liang og félaga lýstu þátttakendur því hvernig samveran við mentorinn og þær 

athafnir sem þeir tóku þátt í hafi oft á tíðum verið sá vettvangur þar sem stuðningur 

mentorsins kom hvað best fram. Ekki virtist þó endilega skipta máli hvað athafnirnar 

fólu í sér heldur aðeins að mentor og barn tækju þátt í athöfnum sem veittu báðum 

aðilum gleði (Liang, Spencer, Brogan, Corral, 2008). Mentorarnir í rannsókn Styles 

og Morrow (1992) töldu sérstaklega mikilvægt að í upphafi væri lögð áhersla á 

athafnir sem börnunum þóttu skemmtilegar, til að brjóta ísinn og leyfa þeim að ráða 

stefnu sambandsins sem þeim fannst stór þáttur í því að byggja upp traust. Þannig 
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virðist samveran og athafnir mentors og barns hafa mikið með það að segja að náið 

samband myndist milli mentors og barns þar sem áherslan er fyrst og fremst á að hafa 

gaman og njóta þess að vera saman. Í gegnum samveruna eiga mentor og barn í 

félagslegum samskiptum, geta sýnt tilfinningar sínar, sett sér markmið og haft áhrif á 

hegðun hvors annars (Rhodes o.fl. 2006). 

 

Eins og hér hefur komið fram virðist sem tengsl mentors og barns sé grundvallaratriði 

til að mentorsambandið skili árangri. Líkt og líkan Rhodes og DuBois (2008) sýnir 

getur mentorsamband haft áhrif á þrjá þroskaþætti barna, það er félags- og 

tilfinningaþroska, vitsmunaþroska og persónuþroska (Rhodes og DuBois, 2008; 

Rhodes o.fl., 2006). Hér á eftir verður rætt um hvern þátt fyrir sig sem og þann 

kenningalega bakgrunn sem þeim tengist. 

Félags- og tilfinningaþroski  

Keller (2007) nefnir að samband mentors og barns geti aukið félags- og 

tilfinningaþroska barna meðal annars á tvo vegu. Í fyrsta lagi getur traust og öruggt 

samband barns við mentor virkað sem leiðrétting á fyrri tengsl og tilfinningareynslu 

þess. Í öðru lagi talar hann um að ef barnið veit að það getur treyst mentornum til að 

veita sér stuðning ef eitthvað bjátar á, verður það óhræddara við að kanna umhverfi 

sitt og prófa nýja hluti. Um leið getur það orðið til þess að auka þekkingu, getu og 

hæfni þess.  

 

Sú tilgáta að jákvæð sambönd geti haft leiðréttandi áhrif á önnur sambönd 

einstaklinga, er sett fram í tengslakenningunni (e. attachment theory). Samkvæmt 

henni er andleg heilsa fólks að miklu leyti háð tengslum við aðra einstaklinga sem 

veita þeim tilfinningalegan stuðning (Bretherton og Munholland, 1999). Bowlby 

(1973) vill meina að bæði börn og fullorðnir geti nýtt eiginleika sína til fulls og séu 

ánægðust þegar þau eru örugg um að einn eða fleiri einstaklingar, sem þau geta treyst, 

standi að baki þeim og muni koma til hjálpar ef erfiðleikar steðja að. Samkvæmt 

þessari kenningu leitar barn eftir huggun og vernd frá ummönnunaraðila sínum á 

erfiðum tímum. Ef hann bregst við kalli barnsins með því að sýna því næmni og léttir 

þannig á erfiðleikunum, er öryggi þess endurvakið. Ef barnið finnur endurtekið til 

þessa öryggis þegar það leitar til ummönnunaraðila, býr það til, það sem Bowlby 
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(1973) kallar viðmið geðtengsla (e. working models). Þau byggir barnið upp innra 

með sér og hjálpa þau til við að spá fyrir um hversu áreiðanleg sú umönnun er sem 

það fær frá umönnunaraðila sínum. Þessi innri viðmið hafa einnig með það að gera 

hvernig barnið metur sína eigin færni til að laða fram umönnun á erfiðum tímum 

(Rhodes o.fl., 2006). Eftir að frumbernsku lýkur stjórnast tengsl einstaklingsins við 

aðra meira af þeim viðmiðum sem hann hefur byggt upp út frá eigin reynslu af 

tengslum við ummönnunaraðila í frumbernsku, sem oftast er foreldri. Þau notar hann 

síðan til að stjórna, túlka og spá fyrir um tengsl sín við aðrar manneskjur og þá 

hegðun, hugsun og tilfinningar sem þeim fylgja. Þannig hefur reynsla einstaklinga af 

nánum tengslum í frumbernsku áhrif á hegðun þeirra og væntingar í samskiptum og 

tengslum við aðra út allt lífið (Ainsworth, 1989; Brehterton og Munholland, 1999; 

Rhodes o.fl., 1999). Kenningin leggur því áherslu á mikilvægi góðra samskipta og 

umönnunar í nánum samböndum til að byggja upp jákvæð viðmið geðtengsla (Britner, 

Balcazar, Belchman, Blinn-Pike, Larose, 2006).  

 Þrátt fyrir að þessi viðmið einstaklinga séu talin vera nokkuð stöðug yfir ævina 

geta þau breyst í takt við breyttar aðstæður í lífinu. Þetta á sérstaklega við ef 

einstaklingurinn stofnar til nýrra sambanda sem gefa honum tækifæri til að upplifa 

annars konar tengsl og samskiptamynstur en hann er vanur (Rhodes o.fl., 2006). 

Tengslakenningin og rannsóknir tengdar henni hafa gefið vísbendingar um að slík 

sambönd geti breytt fyrri viðmiðum og hegðunarmynstrum með tímanum, svo lengi 

sem þau þróast á öðru plani en fyrri sambönd barnsins. 

 Samband mentors og barns er eitt slíkra sambanda. Því geta mentorsambönd 

haft jákvæðar afleiðingar fyrir börn sem hafa upplifað neikvæð tengsl við aðra, hvort 

heldur sem er við foreldra eða vini. Með því að veita barninu umhyggju og stuðning 

getur mentorinn breytt þeim neikvæðu hugmyndum sem barnið hefur um tengsl við 

aðra og haft þannig leiðréttandi áhrif á þær (Beam o.fl., 2002; Rhodes o.fl., 1999). 

Líkan Rhodes og Dubois (2008) gerir ráð fyrir að þegar barn upplifir jákvæð félags- 

og tilfinningatengsl við mentor, geri það því kleift að eiga jákvæðari samskipti við 

aðra, til að mynda foreldra og vini, sem leiðir svo aftur af sér jákvæðari félagstengsl 

barnsins almennt. Ýmsar rannsóknir hafa stutt þetta líkan með því að sýna fram á 

tengsl milli mentorsambanda og skynjunar barna á samböndum þeirra við jafningja, 

foreldra og aðra í kringum þau. Rannsóknir hafa einnig gefið vísbendingar um að þau 
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jákvæðu áhrif sem sambönd þeirra við mentora hafa, séu að hluta til komin vegna 

bættra samskipta þeirra við foreldra sína (Rhodes o.fl., 2006).  

 

Í sumum tilfellum getur mentorsambandið virkað sem öruggur grunnur (e. secure 

base) fyrir barnið til að upplifa nýja hluti. Ef sambandið einkennist af staðfestu og 

hlýju og barnið finnur að þörfum þess er svarað auk þess sem það getur treyst á 

mentorinn sem stuðning ef eitthvað fer úrskeiðis, upplifir það öryggi sem verður til 

þess að það þorir að rannsaka frekar heiminn í kringum sig. Það getur síðan orðið til 

þess að barnið prófar og upplifir nýja hluti sem eykur þekkingu þess, hæfileika og 

getu (Rhodes o.fl., 2006). 

Vitsmunaþroski  

Auk þess að efla félags- og tilfinningaþroska barna er því haldið fram að 

mentorsambönd geti haft ýmis jákvæð áhrif á vitsmunaþroska þeirra (Spencer, 2007). 

Í því samhengi er bent á kenningar og rannsóknir sem leggja áherslu á mikilvægi 

félagslegs stuðnings fullorðinna til að hlúa að honum (Rhodes og DuBois, 2008). 

Kenning Vygotsky er ein þessara kenninga en samkvæmt henni þroskast einstaklingar 

þegar þeir læra í gegnum félagsleg samskipti og þátttöku í sameiginlegum athöfnum. 

Með leiðsögn og fræðslu skapar hinn fullorðni einstaklingur, það sem Vygotsky kallar 

svið hins mögulega þroska (e. zone of proximal development). Það verður til þess að 

örva barnið til að leysa verkefni sem eru ofar núverandi getu þess (Keller, 2007). Svið 

hins mögulega þroska er því bilið á milli þess sem barnið getur eitt og óstutt og þess 

sem það getur með leiðsögn fullorðinna eða annarra einstaklinga sem búa yfir meiri 

færni (Vygotsky, 1978). Þannig styður hinn fullorðni einstaklingur barnið og verður 

einskonar „vinnupallur“ (e. scaffoling) sem aðstoðar það við að ná færni sem það gæti 

annars ekki náð (Keller, 2007). Með því getur mentorsambandið orðið til að skapa 

tækifæri fyrir barnið til að takast á við ný viðfangsefni sem auka vitsmunaþroska þess. 

Svo lengi sem samskiptin milli mentors og barns fara fram innan sviðs hins mögulega 

þroska, það er að segja, eru krefjandi en samt sem áður ekki svo krefjandi að barnið 

geti ekki skilið eða framkvæmt með leiðsögn, getur það orðið til þess að efla þroska 

þess. Í rannsókn Spencer (2007) sögðu börn og mentorar frá fjölmörgum dæmum um 

hvernig þau unnu saman til að aðstoða barnið við að klára ákveðið verkefni eða ná 

tilteknu markmiði. Þannig virkaði mentorinn sem „vinnupallur“ fyrir barnið sem varð 
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til þess að það lærði nýjar leiðir til að leysa vandamál og þjálfaði með sér nýja færni. 

Með því að nota leiðir eins og hvatningu, spurningar og samræður getur mentorinn 

stuðlað að auknum vitsmunaþroska barnsins auk þess sem hugsanaferli þess getur 

þroskast með því að barn og mentor vinni saman og skiptist á hugmyndum. Þá fer 

barnið að eigna sér þær hugmyndir og hugsanaferli, sem það lærir af mentornum, sem 

yfirleitt tilheyrir hærra þroskastigi. Auk þess getur mentorinn stutt við hugmyndir 

barnsins sem hvetur það til að þróa hugsanir sínar skrefi lengra (Rhodes o.fl., 2006).  

 Mentorinn getur einnig hjálpað til við að víkka sjóndeildarhring barna með því 

að kynna þau fyrir nýjum athöfnum og hugmyndum (Rhodes o.fl., 2006). Líklegt er 

að börn sýni jákvæðara viðhorf gagnvart þeim athöfnum sem þau taka þátt í með 

mentornum þar sem hann er þeim fyrirmynd. Þannig getur það orðið til þess að kynna 

þau og opna augu þeirra fyrir nýjum tækifærum og hugmyndum (Eby, Allen, Evans, 

Ng og DuBois, 2008). Í rannsókn Styles og Morrow (1992) kom til að mynda fram að 

þátttaka barna í skemmtilegum athöfnum með fullorðnum mentor hafði áhrif á viðhorf 

sumra þeirra gagnvart fullorðnu fólki. Þau uppgötvuðu að fullorðnir geti haft sömu 

áhugamál og þau og vilji líka hafa gaman. Þannig varð mentorsambandið til þess að 

breyta viðhorfum barnanna í garð fullorðinna og víkka þannig sjóndeildarhring þeirra 

auk þess að veita þeim tækifæri til að opna sig og gefa af sér í tengslum þeirra við 

fullorðna einstaklinga.  

Persónuþroski  

Að lokum getur mentorsamband stutt við jákvæðan persónuþroska barna (e. identity 

development). Keller (2007) talar um að sjálfsmynd einstaklinga ákvarðist aðallega af 

tvennu, hvernig þeir skynja þann stuðning og viðurkenningu sem þeir fá frá þeim 

einstaklingum sem skipta þá máli og hvernig þeir meta hæfni sína í þeim athöfnum og 

verkefnum sem þeir telja mikilvæg. Mentorar geta stutt við þennan þroska meðal 

annars með því að vera börnum fyrirmynd og málsvari sem verður til þess að þau 

finna til samsömunar með þeim. Til dæmis lýstu mörg börn, í rannsókn Liang o.fl. 

(2008), aðdáun sinni á mentornum og löngun sinni til að líkjast honum. Einnig geta 

mentorar kynnt börnin fyrir nýjum tækifærum og veitt þeim upplýsingar um hvernig 

þau geta nálgast þau (Spencer, 2007).  
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Þróun persónuleikans hefur í gegnum tíðina aðallega verið talin tilheyra 

unglingsárunum og á kenning Eriks H. Erikssons einna helstan þátt í því. Hann setti 

fram átta þroskastig sem einstaklingar fara í gegnum frá fæðingu og út allt lífið. Á 

hverju þroskastigi fyrir sig þurfa þeir að takast á við og leysa úr ákveðnum krísum. 

(Santrock, 2004). Félagslegur stuðningur getur verið mikilvægur við lausn þeirra og 

geta foreldrar, kennarar og aðrir aðilar í kringum einstaklingana hjálpað þeim að 

takast á við verkefni hvers þroskastigs (Eby og Allen, 2008). Því betur sem þeim tekst 

að leysa úr krísunum verður þroski þeirra meiri (Santrock, 2004). Frá miðri barnæsku 

og fram á unglingsár er aðalverkefni einstaklinga að læra að rækta heilbrigð tengsl við 

jafningja, takast á við námsfærni og persónulega ábyrgð (Eby o.fl, 2008).  

 Iðni eða vanmáttur (e. industry v. inferiority) er það stig sem einkennir mið- og 

seinni hluta barnæskunnar (þ.e. aldurinn 6 – 11 ára). Á þessu stigi þarf barnið að læra 

að virka í hinum félagslega heimi utan fjölskyldunnar. Hér er aðaláherslan á að læra 

nýja hluti og öðlast nýja færni. Á engum öðrum tíma lífsins er barnið eins ákaft að 

læra og tileinka sér nýja færni úti í hinu stærra samfélagi. Hættan á þessu þroskastigi 

er hins vegar sú að það þrói með sér tilfinningu vanmáttar ef því tekst ekki að takast á 

við þá nýju færni og verkefni sem þessu þroskastigi fylgir. Þá gæti barninu fundist 

sem það nái ekki árangri í lífinu og sé vanhæft. Á þessu stigi talar Erikson um að 

mikilvægt sé að kennarar og aðrir leiðbeinendur barna hjálpi þeim að finna út hvað 

þau geti lært. Þetta þroskastig er því forstig unglingsáranna þar sem barnið finnur út 

hvaða færni og hæfileika það hefur. Þetta er undanfari þess að það byggi upp 

sjálfsmynd sína en samkvæmt Erikson er það aðalverkefni unglingsáranna (Erikson, 

1995; Santrock, 2004). 

 Sjálfsmynd eða sjálfsmyndarruglingur (e. identity v. role confusion ) er það 

þroskastig sem tilheyrir unglingsárunum samkvæmt Erikson. Á þessu stigi þarf 

einstaklingurinn að finna út úr því hver hann er og hvert hann vill stefna í lífinu. Hann 

þarf að takast á við ýmis ný hlutverk sem tengjast því að fullorðnast, til dæmis að vera 

kærasti eða kærasta. Ef hann fær frið og tækifæri til að þess á heilbrigðan hátt nær 

hann að byggja upp jákvæða sjálfsmynd en annars er hætta á sjálfsmyndarruglingi 

(Erikson, 1995; Santrock, 2004).  

 Kenning Erikson um að þróun sjálfsmyndar fari að mestu leyti fram á 

unglingsárunum, hefur verið dregin í efa þar sem margir telja að sú þróun eigi sér stað 

yfir lengra tímabil og sé ekki eins umrótasöm og hann vildi meina. Þannig byrji þróun 
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sjálfsmyndar hvorki né endi á unglingsárunum heldur eigi sér stað út allt lífið. Til 

dæmis má sjá hvernig börn þróa skilning sinn á sjálfum sér í barnæsku þegar börn á 

mismunandi aldri eru beðin um að lýsa sjálfum sér. Í miðri barnæsku og undir lok 

hennar breytist sjálfskilningur barna frá því að þau skilgreini sig út frá ytri einkennum 

og fari að skilgreina sig meira út frá innri einkennum. Eldri börn eru líklegri til að 

skilgreina sig frekar út frá félagslegum einkennum og samanburði. Þau nefna til 

dæmis að þau tilheyri ákveðnum félagslegum hópi, séu skátar eða hluti af fótboltaliði 

(Santrock, 2004). Af þessu mætti ætla að þróun sjálfsmyndar byrji mikið fyrr en 

Erikson talar um og því séu börn farin að skilgreina sjálf sig töluvert áður en 

unglingsárin bera að garði.  

 

Eins og áður sagði geta mentorsambönd stutt við jákvæðan persónuþroska barna. Það 

geta þau meðal annars með því að hafa áhrif á bæði núverandi sjálfsmynd þeirra sem 

og þá mynd sem þau hafa af sjálfum sér í framtíðinni. Markus og Nurius (1986) nota 

hugtakið „möguleg sjálf“ (e. possible selves) sem vísar til þeirra hugmynda sem 

einstaklingar hafa um það hvað þeir geta orðið, hvað þeir vilja verða og hvað þeir 

óttast að þeir gætu orðið. Þessi mögulegu sjálf eru persónuleg en um leið mjög 

félagsleg. Mörg þeirra eru bein afleiðing félagslegs samanburðar þar sem 

einstaklingarnir bera hugsanir sínar, tilfinningar og hegðun við þessa sömu þætti hjá 

öðrum og fá þannig þá hugmynd að þeir gætu orðið það sem aðrir eru nú þegar. 

Einnig hafa ímyndir, tákn og viðmið sem einstaklingar upplifa í gegnum félagslega 

reynslu, áhrif á mótun þeirra. Möguleg sjálf eru mikilvæg vegna þess að þau virka 

sem hvatning á ákveðna hegðun, það er að segja annað hvort til þess að reyna að 

nálgast ákveðnar hugmyndir um sjálfið eða forðast þær. Auk þess veita þau grunn til 

að meta og túlka núverandi sýn á sjálfið. Mentorsambönd geta haft áhrif á hin 

mögulegu sjálf meðal annars með því að kynna börn fyrir athöfnum, auðlindum, 

menntunar- og starfsleiðum sem þau geta notað til að byggja upp sjálfsmynd sína. Til 

þess að þær hugmyndir sem mentorinn gefur barninu hafi áhrif á sjálfsmyndina, þarf 

hann hins vegar að vera fyrirmynd og sýna sjálfur þá hegðun og þau viðhorf sem hann 

kynnir fyrir barninu. Barnið lítur á mentorinn sem fyrirmynd og því eru líkur á að 

jákvæð hegðun og viðhorf hans hafi áhrif á viðhorf og hegðun barnsins til hins betra 

(Rhodes og DuBois, 2008). Þannig getur sjálfsmynd barnsins breyst þegar það tekur 

mentorinn sér til fyrirmyndar og samsamar sig honum (Rhodes o.fl., 2006). Þetta má 
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einnig tengja við það sem Cooley hefur lýst sem „spegilsjálf“ (e. looking glass self). 

Það útskýrir hann á þann hátt að mikilvægt fólk í lífi einstaklinga verður félagslegir 

speglar sem þeir nota til að mynda sér álit sitt á sjálfum sér. Það álit sem þeir skapa 

sér þannig í gegnum aðra verður síðan hluti af sjálfsmynd þeirra (Rhodes o.fl., 2006). 

Í því ljósi getur það haft jákvæð áhrif á barn þegar mentor veitir því stöðuga jákvæða 

athygli og því finnst það vera þess virði að því sé sýnd athygli (Morrow og Styles, 

1995). Þetta er einnig tengt þörf barnsins til að tilheyra en eins og áður sagði er það 

ein af grunnþörfum mannsins og hluti af sjálfsmynd hans. Þannig getur samband 

mentors við barn gefið því ákveðna sérstöðu og þá tilfinningu að tilheyra (Allen og 

Eby, 2007; Rhodes, Reddy, Roffman og Grossman, 2005). Þar sem samband barns 

við mentor getur haft með sérstöðu þess að gera skiptir máli hvernig samskipti hans 

við fjölskyldu barnsins eru. Gott samband við fjölskylduna virðist vera mikilvægt 

fyrir velgengni mentorsambandsins. Hins vegar verður mentorinn að gæta þess að 

verða ekki of náinn fjölskyldunni þannig að sambandið við hana taki ekki yfir 

samband hans við barnið. Styles og Morrow nefndu skýr dæmi um að miklu máli 

skipti að mentorar hefðu það í huga í samskiptum sínum við fjölskyldur barnanna, að 

börnin voru þau sem sambandið snérist um og því færu samskiptin alltaf fram á þeirra 

forsendum. Þetta er mikilvægt til að tryggja að barnið missi ekki traust sitt á 

mentornum og viti að það sem það deilir með honum er á milli þeirra tveggja og 

fjölskyldan stendur fyrir utan það (Morrow og Styles, 1995; Styles og Morrow, 1992).  

 

Að lokum hefur því verið haldið fram að jákvæð tengsl og samskipti mentors við barn 

geti eflt sjálfstraust þess þó svo rannsóknir á því sviði hafi sýnt misjafnar niðurstöður 

(Morrow og Styles, 1995). Fimm þeirra rannsókna sem Blinn–Pike (2007) nefnir í 

grein sinni sýndu fram á jákvæða breytingu á sjálfstrausti barna en þó voru aðrar 

fimm sem ekki sýndu fram á neinn mun. Í öðrum rannsóknum hefur komið í ljós að 

þrátt fyrir að munur hafi mælst á sjálfstrausti barna við þátttöku í mentorverkefnum 

hafi hann ekki verið mikill. Börnin í rannsókn Liang o.fl. (2008) tjáðu sig engu að 

síður um að mentorinn hafi hjálpað þeim að þróa með sér nýja hæfileika og þannig 

aukið öryggi þeirra og sjálftraust til að gera það sem þau gátu ekki áður. Börnin 

sögðust auk þess hafa fundið fyrir því að mentorinn hafi haft trú á þeim. Upplifun á 

borð við þá sem börnin fengu, getur haft jákvæð áhrif á trú þeirra á eigin getu (e. self 

– efficacy). Þegar einstaklingar ná tökum á aðstæðum og ná markmiðum sínum, eykst 
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sú trú. Hún getur einnig aukist þegar einstaklingar eru hvattir áfram og þeim sagt að 

þeir geti náð langt. Mentor getur þannig haft áhrif á trú barns á eigin getu með því að 

útvega því tækifæri til að læra og afreka á árangursríkan hátt, vera því jákvæð 

fyrirmynd og sýna sjálfur af sér viðeigandi hegðun auk þess að hvetja það og sýna því 

traust (Keller, 2007).  

Mentorar 

Eins og fram hefur komið er grunnurinn fyrir því að menotrasamband geti verið til 

góðs að traust og örugg tengsl myndist milli mentors og barns. Eins og gefur að skilja 

er það að miklu leyti í höndum mentorsins, sem ábyrgs fullorðins aðila að skapa það 

traust sem þarf til þess að tengsl myndist og sambandið geti gefið af sér (Keller, 

2007). Samkvæmt Keller (2007) á „mentoring“ sér stað vegna þess að sumir 

einstaklingar eru tilbúnir til að skuldbinda sig til að hlúa að velferð ungs fólks utan 

fjölskyldu þeirra. Svo virðist sem náin og árangursrík mentorsambönd nái einna helst 

að myndast ef mentorarnir hafa yfir ákveðnum eiginleikum og færni að ráða. Rhodes 

og DuBois (2006) nefna atriði eins og fyrri reynslu af því að hjálpa öðrum, getuna til 

að meta mikilvægi félagshagfræðilegra og menningarlegra áhrifa á líf ungs fólks og 

trú mentora á eigin getu til að hafa áhrif á ungt fólk. Að auki nefnir Keller (2007) að 

sjálfboðastarf á borð við „mentoring“ geti haft með mannauð fólks að gera, til að 

mynda menntun. Meira menntaðir einstaklingar eru ef til vill meðvitaðri um félagsleg 

málefni, búa yfir meiri færni og geta nýtt sér fleiri auðlindir. Persónulegir eiginleikar 

eins og hluttekning og hjálpsemi auk félagslegra tengsla, geta einnig haft áhrif á 

ákvörðun einstaklinga að gerast sjálfboðaliðar.  

 Rannsóknir hafa sýnt að virðing, traust, gagnkvæmni, hluttekning og 

áreiðanleiki eru þeir eiginleikar sem virðast skipta hvað mestu máli í fari mentors til 

að náið samband myndist (Allen og Eby, 2007). Trú mentora á eigin getu við byrjun 

mentorsambandsins er einnig talin mikilvæg og hefur meðal annars verið tengd við 

betri tengsl mentors og barns og færri hindranir í þróun sambandsins (Keller, 2007). 

Viðvera og staðfesta mentors er annar þáttur sem virðist skipta máli. Ósamkvæmi og 

vanræksla mentors getur haft slæm áhrif á sambandið og hefur jafnvel verið talin ein 

aðalástæðan fyrir því að sum þeirra ná ekki að þróast og enda of snemma (Allen og 

Eby, 2007; Karcher, 2005). 
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 Mentorsambönd virðast skila mestum árangri þegar barnið upplifir bæði 

öryggi og skipulag en um leið stuðning frá mentornum. Það skiptir máli að mentorinn 

sé næmur fyrir þörfum barnsins og sé reiðubúinn að aðstoða það og sýna því stuðning 

en um leið að virða sjálfstæði þess (Rhodes og DuBois, 2006). Samkvæmt Keller 

(2007) er mikilvægt fyrir mentora að leggja áherslu á óskir og þarfir barnsins og leyfa 

því að vera með í ákvarðanatöku og markmiðssetningu. Ólíklegt er að sá mentor sem 

aðeins notar skipandi  aðferðir (e. perscriptive methods) nái vel til barnsins. Sá mentor 

sem aðeins leitar eftir vináttu er heldur ekki líklegur til að fá væntingar sínar 

uppfylltar. Þar sem mentorinn er hinn fullorðni aðili í sambandinu er mikilvægt að 

hann taki á sig ábyrgð fyrir því og haldi utan um það. Áhrifamikill mentor finnur 

þannig tækifæri til að byggja upp samband við barnið en á sama tíma að stuðla að 

þroska þess. 

 

Þessar lýsingar á góðum mentorum koma vel heim og saman við niðurstöður 

rannsóknar Morrow og Styles (1995) á mentorpörum sem tóku þátt í 

mentorverkefninu Big brother/Big sister í Bandaríkjunum. Þar flokkuðu þeir 

mentorsambönd í tvo hópa eftir því hvað einkenndi þau. Annars vegar töluðu þeir um 

uppbyggjandi sambönd (e. developmental relationships) og hins vegar skipandi 

sambönd (e. prescriptive relationships). Skoðanir mentoranna á hlutverki sínu voru 

mismunandi eftir því hvort um uppbyggjandi eða skipandi samband var að ræða. 

Mentorar í skipandi samböndum töldu aðalmarkmiðið með þátttöku þeirra vera að 

kenna börnunum gildi, hegðun og viðhorf sem þeir töldu jákvæð. Hins vegar töldu 

mentorar í uppbyggjandi samböndum að meginmarkmið þeirra væri að veita 

börnunum tækifæri og stuðning sem þau höfðu ekki áður. Þannig var markmið 

mentora í uppbyggjandi samböndum fyrst og fremst að byggja upp náið samband en 

markmið mentora í skipandi samböndum að breyta börnunum til hins betra. Í 

uppbyggjandi samböndum voru væntingar mentoranna því mismunandi eftir því 

hvernig þeir skynjuðu þarfir barnanna. Mentorar í slíkum samböndum lögðu sig fram í 

byrjun við að skapa tengsl milli sín og barnsins. Það var ekki fyrr en tengslin voru 

orðin traust að þeir fóru að taka á öðrum þáttum eins og að efla góða hegðun 

barnanna. Þó svo að vonir mentoranna hafi að lokum verið að hafa jákvæð áhrif á 

börnin, til dæmis hvað varðar nám eða hegðun, þá einbeittu þeir sér fyrst að því að 

skapa traust og öruggt samband. Um leið og sambandið styrktist gátu mentorarnir 
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jafnt og þétt lagt áherslu á að efla aðra þætti. Í uppbyggjandi samböndum lögðu 

mentorarnir einnig upp með að ná til barnanna með áherslu á skemmtilega upplifun. 

Auk þess fannst þeim mikilvægt að barnið fengi að taka þátt í ákvarðanatöku varðandi 

samræður og athafnir og voru þannig sveigjanlegir í takt við þarfir barnanna (Morrow 

og Styles, 1995).  

 Í skipandi samböndum lögðu mentorarnir hins vegar aðaláherslu á sín eigin 

markmið með þátttöku í verkefninu í stað þess að taka tillit til þarfa barnanna. 

Mentorarnir settu fram markmiðin, réðu ferðinni og ákváðu reglurnar sem giltu í 

samskiptunum. Þessir mentorar höfðu oft fyrirfram ákveðnar hugmyndir, sem þeir 

voru tregir til að breyta, um hverju þeir mættu búast við af börnunum og hversu hratt 

þeir mættu vænta árangurs. Mentorar í skipandi samböndum skiptust í tvennt. Annars 

vegar mentora sem settu mjög ákveðin markmið með verkefninu. Þau voru oft á tíðum 

að bæta námsframmistöðu barnanna og einkenndust allar þeirra mentorstundir af því 

að reyna að uppfylla þau. Slíkir mentorarar voru oft með óraunhæfar hugmyndir um 

hvernig þeir gætu náð markmiðunum og trúðu því að með viðleitni sinni gætu þeir 

gjörbreytt börnunum. Hins vegar voru það mentorar sem gerðu ráð fyrir að barnið 

tæki jafn mikla ábyrgð á að viðhalda sambandinu eins og þeir sjálfir. Þó var ekki alltaf 

á færi barnanna að standa undir slíkum væntingum (Morrow og Styles, 1995).  

 Þegar um uppbyggandi mentorsambönd var að ræða mynduðust tengsl milli 

mentora og barna. Mentorar í þess konar samböndum voru ánægðari með þróun 

sambandsins og framfarir barnanna og voru einnig líklegri til að ráðfæra sig við 

umsjónaraðila verkefnisins ef upp komu efasemdir. Börnin töluðu um að þau fyndu 

fyrir stuðningi frá mentornum og trúðu því að hann yrði til staðar fyrir þau, hlustaði á 

þau og veitti þeim ráðleggingar ef þau þyrftu á að halda. Mentorarnir hvöttu börnin 

einnig til að ræða málin og pössuðu sig á að hlusta og sýna skilning án þess að dæma 

eða ásaka. Það varð til þess að börnin þorðu að opna sig um erfið málefni. Hjá 

mentorpörum í skipandi samböndum kom hins vegar upp pirringur bæði hjá 

mentorum og börnum. Mentorarnir voru svekktir yfir að ná ekki markmiðum sínum 

og börnin vonsvikin yfir að til þeirra væru gerðar of miklar væntingar. Því er ekki að 

furða að börn í þess konar samböndum fannst stuðningurinn frá mentornum mjög 

takmarkaður og litu ekki á hann sem traustan aðila sem þau gætu leitað til. Þegar allt 

kom til alls voru það því þeir mentorar sem fóru hægar af stað og lögðu áherslu á að 

byggja upp samband við barnið sem voru líklegri til að ná fram einhverjum jákvæðum 
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breytingum sem voru barninu til góðs (Morrow og Styles, 1995). Því mætti ætla að 

mentorinn og frammistaða hans skipti miklu máli til að skapa traust sem verður til að 

tengsl nái að myndast og jákvæð áhrif verði af mentorsambandinu. 
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3. Kafli 
Framkvæmd rannsóknar 

Hér á eftir verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar þar sem byrjað verður á að 

gera grein fyrir eigindlegum rannsóknaraðferðum og helstu einkennum þeirra. Þar á 

eftir verður gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar og að lokum fjallað um 

þátttakendur hennar, öflun gagna, skráningu og greiningu þeirra sem og 

aðferðafræðilegum og siðferðilegum þáttum. 

Rannsóknaraðferðir 

Þær aðferðir sem notast var við í þessari rannsókn kallast á íslensku eigindlegar 

rannsóknaraðferðir (e. qualitative research methods). Þær eiga uppruna sinn í 

fyrirbærafræði og eiga sér langa sögu í heimspeki og félagsfræði. Tilgangur 

eigindlegra rannsóknaraðferða er að skilja félagsleg fyrirbæri út frá sjónarhorni þeirra 

sem hlut eiga að máli og kanna hvernig fólk upplifir heiminn í kring um sig. Hér er 

aðaláherslan á hvernig fólk skynjar hlutina, hugmyndir þess, tilfinningar og hvatir. 

Eitt megineinkenni eigindlegra rannsóknaraðferða er að horft er á aðstæður og fólk á 

heildstæðan hátt í stað þess að einangra ákveðnar breytur eins og gert er með 

megindlegum aðferðum (e. quantitative research methods). Markmiðið er ekki að 

einfalda flókinn veruleikann heldur skilja hann í öllum sínum fjölbreytileika. „Fyrir 

hinn eigindlega rannsóknarmann eru öll sjónarhorn þess virði að vera rannsökuð.“ 

(Taylor og Bogdan, 1998, bls. 9). Við eigindlega rannsókn þróar rannsakandinn 

hugmyndir og fær innsýn og skilning í viðfangsefnið í gegnum mynstur sem birtast í 

gögnunum. Samkvæmt eigindlegri aðferðafræði eru þær rannsóknarspurningar sem 

settar eru fram í byrjun aðeins lauslega formaðar. Þetta er gert þar sem ekki er víst að 

rannsakandinn geri sér grein fyrir hvað skiptir máli eða hvaða spurninga ber að spyrja 

fyrr en hann hefur kynnst rannsóknarvettvangi og viðfangsefninu betur. Þannig hafa 

eigindlegar rannsóknaraðferðir oft lagt áherslu á minnihlutahópa til að skilja öll 

sjónarmið en ekki eingöngu sjónarmið þeirra sem ríkjandi eru í samfélaginu (Taylor 

og Bogdan, 1998). 
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Helstu rannsóknaraðferðir sem notast er við í eigindlegum rannsóknum eru 

meðal annars opin viðtöl og þátttökuathuganir. Opin viðtöl eru óformleg viðtöl þar 

sem ekki er farið eftir stöðluðum spurningalista heldur eru viðtölin mun frjálsari og 

viðmælendur því ekki þvingaðir innan fyrirfram ákveðins ramma. „Í opnum viðtölum 

er markmiðið að kanna ákveðið efni á opnari hátt og leyfa þátttakendum að tjá 

skoðanir sínar og hugmyndir með sínum eigin orðum“ (Esterberg, 2002, bls. 87). Þar 

af leiðandi fer það að hluta til eftir svörum þátttakenda hvaða spurninga er spurt og í 

hvaða röð. Það er í verkahring þess sem tekur viðtalið að hlusta vel á svör þátttakenda 

og vera næmur fyrir því hvar hann getur fylgt eftir spurningunum og hvaða þættir það 

eru sem skipta þátttakendur máli. Með því að nota opin viðtöl er hægt að öðlast 

skilning á upplifun einstaklinga og reynsluheimi þeirra án þess að nota tölfræðileg 

yfirlit. Þessu má líkja við dans þar sem rannsakandinn þarf að vera næmur fyrir 

hreyfingum viðmælenda og fylgja þeim eftir en passa sig á að stjórna ekki of mikið. 

Þó getur viðtalið tekið óvænta stefnu. Hins vegar ber rannsakandanum að passa að 

það fari ekki of mikið um víðan völl og að viðmælendur haldi sig við efnið 

(Esterberg, 2002).  

Í þátttökuathugunum felst að rannsakandinn fylgist með athöfnum fólks við 

náttúrulegar aðstæður. Rannsakandinn fær tækifæri til að nota öll skilningarvit sín til 

að öðlast dýpri skilning á aðstæðum þátttakenda og læra meira um þá en hann gerir 

með því aðeins að spyrja spurninga. Með þátttökuathugunum er hægt að komast að 

því hvað fólk gerir í raun og veru við ákveðnar aðstæður, sem er ekki alltaf það sama 

og fólk segist gera við þessar tilteknu aðstæður. Einnig getur rannsakandinn verið 

þátttakandi í aðstæðunum og öðlast þannig dýpri skilning á viðfangsefninu en hann 

myndi annars gera. Þannig upplifir rannsakandinn hlutina á eigin skinni (Esterberg, 

2002). 

Það þótti við hæfi að nota eigindlegar aðferðir í þessari rannsókn þar sem 

tilgangur hennar var að afla þekkingar og fá innsýn í þá upplifun sem foreldrar fengu 

af þátttöku barna sinna í mentorverkefninu Vináttu. Því var hentugt að styðjast við 

opnar spurningar eins og tíðkast í eigindlegum rannsóknum þar sem ekki var fyrirfram 

ljóst hvaða þættir foreldrum fannst mikilvægir. Ekki er víst að lokaður spurningalisti, 

sem algengur er í megindlegum rannsóknum, hefði fangað þau viðhorf og tilfinningar 

sem foreldrarnir raunverulega höfðu gagnvart verkefninu. Sigurlína Davíðsdóttir 

(2003) talar um að eigindlegar aðferðir séu einmitt hentugar ef „við vitum ekki 
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fyrirfram hvað við gætum hugsanlega fundið... [og einnig] ...ef við viljum skilja 

hlutina dýpri skilningi en megindlegar aðferðir leyfa.“ (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 

bls. 227). Af þessu er því ljóst að hér eiga eigindlegar rannsóknaraðferðir vel við.  

Markmið rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að afla þekkingar á upplifun og reynslu foreldra af 

þátttöku barna þeirra í mentorverkefninu Vináttu. Í því samhengi var skoðað hvers 

vegna börnin voru skráð til þátttöku í verkefnið, hvaða væntingar foreldrarnir höfðu til 

verkefnisins í upphafi og hvort og þá á hvaða hátt þær hafi verið uppfylltar. Auk þess 

var markmiðið að fá innsýn í hverju foreldrum fannst verkefnið hafa skilað til 

barnanna og þá þætti sem þeir töldu skipta máli fyrir velgengni verkefnisins. 

Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru sex mæður barna sem tóku þátt í mentorverkefninu 

Vináttu skólaárið 2007 – 2008. Ástæður þess að ákveðið var að einskorða rannsóknina 

við þetta eina skólaár voru tvíþættar. Í fyrsta lagi var það gert til að einfalda 

samanburð þar sem verkefnið hefur ef til vill breyst örlítið frá ári til árs. Því hefði 

samanburður orðið flóknari ef viðtölin hefðu verið tekin við foreldra barna sem tóku 

þátt yfir lengra tímabil. Í öðru lagi má búast við að þegar lengra er liðið frá þátttöku í 

verkefninu, sé erfiðara fyrir foreldra að muna ákveðna þætti tengda því eins og 

hvernig mentor og barn eyddu stundum sínum saman og tilfinningar sem tengdust 

verkefninu.  

Val á þátttakendum fór fram í samstarfi við Elínu Þorgeirsdóttur 

verkefnisstjóra mentorverkefnisins Vináttu. Elín útvegaði lista með nöfnum og 

símanúmerum nokkurra foreldra barna sem tekið höfðu þátt í verkefninu þetta tiltekna 

skólaár. Þessi listi var fenginn úr gagnagrunni verkefnisins þar sem fram komu nöfn 

og símanúmer allra foreldra og barna sem tekið höfðu þátt hvert ár fyrir sig. Af þeim 

nöfnum sem voru á listanum völdum við sex af handahófi. Við höfðum samband við 

þessa einstaklinga símleiðis og óskuðum eftir þátttöku þeirra. Beiðni okkar var 

almennt vel tekið og var auðvelt að fá sex þátttakendur sem voru fúsir til að veita 

viðtal. Rétt er að taka það fram að við þátttöku í verkefninu skrifuðu foreldrar undir 

samþykki þess efnis að hafa mætti samband við þá aftur ef gerð yrði einhverskonar 

rannsókn eða mat á verkefninu.  
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Þær mæður sem tóku þátt í rannsókninni áttu það sameiginlegt, eins og áður 

sagði, að eiga barn sem tók þátt í mentorverkefninu Vináttu veturinn 2007 – 2008. 

Þrátt fyrir að hópurinn hafi verið fjölbreyttur voru mæðurnar allar íslenskar. 

Mæðurnar voru ýmist einstæðar eða í sambúð og voru börnin allt frá því að vera 

einkabörn upp í að tilheyra stórum systkinahóp.  

Til að tryggja trúnað við þátttakendur hefur öllum nöfnum þátttakenda verið 

breytt. Mæðurnar hafa fengið nöfnin Erla Bryndís Eysteinsdóttir, Heiðrún Ásta 

Káradóttir, Sigrún Pétursdóttir, Birna S. Jónsdóttir, Salka Hlín Gísladóttir og Anna 

Lárusdóttir. Eina nafnið sem helst óbreytt er nafn Elínar Þorgeirsdóttur en hún kemur 

fram sem fulltrúi verkefnisins. 

Erla Bryndís og Heiðrún Ásta eru báðar mæður stelpna sem höfðu ungar konur 

sem mentor. Sigrún, Birna, Salka Hlín og Anna eru mæður stráka og voru mentorar 

þeirra ýmist ungir karlar eða konur. Anna er hins vegar sú eina sem hafði reynslu af 

verkefninu því hún átti dóttur í verkefninu ári áður og var hennar mentor kona. Hún er 

því sú eina sem hefur samanburð á verkefninu. 

Gagnaöflun, skráning og greining  

Vinna við rannsóknina hófst í september 2008 og lauk í apríl 2009. Öflun gagna fór 

fram á tímabilinu 16. október til 7. nóvember 2008. Aðferðin sem notuð var við 

gagnaöflun voru opin viðtöl. Viðtölin voru um 30 – 60 mínútna löng og fóru flest 

fram á heimilum viðmælenda. Eitt þeirra fór þó fram á kaffihúsi á 

höfuðborgarsvæðinu og annað á vinnustað þátttakanda. Viðtölin voru hljóðrituð á 

stafrænt upptökutæki og afrituð orðrétt að viðtali loknu. Á meðan öflun og skráning 

gagna fór fram, fór einnig fram frumgreining á efninu með því að skrifaðar voru niður 

athugasemdir og hugleiðingar rannsakenda. Með því var hægt að þróa áherslur í næstu 

viðtölum miðað við þær upplýsingar sem aflað var í viðtölunum á undan. Ritaðar 

nótur úr viðtölunum, sem saman stóðu af afrituðum viðtölum ásamt athugasemdum og 

hugleiðingum rannsakenda, voru samtals 221 blaðsíða að lengd. 

Eftir að öflun og skráningu gagna var lokið var rýnt í gögnin og þau marglesin 

yfir til að fá grófa yfirsýn yfir þau atriði sem voru mest áberandi í gögnunum. Þar sem 

ekki er hægt að greina frá öllu sem fram kom voru valin úr þau þemu eða atriði sem 

virtust vera hvað mest áberandi í hverju viðtali fyrir sig sem og þvert á viðtölin. Næst 

voru gögnin skoðuð með þessi þemu í huga og athugað nánar hvenær þau komu upp 
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og í hvaða samhengi. Að lokum voru gögnin flokkuð eftir þemum og sett í samhengi 

við rannsóknarefnið.  

Aðferðafræðilegir og siðferðilegir þættir 

Við framkvæmd rannsóknarinnar voru ákveðnir aðferðafræðilegir þættir sem 

nauðsynlegt var hafa í huga. Fyrsti þátturinn snéri að vali á þátttakendum. Allir 

viðmælendurnir voru, eins og áður sagði, af íslensku bergi brotnir, en hluti þeirra 

barna sem tekið hafa þátt í mentorverkefninu Vináttu er hins vegar af erlendum 

uppruna. Ef til vill hefði það gefið rannsókninni aukinn trúverðugleika ef viðtöl hefðu 

einnig verið tekin við foreldra þeirra barna en til þess kom ekki í þessari rannsókn. 

Einnig voru allir þátttakendurnir mæður en ástæða þess var sú að ekki voru nöfn 

neinna feðra á listanum frá Elínu. Skýringin á því gæti verið sú að mæður séu frekar 

skráðar í verkefnið með börnum sínum en feður. Önnur ástæða gæti verið sú að sumar 

mæðranna voru einstæðar og því faðir ekki til staðar. Reynt var að fá sjónarhorn föður 

með því að fá faðir barns í viðtal en hann taldi betra að viðtalið yrði tekið við 

móðurina þar sem hún hefði „verið meira inni í verkefninu“ eins og hann orðaði það.  

 Auk þeirra aðferðafræðilegu þátta sem hér á undan hafa verið nefndir eru 

ákveðnir siðferðilegir þættir sem mikilvægt er að hafa í huga. Einn þessara þátta 

tengist því að þátttakendur gefi upplýst samþykki. Vissulega gáfu þátttakendur 

rannsóknarinnar, það er að segja foreldrarnir, upplýst samþykki fyrir þátttöku sinni. 

Hitt ber þó að hafa í huga að viðtölin snérust að miklu leyti um málefni tengdum 

börnum þeirra og mentorum. Hvorki börn né mentorar voru hins vegar beðin um 

samþykki þess efnis að ræða mætti málefni er tengdust þeim í viðtölunum. 

Aðaláherslan í viðtölunum var aftur á móti á upplifun foreldranna sjálfra og má því 

færa rök fyrir því að nægilegt hafi verið að samþykki foreldranna lægi fyrir. Auk þess 

er farið með allar upplýsingar sem fram komu í viðtölunum sem trúnaðarmál og því 

ekki hætta á að foreldrar, menotrar eða börn skaðist á nokkurn hátt vegna þátttöku í 

rannsókninni. 

 

Í þessum kafla hefur aðferðafræði rannsóknarinnar verið gerð skil. Það sem hér fer á 

eftir byggir á greiningu rannsóknargagnanna. Þar verður fjallað um helstu þemu sem 

fram komu við greiningu og leitað svara við þeim rannsóknarspurningum sem settar 

hafa verið fram. 
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4. Kafli 
Niðurstöður rannsóknar 

Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar. Fyrst verður 

greint frá þeim ástæðum sem viðmælendur gáfu fyrir umsókn um þátttöku í 

verkefninu auk þeirra undirliggjandi þátta sem líklegt er að hafi spilað inn í ákvörðun 

þeirra að sækja um. Því næst verður gerð grein fyrir þeim væntingum sem 

viðmælendur höfðu til verkefnisins í upphafi. Þá verður fjallað um hverju þeim fannst 

verkefnið skila til barna sinna og í því samhengi rætt um tengsl mentors og barns og 

hvað þau leiddu af sér. Að lokum verður fjallað um mikilvægi góðs mentors og 

ánægju viðmælenda með verkefnið í heild. 

Ástæður fyrir umsókn 

Þegar mæðurnar voru spurðar um ástæður þeirra fyrir umsókn um þátttöku í verkefnið 

nefndu þær atriði eins og að þeim hafi þótt verkefnið spennandi og freistandi, jákvætt 

og bráðsniðugt. Flestar þeirra töluðu einnig um að þeim hafi fundist börnin vanta fleiri 

jákvæðar, fullorðnar fyrirmyndir í líf sitt þó ástæður þess hafi verið misjafnar. Salka 

Hlín sem er einstæð móðir taldi son sinn vanta karlmanns fyrirmynd þar sem hann er 

ekki í neinum samskiptum við föður sinn. Anna á mörg börn og talaði um að erfitt 

væri fyrir hana að veita þeim öllum þá athygli sem þau þyrftu á að halda. Hún sagði 

að þau „vantaði kannski svona fleiri fullorðna í sitt líf, svona sem einbeittu sér bara að 

þeim“. Heiðrún Ásta sagði: „...[dóttir mín] er einbirni og við höfum ekki mikið 

netverk af fullorðnu fólki sem hún umgengst svona [á] daglegum basis nema okkur 

tvö…“ Sigrún taldi verkefnið aftur á móti geta nýst syni sínum til að kynnast eldri 

einstaklingi sem væri að „gera eitthvað jákvætt með lífið“ og hann gæti litið upp til. 

Nokkrar mæðranna töluðu einnig um skort á vinatengslum sem ástæður 

umsóknar. Sonur Sölku Hlínar hafði orðið fyrir einelti í skólanum og lýsti hún því 

þannig að hann hafi verið „settur út í horn“. Hún sagði: „Hann alveg bara kveið fyrir 

því að fara í skólann og hann bara var skugginn af sjálfum sér...“. Dóttir Heiðrúnar 

Ástu hafði lent í því að bestu vinkonur hennar höfðu flutt í burtu og hún átt erfitt með 

að mynda náin vinatengsl eftir það. Heiðrún Ásta sagði að dóttir sín hefði sjálf kvartað 
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yfir því að eiga ekki nóg af vinum. Hún taldi hins vegar að ástæða þess gæti að hluta 

til verið sú að fjölskyldan ferðaðist mikið og væri því oft á miklum flækingi, eða eins 

hún orðaði það, „rosaleg flökkufamilía“. Dóttir hennar ætti því ef til vill erfiðara með 

að mynda náin tengsl vegna þess hversu mikið hún væri í burtu. Svipaða sögu var að 

segja af Erlu Bryndísi. Henni fannst dóttir sín ekki ná að finna sig nógu vel í 

skólanum. Henni hafði gengið vel að mynda náin vinatengsl í fyrstu bekkjunum en 

tveir bestu vinir hennar síðan flutt í burtu með stuttu millibili. Eftir það hafi 

tengslamyndunin gengið verr og hún hafi sjálf haft orð á því að allir vinir hennar væru 

fluttir í burtu. Því taldi Erla Bryndís að verkefnið gæti hjálpað henni að mynda jákvæð 

vinatengsl og opnað huga hennar fyrir því að það gæti ef til vill verið gefandi. Hún 

sagði: „...ég hugsaði þetta sem bara svona gott tækifæri fyrir hana til þess að fá 

eitthvað nýtt inn, til að þora að opna fyrir því og sjá að þetta væri kannski eitthvað 

sem að gæti gefið og það væri þess virði.“ 

Auk þeirra ástæðna sem mæðurnar gáfu fyrir umsókninni voru í sumum 

tilfellum ákveðnir undirliggjandi þættir til staðar sem gætu hafa spilað inn í ákvörðun 

þeirra að sækja um. Sigrún sagði að sonur sinn væri feiminn og svolítið þröngsýnn og 

glímdi við þunglyndi og athyglisbrest. Hún sagði hann vera mjög lokaðan og þegar 

hann væri í veikindum sínum hleypti hann ekki hverjum sem er að sér. Ástæðan sem 

Birna nefndi í upphafi var að þau hefðu aðeins viljað „prufa“. Síðar kom hins vegar í 

ljós að sonur hennar var sendur í sérskóla á meðan á verkefninu stóð og eins og Birna 

sagði sjálf „þá er hann bara í virkilega slæmum málum í dag“. Hún sagði að hann væri 

mjög ofbeldishneigður og að honum liði illa. Vænta má að hann hafi átt við einhverja 

hegðunarörðugleika að stríða áður en hann var sendur í sérskólann. Þrátt fyrir að 

Heiðrún Ásta hafi gefið upp mjög skýrar ástæður fyrir umsókninni kom fram þegar á 

viðtalið leið, að dóttir hennar er „aðeins spastísk“, eins og hún orðaði það. Þar af 

leiðandi vildi hún meina að hún væri líkamlega óþroskaðri en jafnaldrar sínir en um 

leið tilfinningalega þroskaðri. Í ljósi þess að hún er einkabarn og því „svolítil 

prinsessa“ taldi Heiðrún Ásta að hún væri að einhverju leyti félagslega óþroskaðri en 

börn sem eiga mörg systkini. Þó þessir þættir hafi ef til vill haft áhrif ákvörðunina að 

sækja um gætu þeir einnig verið ástæðan fyrir því að umsóknir þessara barna voru 

samþykktar frekar en annarra. Þeir eru að miklu leyti í takt við þá þætti sem þurfa að 

vera til staðar svo barn hafi forgang í verkefnið.  
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Væntingar til verkefnisins í upphafi 

Að Önnu og Birnu undanskildum voru væntingar viðmælenda mjög skýrar og í takt 

við þær ástæður sem gefnar voru fyrir umsókn í verkefnið. Sigrún hafði væntingar um 

að sonur sinn fengi aðra fyrirmynd en sig í ljósi þess að hann „á ekki“ pabba. Hún 

vildi að hann fengi „einhvern svona utanaðkomandi sem væri jákvæð ímynd“ og 

myndi kannski efla hann, til dæmis í íþróttum. Salka Hlín vonaðist eftir „stórabróður 

ímynd“ inn í líf sonar síns og einhverjum sem myndi tala við hann á öðrum grundvelli 

en hann væri vanur. Heiðrún Ásta, Salka Hlín og Sigrún lögðu allar áherslu á að með 

þátttöku í verkefninu fengju börn þeirra félagsskap og vináttu. Sigrún taldi að ef 

mentorinn yrði syni sínum góður vinur gæti það ef til vill orðið til þess að hann 

„myndi ... kannski treysta einhverjum öðrum að hleypa að sér ... sem líka myndi 

byggja upp eitthvað jákvætt fyrir hann.“ 

Nokkrar mæðranna töluðu um að þær hefðu vonast eftir að verkefnið víkkaði 

sjóndeildarhring barna sinna og færði þeim nýjar hugmyndir um áhugamál og 

athafnir. Heiðrún Ásta lýsti yfir löngun sinni á að dóttir sín „kynntist einhverjum 

góðum aðila ... sem að kannski sýndi henni nýjar víddir á lífið og kenndi henni nýja 

hluti og kæmi úr öðruvísi umhverfi heldur en við erum í.“ Sigrún tók sérstaklega fram 

að hún óskað þess að sonur sinn fengi áhuga á íþróttum í kjölfar þátttöku í verkefninu.  

Salka Hlín og Erla Bryndís vonuðust til að verkefnið veitti börnunum ákveðna 

sérstöðu. Þær lögðu áherslu á að þau upplifðu þetta sem þeirra eigið verkefni sem þau 

ættu og enginn fengi að skipta sér af og því væri þetta eitthvað „spes“ fyrir þau. Salka 

Hlín vonaðist líka eftir því að sonur hennar myndi eflast félagslega við þátttöku í 

verkefninu. Anna og Birna töluðu báðar um að þær hefðu ekki verið með neinar 

ákveðnar væntingar í upphafi, nema þá helst að verkefnið myndi ganga vel. Anna 

talaði um að hún hefði aðallega fundið fyrir tilhlökkun og spenningi fyrir hönd barna 

sinna og Birna að þau hefðu aðeins ákveðið að „prufa“ og því ekki haft neinar 

ákveðnar væntingar.  

Tengsl mentors og barns 

Af orðum flestra mæðranna að dæma var augljóst að tengsl náðu að myndast á milli 

mentors og barns. Börnin hlökkuðu til að hitta mentorinn, nutu samverunnar og voru 

ánægð þegar heim kom. Sigrún sagði: „...hann var alltaf spenntur og kom alltaf 

ánægður heim þannig að þetta var ekkert nema bara jákvætt fyrir hann og fyrir mig.“ 
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Sonur Birnu var einnig mjög spenntur fyrir mentorstundunum og passaði sig alltaf á 

því að koma strax heim úr skólanum á mentordögum til að missa ekki af mentornum. 

Salka Hlín talaði um að mikil eftirvænting eftir að hitta mentorinn, hafi alltaf verið til 

staðar hjá syni sínum en þegar á hólminn var komið hafi hann hins vegar oft orðið 

fyrir vonbrigðum því þá var það kannski ekki eins og hann hafði vonast eftir.  

 Samverustundir mentors og barns virtust vera grunnurinn fyrir því að tengsl 

mynduðust. Aðalatriðið var ekki endilega hvað var gert heldur hvernig samskiptin 

voru á meðan á samverustundunum stóð. Þetta kom skýrt fram þegar frásögn Sölku 

Hlínar var borin saman við frásagnir hinna mæðranna. Í tilviki hennar voru tengsl 

mentors og barns ekki mikil. Henni fannst mentorinn ekki leggja mikið upp úr því að 

ná til drengsins og áherslan í samverustundunum var meira á það sem gert var heldur 

en að mynda tengsl. Í minningu Sölku Hlínar snérust samverustundirnar aðallega um 

að gera eitthvað „stórt“ saman. Hún sagði: „Mér fannst þeir alltaf vera í bíó“. Aðspurð 

að því hvort þeir hefðu aldrei varið tímanum í að „hanga“ og njóta þess að vera saman 

sagði Salka Hlín að sér hefði einmitt fundist það vanta. Þetta var í andstöðu við það 

sem fram kom hjá hinum mæðrunum. Dóttir Önnu vildi helst ekki fara í bíó með 

sínum mentor því þá voru samskiptin í lágmarki. Hún sagði: „Ég held að þær hafi bara 

einu sinni farið í bíó, hún tímdi ekki að eyða mentortímanum í að sitja bara, þú veist 

og alveg hérna án þessa að ... eiga nokkur samskipti.“ Erla Bryndís talaði um að dóttir 

sín og mentorinn hafi oft bara verið heima að spila, teikna eða horfa á vídeó og það 

hafi alltaf verið jafn gaman. Það sama á við um Heiðrúnu Ástu. Hún sagði: 

„...[mentorinn] var að gera allskonar skemmtilega hluti með henni sem að ... ég nenni 

aldrei að gera eins og að baka og eitthvað annað...“.  

Því virðist sem það hafi ekki verið stóru hlutirnir sem börnin voru að sækjast 

eftir heldur var það samveran og tengslin sem gáfu þeim mest. Þó var athyglisvert að í 

sumum tilfellum voru athafnir á borð við að fara í bíó, á skauta eða í keilu sem 

börnunum þótti mest spennandi í upphafi verkefnisins. Hins vegar þróaðist sambandið 

með tímanum út í að njóta samverunnar sem fól ekki endilega í sér athafnir sem 

kostuðu mikla peninga heldur frekar dundur og spjall. Að lokum voru það svo þessir 

litlu hlutir sem stóðu upp úr í minningu barnanna. Anna taldi baksturinn hafi staðið 

upp úr í minningu dóttur sinnar og Birna talaði um að syni sínum hafi fundist „rosa 

gaman að fara í strætó“ og að það hafi ekki þurft meira til. Heiðrún Ásta komst vel að 

orði þegar hún sagði: 
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 „Það var ekkert endilega þetta flíng flíng og þetta þú veist mest ... 
spennandi sem maður heldur að börn vilji gera heldur var þetta 
meira bara samveran ... eins og einmitt kemur fram svolítið, finnst 
mér einmitt í leiðbeiningunum að þetta eigi ekkert að vera eitthvað 
voða stjörnur, eða flugeldasýning ... heldur bara vera saman og ... 
gera eitthvað skemmtilegt svona bara sem þarf ekki að kosta neitt.“ 

 

Tengslunum sem mynduðust á milli mentors og barns í gegnum samveruna var lýst 

sem raunverulegu vinasambandi. Anna talaði um að „ægileg“ væntumþykja hafi 

myndast á milli sonar síns og mentorsins og Sigrún sagði: „...þetta varð alveg svona ... 

bara góð vinátta.“ Heiðrún Ásta og Erla Bryndís töluðu hins vegar báðar um að ekki 

hafi verið um hefðbundna vináttu tveggja jafnaldra að ræða heldur „vináttu á öðrum 

forsendum“. Þetta var traust vinátta þar sem dætur þeirra gátu verið vissar um að þær 

yrðu ekki sviknar. Heiðrún Ásta sagði: „...þarna átti hún einhverja vinkonu og á 

einhverjum öðrum forsendum en hún hefur átt áður“. Anna lýsti þessu sem láréttu 

vinasambandi. Hún taldi börn hins vegar vera vön að samband þeirra við fullorðinn og 

þroskaðan einstakling væri á lóðréttu plani. Það er að segja, börn eru ekki vön að eiga 

í jafningjasambandi við eldri og þroskaðri einstakling heldur er hinn eldri oftast í 

hlutverki þess sem ræður. Í framhaldi af því talaði hún um að henni hafi fundist það 

koma betur út þegar mentor og barn voru tvö ein saman heldur en þegar fleira en eitt 

mentorpar vörðu tíma sínum saman. Hún vildi meina að þá væru samskiptin annars 

vegar á milli mentora og hins vegar á milli barna en ekki næðist þetta 

jafningjasamband á milli mentors og barns.  

Afleiðing góðra tengsla 

Þegar tengsl, traust og vinátta mynduðust á milli mentors og barns töldu mæðurnar 

verkefnið meðal annars hafa skilað gleði og ánægjustundum til barnanna. Erla 

Bryndís sagði dóttur sína hafa fengið eitthvað fyrir sjálfa sig á erfiðum tíma þegar hún 

var vinafá og það hafi hjálpað henni að takast á við það tímabil. Heiðrún Ásta talaði 

um að verkefnið hafi gefið dóttur sinni meiri færni í því hvernig maður ber sig að 

þegar maður kynnist nýju fólki. Einnig vildi hún meina að vinatengslin sem 

mynduðust á milli dóttur hennar og mentorisins hafi orðið til þess að auka 

tilfinningalegan þroska hennar. Henni fannst upplifunin í heild af þátttöku í 

verkefninu, mjög góð fyrir dóttir sína og fannst hún hafa tekið ákveðið þroskastökk 

við að umgangast fullorðinn einstakling sem var samt tiltölulega nálægt henni í aldri. 
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Birna sagði að mentorinn hafi hlustað á son sinn og haft virkilega góð áhrif á hann. 

Auk þess töldu mæðurnar að verkefnið hafi víkkað sjóndeildarhring barnanna, gefið 

þeim ákveðna sérstöðu og aukið sjálfstraust þeirra. Hér á eftir verður fjallað nánar um 

hvern þessara þátta fyrir sig.  

Víkkun sjóndeildarhringsins 

Mæðurnar voru flestar sammála um að þátttaka í verkefninu hafi víkkað 

sjóndeildarhring barnanna. Birna sagði að sonur sinn hafi kynnst nýjum hugmyndum 

og áhugamálum. Hún sagði: „Núna til dæmis [er hann] farinn að hafa áhuga fyrir 

körfubolta sem hann hafði ekki áður...“ Heiðrún Ásta og Anna töluðu báðar um að 

börnin þeirra hafi orðið reynslunni ríkari því þau hafi fengið að kynnast athöfnum og 

aðstæðum sem þau þekktu ekki áður. Sonur Sigrúnar hafði upphaflega vonast eftir því 

að mentorinn hans væri strákur. Þær væntingar stóðust þó ekki og talaði Sigrún um að 

til að byrja með hafi hann orðið fyrir vonbrigðum en orðið ánægður þegar hann fór að 

kynnast henni. Hún sagði að það „opnaði svolítið fyrir honum augun að það eru til 

svona stelpur eins og hann sem hafa áhuga á ... tölvuleikjum og hafa alveg áhuga á að 

borða pítsu og baka pítsu og horfa á bíó.“  

Erla Bryndís talaði um að fyrir þátttöku í verkefninu hafi hún upplifað mikla 

„unglingahræðslu“ hjá dóttur sinni sem leit á unglinga sem „hræðilegt apparat“. Við 

þátttöku í verkefninu upplifði hún hins vegar viðhorfsbreytingar hjá henni og þannig 

hafi verkefnið víkkað sjóndeildarhring hennar. Erla Bryndís sagði: „Hún kannski 

opnaði augun svolítið fyrir að það er ekki hægt að segja bara [að] allir svona stærri 

séu bara eitthvað“. Í kjölfarið fannst henni dóttir sín hafa orðið opnari og óhræddari 

við að eiga samskipti við eldri einstaklinga. 

Sérstaða barns 

Þegar tengsl náðu að myndast á milli mentors og barns fundu börnin fyrir ákveðinni 

sérstöðu sem skipti þau máli. Þau upplifðu verkefnið sem sitt eigið verkefni sem þau 

áttu með mentornum. Aðalatriðið var að þau fengju að ráða hvað væri gert í samráði 

við mentorinn og enginn annar fengi að skipta sér af því. Erla Bryndís sagði: „Það var 

bara aðallega spennan að fá að hafa einhvern með sér sem var að gera eitthvað sem 

henni þætti skemmtilegt.“ Anna talaði um að bæði börnin sín hafi upplifað þessa 

 - 38 -



„Vinátta á öðrum forsendum“  Ingunn Heiða Kjartansdóttir 
  Ína Björg Árnadóttir 

sérstöðu og fundist þau vera „dálítið útvalin“ á meðan á verkefninu stóð og sagði: 

„Þarna var einhver sem var í þessu bara að sinna þeim.“ 

Þessi sérstaða sem börnin upplifðu hafði í sumum tilfellum með stöðu þeirra 

innan fjölskyldunnar að gera. Fram kom að börnin vildu alls ekki deila mentornum 

með systkinum sínum sem öfunduðu þau af þátttöku í verkefninu. Dóttir Birnu var 

öfundsjúk út í bróður sinn sem var með mentor því hún vildi fá að vera með. Dóttir 

Önnu vildi ekki vera heima meðan á mentorstundunum stóð þar sem „hún ætlaði ekki 

að deila sínum mentor með systkinum sínum“. Svipaða sögu var að segja af dóttur 

Erlu Bryndísar sem sagði: „Þetta var eitthvað sem gaurinn bróðir hennar hafði ekkert 

með að segja. Hann var ekki þarna til að stela neinu.“ Sonur Sigrúnar fann fyrir 

mikilli sérstöðu þegar hann fékk að gefa mentornum sínum jólagjöf sem var aðeins frá 

honum og engum öðrum. Einnig fékk hann pakka til baka sem var aðeins til hans frá 

henni. Sigrún lýsti þessu svona: „Hann átti hana ... hún var hans vinkona, ekki einhver 

frænka eða frændi.“ Heiðrún Ásta sagði að samband sitt við mentorinn hafi verið 

mjög gott og þeim hafi fundist gaman að spjalla en þó hafi mentorinn alltaf passað sig 

í samskiptum sínum við þær mæðgur að dóttirin var vinkonan og hún var komin til að 

hitta hana. Hún sagði: „[Dóttir mín] var alltaf númer eitt, hún var vinkonan, ekki ég.“ 

Það virtist vera mikilvægt að foreldrarnir væru ekki að skipta sér of mikið af 

samskiptum mentors og barns. Erla Bryndís sagði að þau hjónin hafi tekið ákvörðun 

um það í byrjun að leyfa stelpunum að taka ábyrgð á samskiptunum og þau hafi meira 

bara fylgst með á hliðarlínunni. Dóttir hennar virtist líka hafa verið meðvituð um þetta 

og sagði sjálf við mömmu sína „þú átt ekki að skipta þér af þessu“. Aðalatriðið í 

hennar huga var að hún fengi að stjórna þessu á sínum forsendum þar sem hún og 

mentorinn réðu því saman hvað þær gerðu og hvenær þær gerðu það. 

Mentorinn sem sonur Sigrúnar var með útbjó fyrir hann bók sem þau skrifuðu 

í hvað þau höfðu gert og hvað þau vildu gera. Í bókina gat hann teiknað myndir eða 

skrifað sögur og mentorinn notaði hana til að hrósa honum til dæmis fyrir að vera 

góður sögumaður. Bókin var einkamál mentorsins og barnsins og sagði Sigrún að 

sonur sinn hafi upplifað hana sem fjársjóð sem hún mátti ekki „kíkja“ í. Bókin gaf 

stráknum einnig ákveðna sérstöðu innan vinahópsins. Hann átti vin sem tók þátt í 

mentorverkefninu á sama tíma en hafði ekki fengið samskonar bók. Því upplifði sonur 

Sigrúnar ákveðna sérstöðu hvað það varðar. Fleiri mæður töluðu um að börn þeirra 

hafi fundið fyrir þessari sérstöðu innan vinahópsins. Heiðrún Ásta sagðist halda að 
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dóttir sín hafi talað mikið um mentorverkefnið við vini sína þar sem henni fannst hún 

sérstök að fá að taka þátt í því. Þar sem verkefnið var sérstaða barnanna voru þau ekki 

endilega tilbúin að deila mentorstundunum með vinum sínum. Sigrún sagði til dæmis 

að sonur sinn hafi ekki viljað deila þeim með öðru mentorpari heldur viljað fá að vera 

einn með sínum mentor. Erla Bryndís talaði um að hún væri búin að uppgötva að 

þessi sérstaða sem börnin upplifðu skipti börn á þessum aldri miklu máli. Hún sagði: 

„Krakkar þurfa alltaf að geta haft eitthvað sem að þeim finnst ... 
bara ef einhver kemur með flotta vettlinga ... þá er hann með 
sérstöðu af því hann er með flotta vettlinga. ... Ég er bara búin að 
finna það ... hvað þau þurfa alltaf einhvern veginn að hafa bara sinn 
stað ... ég er ekki að segja að það sé gott að það sé einmitt ... út af 
vettlingunum, en maður finnur að þau nota hvert haldreipi til að ... 
eigna sér eitthvað eða hafa einhvern stað.“  

 

Sigrún sagði að auk sérstöðunnar hafi þátttaka í verkefninu eflt sjálfstraust sonar síns. 

Hann tók þátt í hæfileikakeppni á lokahófi mentorverkefnisins og gekk mjög vel. 

Hann hafði upphaflega ákveðið að taka þátt en misst svo kjarkinn og ætlað að hætta 

við. Mentorinn hvatti hann hins vegar áfram og fékk hann til að taka þátt. Eftir 

keppnina var hann svo himinlifandi yfir niðurstöðunni og ánægður með sjálfan sig. 

Sigrún sagðist hafa verið mjög hissa þegar hún frétti að hann hefði tekið þátt þar sem 

það væri mjög ólíkt honum að fara upp á svið, fyrir framan aðra, í ljósi þess að hann 

er mjög feiminn og lokaður.  

Mikilvægi góðs mentors 

Pörun mentora og barna virðist í flestum tilvikum hafa heppnast vel þar sem algengt 

var að um sameiginleg áhugamál væri að ræða og að persónuleikar þeirra ættu vel 

saman. Birna sagði að sonur sinn hafi verið mjög hændur að mentornum og að þeir 

hafi náð mjög vel saman eða eins og hún orðaði það „bara smullu saman í eitt“. Það 

sama virtist eiga við hjá flestum hinna og sagði Heiðrún Ásta til dæmis: „Þær bara 

pössuðu saman... [og voru] ...ekkert ólíkar týpur að mörgu leyti...“. 

Mæðurnar voru almennt mjög ánægðar með mentorinn sem börn þeirra fengu 

og lýstu honum með setningum eins og „frábærasti mentor sem hægt var að hugsa 

sér“ (Anna), „alveg meiriháttar“ (Birna), „algjör perla“ (Erla Bryndís) og „hefðum 

ekki getað verið heppnari“ (Heiðrún Ásta). Þau atriði sem virtust skipta mestu máli 
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hvað varðar ánægju mæðranna með mentorinn voru að hann væri áhugasamur, 

ábyrgur og að þær gætu treyst honum fyrir barninu sínu. Anna talaði sérstaklega um 

að það skipti öllu máli að staðið væri við það sem búið væri að ákveða og í þeim 

tilfellum þar sem ánægjan var mikil með mentorinn virtist það vera reyndin. Heiðrún 

Ásta og Erla Bryndís töluðu báðar um að mentor barna þeirra hafi verið „hundrað 

prósent“ og þær hafi alltaf verið mjög öruggar um börnin á meðan þau voru með 

honum. Þetta virtist skipta þær miklu máli og kom það skýrt fram í tilviki Önnu. Hún 

var sú eina sem hafði áður verið með barn í verkefninu og því sú eina sem hafði 

einhvern samanburð á því. Hún var ánægðari með verkefnið í fyrra skiptið því þá 

fannst henni mentorinn mjög „pottþéttur“. Henni fannst báðir mentorarnir standa sig 

vel en var þó ánægðari með þann fyrri og sagði: „Þó það væri pottþétt þá var það ekki 

jafn pottþétt og það var ekki alveg sama reglan“. 

Erlu Bryndísi fannst skipta sérstaklega miklu máli að mentorinn veitti henni 

upplýsingar um samskipti sín og barnsins. Við það fann hún til trausts til mentorsins 

og gat leyft sér að stíga til baka og gert barninu og mentornum kleift að þróa 

samskiptin sín á milli. Sömu sögu var að segja af Önnu en hún talaði um að auðvelt 

hafi verið fyrir sig að fylgjast með á hliðarlínunni án þess að hafa bein áhrif á 

samskipti barnsins og mentorsins. Þegar mæðurnar gátu treyst mentornum gengu 

samskiptin á milli mæðranna og mentorsins vel. Erla Bryndís sagði: „Samskiptin voru 

bara svona góð út af því að hún var … sjálf svo … traust, … það stóðst allt svo vel og 

hún kom svo vel fyrir og það var allt svo svona ákveðið.“  

Í tilviki Sölku Hlínar var ekki eins mikil ánægja með mentorinn. Hún sagði að 

hann væri „flottur strákur“ og mjög virkur í félagsstarfi á borð við UNICEF. Þegar á 

hólminn var komið virtist hann hins vegar ekki standa undir væntingum. Hann stóð 

ekki við tímasetningar og sagði hún að á miðjum vetri hafi, í tvö skipti, liðið nokkrar 

vikur þar sem hann hafði ekkert samband við þau. Þetta kom sér mjög illa fyrir son 

hennar þar sem hlé kom á samskiptin á sama tíma og fjölskyldan var að takast á við 

mikið áfall. Hún talaði þó um að ef til vill hafi mentorinn skort þroska til að bregðast 

rétt við því áfalli sem barnið varð fyrir. Aðspurð um hvað henni fannst skipta mestu 

máli í fari mentora sagði hún að áhuginn þyrfti fyrst og fremst að vera fyrir hendi en 

hann vantaði augljóslega hjá þeirra mentor. Hún sagðist hafa upplifað það viðhorf frá 

mentornum að þetta væri einhvers konar „project“ sem þyrfti að klára og að 

mentornum hafi fundist það vera „hálfgerð kvöð“. Það fannst henni mjög erfitt að 
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upplifa. Sigrún var sammála Sölku Hlín hvað varðar mikilvægi áhugans og sagði að 

miklu máli skipti að mentorinn væri að taka þátt í verkefninu fyrir sjálfan sig. Heiðrún 

Ásta sagði að mentorinn sem dóttir hennar var með hafi talað um að henni fyndist 

þetta mjög skemmtilegt og hún fengi mikið út úr því. Af þessu er því ljóst að þegar 

mentorinn var traustur, ábyrgur og áhugasamur voru foreldrar og börn ánægð með 

verkefnið.  

Ánægja með verkefnið í heild 

Mjög áberandi var hversu ánægðar mæðurnar voru með verkefnið í heild, að Sölku 

Hlín undanskilinni. Þegar þær lýstu gangi verkefnisins notuðu þær orð eins og 

meiriháttar, frábært, sniðugt, skemmtilegt, dásamlegt og stórkostlegt. Sigrún sagði að 

syni sínum hafi fundist verkefnið „alveg yndislegt“ og hann hafi haft mjög gott og 

gaman af því. Flestar töluðu mæðurnar einnig um að verkefnið hafi gengið mjög vel 

eða eins og Anna orðaði það „...alveg ólýsanlega vel.“ Birna lýsti verkefninu sem 

„tómri hamingju“ og sagði það vera með því betra sem hún hefði kynnst. Heiðrún 

Ásta talaði um að verkefnið hafi gert dóttur sinni gott og hún hafi sjálf verið mjög 

ánægð. Hún sagði: „Þetta var vel gert og ég er nú kröfuhörð og ... svona svolítill 

perfeksjónisti og mér fannst þetta bara allt mjög, mjög flott...“. 

Áberandi var að flestar mæðurnar töluðu um það sem forréttindi að börnin 

þeirra fengju að taka þátt í verkefninu og að þau hafi verið heppin að fá þetta tækifæri. 

Önnu fannst þetta vera „þvílíkur lúxus“ og börnin sín alveg „ljónheppin“ að fá að taka 

þátt. Erla Bryndís talaði um þetta sem mikla gjöf og blessun og sagði: „Ég [er] bara 

ótrúlega þakklát fyrir að þetta hafi komið til okkar.“ Einnig töluðu mæðurnar flestar 

um að þær hefðu viljað fá að taka þátt í verkefninu aftur árið eftir en ekki er boðið upp 

á að sama barn taki þátt í verkefninu öðru sinni. Heiðrún Ásta sagði: „Ég hefði alveg 

verið til í að bara hafa þetta áfram.... Þetta var bara svo gott fyrir hana og gott fyrir 

alla og bara frábært...“. 

Af þessu er ljóst að almenn ánægja var með verkefnið hjá viðmælendum og 

virtust væntingar þeirra að mestu leyti hafa verið uppfylltar. Til að mynda vonaði Erla 

Bryndís að verkefnið gæfi dóttur sinni ákveðna sérstöðu sem það gerði. Hún upplifði 

bæði sérstöðu hvað varðar fjölskylduna og vinahópinn. Sigrún sagði að sonur sinn 

hafi ekki byrjað að stunda íþróttir en gerði sér samt sem áður grein fyrir að ef til vill 

væri það til of mikils ætlast. Hins vegar taldi hún allt annað hafa staðist væntingar 
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sínar. Því virðist sem væntingar viðmælendanna hvort sem þær voru stórar eða smáar, 

hafi í flestum tilfellum verið uppfylltar. Hins vegar var ein undantekning á því og var 

það í tilviki Sölku Hlínar, eins og áður sagði. Henni fannst verkefnið ekki hafa gengið 

vel hjá þeim og taldi son sinn ekki hafa fengið annað út úr því en „barnapíu í tvo tíma 

á viku“. Hins vegar er athyglisvert að væntingar hennar til verkefnisins í upphafi voru 

að miklu leyti í takt við þau atriði sem hinar mæðurnar töldu það hafa skilað til sinna 

barna. Salka Hlín hafði til að mynda orð á því að hún vonaðist eftir ákveðinni sérstöðu 

fyrir son sinn með þátttöku í verkefninu. Hún sagði: „Já ég var nefnilega að vona að 

það væri svoleiðis, þetta væri það gaman að hann myndi alveg vera ... í skýjunum yfir 

því og ... hann væri að gera eitthvað svona spes, þetta átti að koma þannig út fyrir 

hann.“ Einnig sagðist hún hafa vonast eftir vini fyrir hann sem gæti fært honum nýjar 

hugmyndir og að hann myndi eflast félagslega við þátttöku í verkefninu. Aftur á móti 

fannst henni mentorinn ekki standa sig sem skildi og tengsl ekki ná að myndast á milli 

hans og sonar síns. Mentorinn var áhugalaus og óábyrgur en áhugi og ábyrgð voru 

þættir sem hinum mæðrunum fannst hvað mikilvægastir í fari mentors. Þegar þessir 

eiginleikar mentors voru til staðar mynduðust tengsl, traust og vinátta milli mentors 

og barns. Því er ljóst að þar sem mentorinn sinnti hlutverki sínu vel var árangurinn 

góður og mikil ánægja með verkefnið í heild. 

 

Hér að framan hefur niðurstöðum rannsóknarinnar verið gerð skil. Í næsta kafla, sem 

jafnframt er síðasti kafli ritgerðarinnar, verða helstu niðurstöður hennar dregnar 

saman og settar í samhengi við fræðilegan bakgrunn. Auk þess verður rætt um hvaða 

lærdóm má draga af rannsókninni og hvað væri áhugavert að gera í framhaldi. 
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Lokaorð 

Hér að framan hefur verið fjallað um ástæður þess að mæðurnar sex sóttu um þátttöku 

fyrir börn sín í mentorverkefninu Vináttu, hvaða væntingar þær höfðu til verkefnisins 

í upphafi og hvernig þær voru uppfylltar. Þá hefur verið skýrt frá því sem þær töldu 

verkefnið hafa skilað til barna sinna og þeim þáttum sem þeim fannst skipta máli fyrir 

velgengni þess. Markmið okkar var að koma sjónarhorni og reynslu mæðranna sem 

best til skila. 

 

Niðurstöðurnar leiddu í ljós að ástæður fyrir umsókn voru fyrst og fremst skortur á 

fullorðnum fyrirmyndum og vinatengslum. Ástæðurnar endurspegluðu vel væntingar 

mæðranna til verkefnisins í upphafi en þær stóðust þegar mentorsambandið var traust, 

vinatengsl mynduðust milli mentors og barns og barnið gat treyst því að verða ekki 

svikið. Í kjölfarið töluðu mæðurnar um að félags- og tilfinningaþroski barnanna hafi 

aukist og vináttan veitt þeim ákveðna sérstöðu innan fjölskyldunnar og félagahópsins 

sem hafi haft jákvæð áhrif á sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust. Auk þess töluðu þær um 

að með þátttökunni hafi sjóndeildarhringur barna sinna víkkað, augu þeirra opnast 

fyrir nýjum tækifærum og þau kynnst athöfnum sem þau þekktu ekki áður. Þessir 

þættir eru allir í samræmi við markmið mentorverkefnisins Vináttu. Engin mæðranna 

nefndi þó að börnin hefðu kynnst nýjum möguleikum til náms. Frammistaða mentors 

og þær samverustundir sem hann átti með barninu virtust skipta mestu máli til að 

tengsl næðu að myndast sem voru svo grunnurinn fyrir því að sambandið hefði 

jákvæð áhrif í för með sér. Þær mæður sem voru ánægðar með mentorinn voru einnig 

ánægðar með verkefnið í heild og lýstu því sem forréttindum að börn þeirra hafi 

fengið að taka þátt.  

 

Þegar niðurstöður rannsóknarinnar voru bornar saman við rannsóknir annarra (Eby 

o.fl., 2008; Keller, 2007; Liang o.fl., 2008; Morrow og Styles, 1995; Rhodes o.fl., 

2006; Spencer, 2007; Styles og Morrow, 1992) var greinilegur samhljómur ekki síst 

við líkan Rhodes og DuBois (2008) en þeir telja tengsl og traust milli mentors og 

barns vera grundvöll þess að verkefnið hafi jákvæð áhrif á þroska barna. Rannsóknir 
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hafa sýnt að samvera barns við mentor og þátttaka þeirra í sameiginlegum athöfnum 

sé grundvöllur þess að tengsl myndist. (Liang o.fl., 2008; Morrow og Styles, 1995). 

Frásagnir mæðranna af samskiptum mentoranna við börnin voru að miklu leyti í takt 

við lýsingar Morrow og Styles (1995) á uppbyggjandi mentorum en þess konar 

mentorar virtust vera mun áhrifaríkari og ná betur til barnanna.  

 

Með rannsókninni var ekki ætlunin að alhæfa niðurstöðurnar yfir á öll 

mentorsambönd, heldur að fá innsýn og aukinn skilning á reynslu viðmælenda af 

þátttöku barna þeirra í mentorverkefninu Vináttu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu 

mjög skýrt til kynna mikilvægi góðs mentors til að byggja upp samband milli mentors 

og barns. Mæðurnar lögðu áherslu á frammistöðu mentors og ábyrgð hans sem eitt af 

lykilatriðum þess að verkefnið skilaði góðum árangri. Því teljum við að leggja þurfi 

sérstaka áherslu á að vanda val mentora og nauðsynlegt sé að kynna mjög vel fyrir 

þeim þá ábyrgð sem þeir bera á velgengni verkefnisins. Í framhaldi væri áhugavert að 

skoða nánar hvort hægt sé að tengja mikilvægi góðs mentors við líkan Rhodes og 

DuBois (2008) með því að bæta mentornum framan við módelið sem einum af þeim 

lykilþáttum sem hafa áhrif á hversu góð tengsl ná að myndast.  

Þau atriði sem hér hafa verið nefnd gefa vísbendingar um nokkra af þeim 

þáttum sem verkefnið getur skilað til barnanna sem og hvað skiptir máli svo verkefnið 

gangi vel og skili árangri. Von okkar er sú að niðurstöður þessarar rannsóknar geti 

gefið forsvarsaðilum mentorverkefnisins Vináttu, sem og öðrum sem að því koma, 

mikilvæga innsýn í þau atriði sem skipta máli fyrir velgengni þess og áframhaldandi 

þróun. 
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