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Útdráttur 

Þessi ritgerð er lokaverkefni við Kennaradeild Háskólans á Akureyri. Rannsóknarspurningin 
sem leitast er við að svara er í stuttu máli: „Hvað er vinátta?“ Einnig er sjónum beint að 
mikilvægi vináttu í þroskaferli barna. Fjallað er um vináttu útfrá sérkennum og 
birtingarmyndum, með hliðsjón af kynjum og aldri, auk þess er skoðað stuttlega hvaða áhrif 
skortur á vináttu getur haft á einstaklinga. Rýnt er í valdar kenningar um þroska barna, bæði 
persónu- og félagsþroska frá fæðingu til unglingsára. Áhersla er lögð á að skoða þessa vinkla 
saman vegna þess að svo mikil samsvörun er milli félagsþroska og vináttutengsla og byggir 
þar hvort á öðru. Í framhaldi er svo rýnt í tilgang og markmið leikskólastarfs og hlutverk 
leikskólakennara þegar kemur að vináttu barna. 

Til að opna glugga inn í íslenskan raunveruleika voru tekin opin viðtöl við tvo 
leikskólakennara, með ólíka menntun og starfsreynslu, með það að markmiði að fá dálitla 
innsýn í upplifun þeirra af starfi í leikskólum á Íslandi. Þetta var talið mikilvægt til að auðga 
og bæta við þær heimildir sem unnið var með, enda að mestu leyti af erlendum toga. 
Leikskólakennararnir voru spurðir um hvað þeim fyndist felast í vináttu og hvernig mætti að 
þeirra mati hafa áhrif á, hlúa að og styrkja vináttutengsl barnanna í leikskólanum. Helstu 
niðurstöður ritgerðarinnar eru að vinátta barna kemur fram með afar fjölbreyttum hætti og er 
mismunandi eftir kynjum, sem dæmi er ýmislegt sem bendir til að stelpur eigi í betri og 
traustari vinasamböndum á leikskólaaldri en strákar. Einnig er hægt að draga þá ályktun að 
leikskólinn og leikskólakennarar leiki afar stórt hlutverk í því að hlúa að og viðhalda vináttu 
og aðstoða börn við að mynda tengsl frá unga aldri. Tilgangur ritgerðarinnar, var eins og áður 
sagði, að fjalla um mikilvægi vináttu frá mörgum sjónarhornum. Það er von mín að 
afraksturinn geti nýst bæði foreldrum og leikskólakennurum í samskiptum þeirra við börnin í 
lífi og starfi. 

Abstract 

This paper is a final thesis towards B.Ed.-degree at the department of Education at the 
University of Akureyri. The main subject is formed in the research question: „What is 
friendship regarding children?“. Furthermore the importance of friendship for children in the 
important age of pre-school, regarding development, is looked at. Different aspects of 
friendship are discussed, in relation of age and sex, as well as the serious effects of lack of 
friendship can have on children. Since there is a great connection between social development 
and friendship, chosen theories about children´s development, personal as well as social, from 
birth to the age of teenager are discussed continued by discussion of the meaning of pre-
school education in general, and the part the pre-school teachers play in relation to children’s 
friendships.  

To broaden the view, we learn from two local pre-school teachers what they make of 
the importance of friendships in children’s life, and how they could best promote children’s 
friendships. The main conclusions are those that friendship between children is shown in 
various ways, and there is a difference between boys and girls in relations of friendships. Girls 
tend to have better and deeper friendship relations than boys in pre-school age. The pre-school 
education and the pre-school teachers play a very important role for children in establishing 
and maintaining friendships between each other, from the very beginning of life. The aim of 
this thesis was to examine friendship from many angles. It is my hope that it can be of some 
help to teachers and parents regarding their children, both in work and play. 
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Inngangur 

Börn eru okkur mikilvæg og þegar kemur að því að skilja samskipti þeirra við hvort annað er 

nauðsynlegt fyrir foreldra sem og það fólk sem vinnur í nánu samstarfi við börn á öllum aldri, 

að gera sér grein fyrir á hvaða hátt þau hugsa. Vinátta er félagsleg tenging milli einstaklinga 

og er áhugavert að mínu mati að athuga hvernig vinátta þróast eftir aldri fólks og hver 

grundvöllur vináttu er. Sem dæmi um það er þegar börn eru á leikskólaaldri. Margar heimildir 

benda til þess að vinátta byrji, með einhverju móti, þegar börnin fæðast eða að minnsta kosti 

frá því þau eru þriggja mánaða. Þá fara þau að eiga samskipti við hvort annað í gegnum leik 

þó málið sé ekki komið inn í myndina þegar þau eru þetta ung. Þegar litið er á vináttu barna 

og fullorðinna er stór hluti af henni félagsfærni. Vinátta þróast eftir því hvernig sú færni lærist 

og þróast með aldrinum. Eins og flesta hluti þarf að kenna þá hegðun, upp að vissu marki en í 

öðrum tilfellum er félagsleg hegðun oft lærð án nokkurrar kennslu. Samskipti við jafnaldra 

geta ýtt undir þá hegðun á sama hátt og skortur á samskiptum getur dregið úr henni. Vinátta 

getur verið margbreytileg bæði eftir kynjum og aldri. Nokkuð áhugavert er að skoða hvernig 

börn velja sé vini og hvort það sé bara eftir áhugasviði, kyni eða einhverju öðru. Minn áhugi á 

efninu vaknaði þegar ég fór að vinna í leikskóla eitt sumar og tók eftir því að mörg börn héldu 

saman mikið af þeim tíma sem leikskólinn var, alveg frá tveggja ára aldri. Einnig hef ég verið 

mjög heppin með vini á minni lífsleið þar sem mín reynsla byggist á því að eignast vini á 

leikskólaaldri.  

Í fyrstu hélt ég að ekki yrði hægt að þrengja efnið niður í aðeins eina 

rannsóknarspurningu, efnið er það víðfeðmt og margt sem hægt er að skoða í sambandi við 

vináttusambönd barna. Fyrst var áætlunin að hafa rannsóknarspurninguna einfalda; Hvað er 

vinátta? En út frá þeirri spurningu spruttu upp nokkrar aðrar spurningar eins og Hvernig 

þróast vinátta? og Hver er munurinn á vináttu stelpna og stráka?. Þegar á þetta stig var 

komið spurði ég sjálfan mig Hvernig getur leikskólinn og leikskólakennarar stuðlað að 

vináttu barna?  En að lokum fannst mér þetta allt tengjast inn í eina stóra spurningu, eða þá 

sömu og ég var með í huga í byrjun, Hvað er vinátta? Þó vildi ég einnig skoða hvaða áhrif 

vináttuskortur gæti haft á einstaklinginn þegar hann eldist, hvort eitthvað vantaði í líf þess eða 

hvort einstaklingurinn væri alveg eins, tengsla og félagslega séð, hvort sem vinátta sé til 

staðar eða ekki.  
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Þegar kom að því að finna heimildir fyrir efni þessarar ritgerðar var það hægara sagt 

en gert í byrjun, allar þær heimildir sem til eru um almenna vináttu eru nokkuð gamlar, 

erlendar og nokkuð mikið um sama efnið. Brá ég því á það ráð að taka viðtal við tvo 

leikskólakennara, annan sem hafði mikla reynslu á yngsta stig og hinn sem hafði reynslu á 

elsta stigi leikskólans. Þær upplýsingar sem ég fékk úr viðtölum voru að mörgu leyti 

samhljóma þeim fræðum sem áður höfðu verið skoðuð.  

 Það að vera vinur er eitthvað sem maður lærir aldrei til fulls, samkvæmt minni reynslu 

er maður ávallt að reka sig á. Í þessu verki verður þó að mestu fjallað um hvernig yngstu 

einstaklingarnir byggja upp vináttusambönd og hversu mikil áhrif félagsþroski hefur á það 

ferli. Litið verður á efnið frá mörgum sjónarhornum og er ósk mín sú að hún geti orðið 

kennurum og öðrum þeim sem annast uppeldi og kennslu, að gagni.  
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1.Grunnstoðir vináttu 

Í kaflanum hér að neðan er fjallað um vináttu barna frá unga aldri og upp að grunnskólaaldri, 

hvernig hún breytist og þróast, hver munurinn er eftir kynjum og hvaða afleiðingar skortur á 

vináttu getur haft á einstakling svo dæmi séu nefnd. Farið verður lauslega yfir þroska barna, 

bæði félags- og persónuþroska. 

 Vinátta hefur verið til staðar frá upphafi í einhverskonar formi og virðist vera 

sammenningarlegur háttur í samskiptum og þar sem vináttan er svo huglæg og erfitt að festa 

hönd á hana, verða rannsóknir oft flóknar og jafnvel erfiðar viðfangs og í framkvæmd. Því eru 

til margar gerðir af vináttu sem ef til vill hefur ekki verið gefinn nægilegur gaumur hjá þeim 

rannsakendum sem leggja fyrir sig rannsóknir á vináttu. Rannsakendur dagsins í dag segja að 

ekki sé hægt að skilgreina vináttu á hnitmiðaðan hátt vegna þess hversu erfitt er að segja til 

um hegðun og tilfinningar innan almennrar vináttu. Hinar mörgu gerðir vináttu eru breytilegar 

eftir aldri einstaklingsins (McGuire, 1988:xi-xii). 

 Sú skilgreining sem flestir aðhyllast er komin frá Cicero:  

„Complete identity of feelings about all things divine and human, as strengthened by mutual 

goodwill and affection.“ (McGuire, 1988: xiv). 

Vinátta er auðkennanlegt persónulegt samband og er grunnur hennar umhyggja milli 

tveggja einstaklinga um velferð hvors annars. Innihald vináttu eru náin kynni einstaklinga upp 

að vissu marki. Vinátta er þess vegna mikilvægur þáttur í lífi okkar, vinir og vinátta geta 

mótað persónuleika okkar ef hún hefst á bernskuárunum (Stanford encyclopaedia of 

philosophy, 2009). Ein af þeim mörgu skilgreiningum sem til eru á „vini“ er sú að vinur sé 

„verndari einnar sálar“ (McGuire, 1988:xv).  

Samkvæmt heimildum er talað um að hægt sé að skipta þáttum einstaklingsins í 

þrennt; fyrst má nefna ábyrgðina sem þeir einstaklingar sem taka þátt í vináttutengslum bera á 

hvor öðrum, heilsu og almennri vellíðan. Næst má nefna kunnáttu barna á vini sínum, þar sem 

viðkomandi barn á að þekkja líf vinar síns frá mörgum hliðum. Þriðji þátturinn byggir á 

andlegum skilningi þar sem einstaklingurinn þarf að vera á sama stað andlega og vinur hans er 

(McGuire,1988:xv). Vinátta er samband sem barnið fer af eigin frumkvæði og á byrjunarstigi 

hennar er nokkuð auðvelt að stofna til og slíta henni. Þegar farið er yfir staðreyndir er hægt að 

meta vináttu á þann hátt að aðeins helmingur af þeim vináttusamböndum sem einstaklingur á í 

á skólagöngu sinni munu haldast stöðug út skólaárið (Wendy og Zarbatany, 2007:79).  
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Samkvæmt rannsóknum Thomas Berndt er meginefniviður vináttu barna á 

grunnskólaaldri traust. Vinir eru sérstakar persónur sem búa yfir kostum sem eru öfundsverðir 

og þá er verið að tala um annað en nálægðina sem þær búa yfir. Einstaklingar í vinasambandi 

eru örlátir hvor við annan og hjálpa og treysta hvorir öðrum. Á þessum aldri eða um sex ára fá 

vinirnir einnig tilfinningu fyrir mismunandi vídd vináttunnar, barn gerir greinarmun á 

einstaklingi sem það hefur átt í tilfinningalegum tengslum eða samskiptum við áður og þeim 

sem það hefur hitt einu sinni eða tvisvar og leikið sér við. Barnið öðlast skilning á muninum á 

bestu vinum og öðrum vinum á þessum aldri (Schraf og Hertz –Lazarowitz, 2003:848).  

Hartup og Stevens hafa fjallað um það að vinátta barna hafi verið rannsökuð frá 

mörgum sjónarhornum. Þrátt fyrir þessar rannsóknir skilgreina flestir rannsakendur vináttu 

samkvæmt gagnkvæmni hennar. Með öðrum orðum þurfa þeir sem koma að vináttusambandi 

hverju sinni, að finnast viðkomandi einstaklingur skemmtilegastur og vinalegastur af öðrum 

félögum sínum til að sambandið sé skilgreint sem vinátta. Í þessu samhengi er gott að kynna 

sér þrjá stuðla vináttu sem hafa verið skilgreindir á þessa vegu. Þessa þætti er mikilvægt að 

hafa í huga til að skilja vináttu barna. Fyrst þarf að líta á hversu miklum tíma börn eyða með 

tilteknum vini, í öðru lagi hversu góð vináttan er og í þriðja lagi hver einkenni og eiginleikar 

viðkomandi vinar eru (Rubin, Bukowski, Laursen, 2009:293-294). 

Þegar leitast er við að bera kennsl á vináttu smábarna og barna á leikskólaaldri er í 

flestum tilfellum litið til þess hvernig þau hegða sér þegar þau eru saman, börn á þessum aldri 

eru álitin vinir ef þau leika sér mjög nálægt hvert öðru, leika sér í flóknum leikjum og verða 

fyrir sams konar áhrifum af hlutum í kringum þau (Rubin, Bukowski o.fl., 2009:184). 

Leikskólabörn virðast skilja vináttu aðallega útfrá sameiginlegum verkefnum eða virkni. 

Raunin er jafnframt sú að ef börn eru spurð hvernig þau eignast vini þá segja þau oftast „við 

leikum saman“ eða að þau eyði tímanum mjög nálægt hvort öðru (Hartup, 2006:180). Börn á 

þessum aldri líta á vináttu sem það sama og að deila dóti eða gefa hvort öðru hluti. Smá 

saman fer þó skoðun þeirra á vináttu að færast frá þessari áherslu þeirra á virkni (Dunn, 

Cutting og Fisher, 2002:621). Ung börn líta sem sagt oft sömu augum á leik og vináttu, oft má 

heyra þau segja „þú getur ekki verið vinur minn ef þú vilt ekki leika við mig“ eða „ég skal vera 

vinur þinn ef þú leyfir mér að leika“. Foreldrar ýta oft undir þessa skilgreiningu barnanna með 

því að segja til dæmis „farðu að leika við vin þinn“. Leikur er spennandi og skemmtilegur og 

þá sérstaklega við vini en vinátta byggist á svo miklu meiru en leik. Vinátta birtist meðal 

annars í sorg við brotthvarf vinar, hvort heldur sem það er í stuttan tíma eða til frambúðar, þar 
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má nefna sem dæmi þegar vinurinn flytur í burtu. Þegar einstaklingi sárnar við orð vinar er 

vináttan orðin að alvöru sambandi. Þegar talað er um hlutverk innan vináttutengsla getur það 

meðal annars verið það að hughreysta vini sína, með því að hjálpa þeim út úr vandræðum eða 

deila öðrum hlutum með þeim (Rubin, Bukowski o.fl., 2009:180-184).  

Rannsóknir á vináttu sýna að börn á öllum aldri mynda vináttu með einstaklingum sem 

líkjast þeim sjálfum. Þessi sameiginlegu einkenni geta átt við um kyn, kynþátt, tungumál eða 

hegðunar og samskiptaform. Minni líkur eru þó á því að smábörn og börn í leikskóla velji sér 

vini eftir kyni en það er aftur á móti mun algengara hjá eldri börnum (Rubin, Bukowski o.fl., 

2009:180-184). Vinir skipta máli, þeir gegna mikilvægum hlutverkum og gera mikilvæga 

hluti fyrir einstaklinginn sem foreldrar gera ekki. Þar að auki gegna þeir vissu hlutverki í að 

móta félagslega hæfileika og sjálfsöryggi barna, reynsla þeirra á vináttu getur einnig haft 

mikil áhrif á þroska þeirra í samskiptum í framtíðinni sérstaklega í sambandi við vináttu og ást 

sem fullorðið fólk (Rubin, 1980: 21). 

Vinátta barna er af mörgum toga vegna þess að samskiptahæfni og þroski barna á 

hverju aldursári fyrir sig er svo mismunandi. Á þriðja aldursári hafa sum börn meiri áhuga á 

að mála, skoða bækur og jafnvel að þróa ímyndunaraflið en að hafa samskipti við önnur börn. 

Í flestum tilfellum er vinátta þó eitt af lykilatriðum í lífi barna, frá því í kringum þriðja 

aldursár og alveg til unglingsára (Rubin, 1980: 12-13). Nauðsynlegt er að fólk taki tillit til og 

beri virðinu fyrir mismunandi félagslegum þörfum barna. Sum börn hafa þörf fyrir það að 

vera ein og finnst ekki þægilegt að vera alltaf umkringd fjölda barna, en í flestum tilfellum er 

það þó ekki slæmt, börn eru aðeins mismunandi (Rubin, 1980:20). Vinátta getur bæði leitt til 

bestu hluta í lífi barna, en getur þó einnig leitt til þeirra erfiðustu (Rubin, 1980: 12-13). 

Vygotsky telur að þau félagslegu samskipti sem börn eiga í þegar þau leika sér séu 

nauðsynleg þegar kemur að þroska þeirra. Í gegnum félagsleg samskipti við aðra einstaklinga 

læra börn tungumálið sitt betur og þau læra auk þess ýmsa félagslega leikni sem mikilvæg er 

fyrir framtíðina eins og samvinnu og samstarf. Þessir hlutir geta bætt og aukið 

vitsmunaþroska barna. Talið er að leikur við foreldra sé alveg eins mikilvægur og leikur við 

jafningja, hann getur jafnvel haft sömu eða betri áhrif og leikur við önnur börn (Morrison, 

1997:208). Sama segir Judy Dunn, hún telur að vinátta sé mjög mikilvæg fyrir börn, ekki 

aðeins þeim til skemmtunar, heldur einnig sem undirstaða félagslegrar færni þeirra. Vinátta 

getur boðið uppá hlýju og öryggi, ný sjónarhorn, lausn á ágreiningi, skilning og aukið 

sjálfsöryggi hjá börnum. Sum börn hafa töluverða hæfileika til að skilja aðra, eru næmir fyrir 
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tilfinningum fólks og ná nánum tengslum við aðra einstaklinga. Vinir þræta oft, en líf með 

vinum er mun meira spennandi en líf án þeirra (Penn, 2005:52). 

Frá unga aldri finna börn fyrir því hversu mikilvægur hópur er. Þau sýna það mörg 

með því að vilja hafa vini sína útaf fyrir sig (Rubin, 1980: 16). 

Þegar vinátta ungra barna er borin saman við vináttu þeirra eldri virðist undirstaða vináttu 

yngri barnanna vera félagsskapur og áhugi á sömu leikjum, frekar en náin kynni og ástúð sem 

kemur frekar fram hjá þeim eldri. Þrátt fyrir það benda rannsóknir og bókmenntir á að vinátta 

ungra barna sé meira en aðeins skammvinnt samband. Þegar lesið er úr rannsóknum á 

smábörnum og leikskólabörnum sem eru í traustum hópum lítur allt út fyrir það að ung börn 

geti átt í vináttusambandi og endurgoldið vináttu (Rubin, Bukowski o.fl., 2009:180). 

Samkvæmt rannsóknum eru einstaklingar sem jafningum líkar yfirleitt vel viðbúnir þeim 

hæfileikum sem þarf til að stofna og halda við vináttusambandi. Ekki eru allir sammála um 

þetta, Ladd komst að því að samþykki jafningja gæfi til kynna bæði hvernig vinátta yrði til og 

hversu örugg hún væri hjá leikskólabörnum. Parker og Seal sýndu fram á það, að það að fá 

samþykki jafningja gæfi til kynna hversu marga vini einstaklingar eignuðust en ekki um 

hversu örugg vinasamböndin væru í miðæsku. Þetta getur bent til þess að þau börn sem eru 

vinsælust af jafningjum sínum eru ekki endilega þau sem eiga í bestu vinasamböndunum 

(Wendy og Zarbatany, 2007: 80). 

Athuganir hafa leitt í ljós að þau börn sem koma frá heimilum þar sem samskipti og 

samband barna við forráðamenn sína eru örugg, eiga auðveldara með að eignast vini sem eru 

á sama aldri og þau. Aftur á móti er talið að þau börn sem eiga í erfiðleikum heimafyrir eigi 

erfiðara með að eignast vini (Rubin, Bukowski o.fl., 2009:185). Geðtengsl eru þau tengsl sem 

börn mynda við móður í æsku og gerir þeim kleift að mynda sambönd við annað fólk þegar 

þau verða eldri. Geðtengsl eru talin vera tilfinningasambönd sem veita barninu öryggi og 

miða að því að halda barni og foreldri nálægt hvort öðru. Geðtengsl eru fyrst og fremst 

samband milli tveggja einstaklinga en er upprunalega milli barns og foreldra. Tengslin eru 

eðlileg og mynda öll börn þessi tengsl, það er aðeins spurning um hversu góð þau eru. Með 

geðtengslum fær barnið hugmynd um hvernig sambönd byggjast upp og við hverju má búast 

af öðru fólki. Þau hafa áhrif á sjálfsmynd barna og er líklegt að ef geðtengsl þeirra í æsku eru 

ekki traust geti það leitt til neikvæðrar sjálfsmyndar. Í langtímarannsóknum hefur komið fram 

að ef barn myndar geðtengsl við tveggja ára aldur er líklegt að þau tengsl verði orðin örugg 

um fimm ára aldur, þó svo að til komi álagstímar af einhverju tagi er líklegt að þau nái að 
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byggja upp sambandið aftur. Ástæða þess er sú að ein af undirstöðum geðtengsla 

kenningarinnar er að gæði tengslanna eigi að haldast stöðug vegna þess að barnið hefur búið 

sér til mynd af heiminum sem á að koma því í gegnum sambönd við foreldra sína og annað 

fólk. Talið er að þau börn sem ná góðum geðtengslum við foreldra eigi auðveldara með 

samskipti og að byrja í leikskóla en þau börn sem ekki búa yfir traustum tengslum. Þau eru 

almennt óöruggari (Guðný Rut Ísaksen, 1998:16-17).  

Komið hefur fram í rannsóknum að börn sem almennt eiga ekki í nánu 

jafningjasambandi eða þau sem eiga í erfiðleikum með slík sambönd eiga oft í vandræðum 

félags- og tilfinningalega. Það hefur komið í ljós að þau börn sem ekki eiga vini þjást af 

einmanaleika og eiga oft erfitt félagslega vegna lítillar þjálfunar í samskiptum. Vináttuleysi í 

æsku hefur í mörgum tilfellum verið tengt við feimni og tilfinninganæmni svo eitthvað sé 

nefnt. Það sama á við um börn sem er hafnað og þau sem eiga ekki vini, þau finna fyrir meiri 

einmanaleika og neikvæðum tilfinningum um sjálf sig en aðrir jafnaldrar þeirra gera. Þá eiga 

börn sem eru ekki tekin í sátt í jafningjahópi sínum oft í vináttusambandi sem ekki gerir þeim 

gott (Rubin, Wojslawowicz, Krasnor, LaForce og Burgess, 2006:143-144). Samkvæmt 

Sullivan getur vinátta ungra barna haft mjög mikil áhrif á framtíð þeirra og þá sérstaklega ef 

barn skortir vináttu. Ef börn finna ekki fyrir vináttutengslum frá unga aldri getur það haft áhrif 

á hegðun þeirra og samskipti. Dæmi um það eru menn á fullorðinsaldri sem eru sjúklingar hjá 

Sullivan og eiga í erfiðleikum í samskiptum við annað fólk, bæði í vinnu og einkalífi. Hún 

telur að aðal ástæða þess sé að þá hafi vantað reynslu og tengsl á yngri árum og hafi ekki átt 

nein góð vinasambönd sem hún telur að það sé stærsti áhrifavaldurinn á líf þeirra í dag 

(Rubin, 1980:18-19). Aftur á móti þjást sum börn sem ekki eiga vini ekki af einmanaleika og 

ekki er hætta á því að þau eiga í einhverjum þesskonar vandræðum, sum börn þurfa bara ekki 

vini til að aðlagast eðlilega, þau eru sjálfum sér nóg og kunna að meta að vera einsömul en 

þetta er þó ekki algengt (Dunn, 2004: 96-97). 

Nú til dags styðja greinar um jafningjafræðslu staðhæfingar Piagets og Sullivans sem 

sýna greinlega mikilvægi jafningjasambanda og þá sérstaklega vináttu þegar kemur að 

tilfinninga- og félagsþróun barna. Dæmi um það eru rannsóknir sem sýna fram á að vinátta 

stuðli að þróaðri yfirsýn barna og hæfileikum þeirra í siðferðisröksemdum. Vinátta hefur 

einnig verið tengd við aukið sjálfsöryggi og er álitin mikilvæg uppspretta félagslegs 

stuðnings, sérstaklega þegar kemur að mögulegum streituvaldandi aðstæðum (Rubin, 

Wojslawowicz o.fl., 2006:143-144). Talið er að vinátta og þykjustuleikir geti hjálpað börnum 
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að takast á við erfiðleika í lífi þeirra eins og myrkfælni, svo dæmi sé tekið, en einnig þegar 

kemur að fæðingu nýs systkinis, þar getur vináttusamband hjálpað. Laurie Kramer telur að ef 

barn sem hefur nýlega eignast systkini eigi í góðu sambandi við vini sína sé það í mörgum 

tilfellum vingjarnlegra við nýja systkinið (Dunn, 2004:74-76). Til að börn geti myndað 

vináttu þurfa þau að bera kennsl á vin sinn sem félagslega veru og vita hvað félagsleg hegðun 

og félagsleg samskipti innihalda. Dunn hefur komið því á framfæri að vinátta í æsku sé 

mikilvægt framlag til þróunar á félagsþroska og félagshæfileikum (Rubin, Bukowski o.fl., 

2009:180). En lítum þá á hvernig grunnurinn er lagður, það er að segja út frá 

þroskakenningum bæði almennum þroska og félagsþroska frá fæðingu og til tvítugs. 

 

1.1 Félags- og persónuþroski barna 

Þegar fjallað er um þroska barna er lögð áhersla á að skilgreina hreyfi- og líkamsþroska, en í 

því samhengi er átt við líkamlegan vöxt, atgervi, eins og útlit og líkamsbyggingu og svo fín- 

og grófhreyfingar. Þessi þroski er mest skoðaður og skráður vegna þess að hann er líklegur til 

að fara eftir vissu formi ef börn fá rétta umönnun eins og næringu. Það er mikið auðveldara að 

skrá stærð og útlit skipulega en að greina og skrá sálræna þætti í lífi barna. Það virðist einnig 

vera þannig að persónuleiki barna þróast að mestu leyti við gagnkvæm samskipti við annað 

fólk (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:34). Félagsþroski er aftur á móti sá 

hæfileiki að geta metið tilfinningar annarra og er hann grundvöllur fyrir allri félagslegri 

hegðun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a:39). Börn taka út sinn þroska á mismunandi tíma 

og ekki er hægt að negla hann niður á allan hátt. Sumir taka út sitt hraðvaxtarstig snemma eða 

um þriggja ára aldur en aðrir mögulega um sjö ára aldur og er ekkert athugavert við það. Það 

sama má segja um hæfileika, börn þurfa mismikla æfingu í að tileinka sér vissa hæfni og 

ekkert er gert á ákveðnum tíma. Það er ekkert athugavert ef barnið er aðeins á eftir jafnöldrum 

sínum í hæfni (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:85). Ég ætla hér að 

fjalla stuttlega um þroskastig og félagslegan þroska barna frá fæðingu og fram á 

unglingsaldur.   

Uppeldisaðferðir eru misjafnar og þarf að aðlaga þær að þroska barnsins hverju sinni. 

Hægt er að skipta þroska barna upp í fjögur stig frá því þau fæðast og til tvítugs. Fyrsta stigið 

á við um fyrstu tvö árin frá því að barnið kemur í heiminn og þangað til það byrjar að tala á 

einhvern hátt. Skeið númer tvö nær frá tveggja ára aldri til sjö eða átta ára aldurs eða þegar 

börnin eru að læra að lesa og skrifa. Þriðja stigið tekur við átta ára og lýkur þegar barnið 
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kemst á kynþroskaaldurinn. Fjórða og síðasta stigið nær svo yfir unglingsárin. Þessi stig eru 

ekki greind á þennan hátt í dagleg tali en hægt er að nefna þau: frumbernsku, bernsku, æsku 

og unglingsár (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:80). 

1.1.1 Frumbernska 

Þroski barna er hraðastur á fyrstu árum þess eftir fæðingu. Á fyrstu tveimur árum lífsins eða í 

frumbernsku hafa börn enga stjórn á hreyfingum sínum eða öðrum hvötum. Skilningur þeirra 

á töluðu máli er einnig lítill sem enginn. Eins og fólk veit þá eru börn á þessum aldri 

algjörlega háð öðru fólki varðandi mat, hreyfingu og hreinlæti. Það gefur því auga leið að ekki 

eru gerðar miklar kröfur til barnsins á þessum tímapunkti. Samskipti við önnur börn á þessum 

aldri eru aðallega í gegnum leik og umönnun en ábyrgð barnanna er enginn (Sigurður J. 

Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:81-82). Þegar fylgst er með ungabörnum á 

fyrsta aldursári eru fyrstu samskipti þeirra oft ekki meira en snerting. Þó að börn rífi í hárið á 

hvort öðru á þessum aldri eða poti í viðkomandi einstakling er ekki hægt að túlka það sem 

illindi heldur sem leið til að rannsaka hvort annað (Rubin, 1980:23-24). Þetta getur einnig leitt 

til hrindinga sem eru alveg óviljandi vegna þess að þau vilja vera góð. Þau hafa með öðrum 

orðum ekki algjöra stjórn á hreyfingum sínum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995:54-55). Rannsóknir hafa sýnt fram á að fyrstu stig samskipta eru skoðun á öðrum 

börnum eins og þau séu hlutir. Þetta á einnig við þegar barn beygir nef annars barns en það er 

mögulega tenging við hvernig það leikur sér með bangsa eða önnur mjúk leikföng sem vekja 

áhuga þess. Börn eiga sín fyrstu samskipti í leik að mörgu leyti vegna áhuga þeirra á sama 

leikfanginu. Börn eiga það til að gera sama hlutinn hlið við hlið þó þau eigi ekki í samskiptum 

eða tengi hlutina saman. Þó að börn séu hlið við hlið og leiki sér að sama dótinu, byrja þau 

ekki að hafa samskipti fyrr en síðustu mánuðina á fyrsta aldursári þeirra (Rubin, 1980:23-24). 

Ungabörn sýna strax merki um samkennd með öðrum einstaklingum og átta sig fljótt á því 

hvernig öðrum líður. Það er þó ekki fyrr en á öðru aldursári sem þau nota sér þá kunnáttu og 

sýna öðrum hana. Auk þessa er annar grundvöllur fyrir því að getað aðstoðað einstakling sem 

líður illa og byggist hann á því að geta sett sig í spor annarra. Sá hæfileiki virðist vefjast fyrir 

ungum börnum alveg upp til sex ára aldurs (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a:39).  

Í kenningum Vygotsky kemur fram að þegar börn fæðast leitast þau strax eftir 

félagslegum samskiptum og að félagsleg sambönd séu nauðsynleg fyrir börn til að þau 

þroskist og læri nýja hluti, hann telur að jafningjar hjálpi hvor öðrum að læra þau samskipti 

(Morrison, 1997:326). Þróun á persónuleika barna á fyrsta aldursári fer mikið eftir því hvernig 
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tengsl einstaklingurinn hefur við foreldra sína eða aðra uppalendur. Börn eru ekki fædd með 

persónuleika en hann er aftur á móti í þróun alveg frá fæðingu. Eins og áður segir er barnið 

háð móður sinni fyrsta árið og má því segja að það sé hluti af móðurinni. Þó er ljóst að barnið 

er félagsvera frá því það fæðist og gerir kröfur eins og aðrir. Börn hafa meðfædda þörf fyrir 

tengsl og ef barnið fær ekki ást, umhyggju og umönnun frá upphafi er möguleiki á því að 

barnið missi alla löngun til að ná sambandi við aðra. Þetta á meðal annars við um þau börn 

sem alin eru upp á stofnunum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:45-46).  

Það eru að jafnaði gerðar meiri kröfur til frumburðar en yngri systkina sem útskýrir oft 

greindarröðun í systkinahópi en oft eru elstu börnin greindari en þau yngri. Á þessum fyrstu 

árum er félagsþroski ekki mikill en þeim finnst þó gaman og hafa gott af samneyti við annað 

fólk þó það sé ekki nema í einföldum leikjum (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993:81-82). Þegar börn eru tveggja til tveggja og hálfs árs byrja þau að 

hafa samskipti við hvort annað sem innihalda í vissu formi grunnatriðin í félagslegum 

samskiptum sem eldri börn og fullorðnir búa yfir, þar á meðal áhuga, samtal, og samskipti af 

einhverju tagi (Rubin, 1980:24). Niðurstöður úr mörgum rannsóknum hafa sýnt að börn njóta 

þess einnig að eiga í samskiptum við foreldra sína á þessum aldri (Sigurður J. Grétarsson og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:81-82). Eitt af einkennum aldursbilsins frá eins til tveggja ára 

er áhugi þeirra á umhverfi sínu. Barnið einblínir á sjálft sig og vill vekja athygli á sér og gerir 

það til dæmis með gráti. Mikil athyglisþörf er á þessum aldri og reynir barnið að fá athygli 

með því að gefa frá sér ýmis hljóð eða lætur illa. Frá eins til tveggja ára kemur oft sterkt fram 

að barnið þolir ekki að aðskilnaður frá sínum nánustu, oft móður, sé of langur. Þetta er oft 

verst um eins og hálfs árs aldurinn en verður betra sérstaklega ef barnið er vanið við nýjar 

aðstæður (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:54-55). 

Leikföng spila stórt hlutverk í vináttu barna sérstaklega á fyrsta og öðru aldursári. Þau 

ýta undir samskipti með því að laða börnin að sama hlutnum og með því að hjálpa þeim að 

vinna í sameiningu með leikfangið. Fræðimenn eru þó ekki almennt sammála um gagnsemi 

leikfanga í þessum efnum, sumir segja að leikföng geti dregið úr félagslegum samskiptum 

ungra barna. Í rannsókn sem gerð var á tíu og tólf mánaða börnum þar sem þeim var skipt 

niður í tvo hópa, í öðrum hópnum voru ekki leikföng til staðar og í hinum voru leikföng til 

staðar, kom í ljós að þegar leikföngin voru ekki til staðar var meira um bros til hvors annars 

og snertingu (Rubin, 1980: 26-27). 
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1.1.2 Bernska /leikskólaaldur 

Á þessum aldri á sér stað sú breyting að börn byrja í leikskóla, það getur valdi óöryggi og 

tilfinningalegum óstöðuleika. Ein af ástæðum þess er að þá þurfa börnin að kynnast nýrri 

menningu og byggir leikskólinn oft á öðrum hefðum en börnin eiga að venjast á heimilunum. 

Því þarf að fara rétt að þessari breytingu (Fabian og Dunlop, 2002:38-39). Það er margt sem 

verður til þess að barn þroskist frá því að vera bjargarlaust yfir í ábyrgt barn. Eftir því sem 

þroskinn verður meiri, hafa skilningur og hagsmunir einstaklingsins meiri áhrif á hegðun 

hans. Þegar börn eru komin á bernskualdur fara þau að skilja sífellt meira og er það ekki 

einungis vegna þess að þau hafi meiri reynslu heldur hefur minni þeirra aukist til muna. 

Barnið hefur þar af leiðandi öðlast þann hæfileika að hugsa og vinna með fleiri en eina 

hugmynd í einu sem þau höfðu ekki hæfileika til að gera þegar þau voru yngri. Hegðun barna 

og skilningur mótast þó ekki einungis af þessu heldur að miklu leyti af umhverfinu og 

hugdettum þeirra til að vilja framkvæma ýmsa hluti. Hegðunin getur þó einnig mótast af 

mikilli löngun barnsins til að gera eitthvað. Barnið fær þó brátt þann hæfileika til að meta 

aðstæður betur og getur þar af leiðandi unnið með allnokkrar hugmyndir samtímis (Sigurður 

J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:82-83). Um tveggja ára aldurinn eru þau mjög 

bundin sínu eigin sjónarhorni og því er hætta á því að barnið haldi að allir hugsi eins og það 

sjálft. Sú hugsun kemur mjög skýrt í ljós þegar börnin leika sér í feluleik þegar þau halda 

aðeins fyrir augun í byrjun en fara síðan að fela sig á sama stað og hinn einstaklingurinn faldi 

sig. Þau átta sig ekki á því að aðrir hugsa sjálfstætt. Þessi þekking er ekki orðin full þróuð fyrr 

en á unglingsárum. Þessi hæfileiki þróast með vináttu og leik við önnur börn og er talið að 

hann sé einn af þeim hæfileikum sem þroskist ekki nóg ef vinátta er ekki til staðar 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a:39).  

Á öðru aldursári eru börnin búin að átta sig á því að þau eru einstök og eru aðgreind 

frá öðru fólki. Á því aldursári eru þau mjög félagslynd og finnst ánægjulegt að umgangast 

aðra einstaklinga. Þau öðlast einnig þann hæfileika að geta þegið hluti frá öðrum og geta auk 

þess gert ýmislegt sjálf og lagt nokkuð mikið að mörkum. Tveggja ára hefur barnið fengið 

vissan áhuga á öðrum börnum en samskipti þeirra við þau eru nokkuð frumstæð en það er 

aðallega vegna þess hversu stutt barnið er komið í þroska (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995:54-55).  

Foreldrar reyna ávallt að kenna börnunum sínum vissar reglur sem vert er að hlýða og 

fara eftir en það er ekki svo auðvelt. Börnin virðast öðlast skilning áður en þau öðlast þá 
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hugsun sem þau þurfa. Það þýðir að þau gera oft ýmislegt án þess að hugsa um það og er það 

oft kallað hvatvísi. Það er ekki alltaf það að börn skilji ekki reglurnar. Þau geta vitað um hvað 

viss regla snýst og ætla að fara eftir boðskap hennar en oft á tíðum tekst þeim það ekki. 

Loforð er einnig eitthvað sem ekki er hægt að ætlast til að fjögra ára barn standi við. Ef barn 

er beðið um að hætta að gera eitthvað gerir það hlutinn aðeins meira freistandi og gerir 

barninu ókleift að standast þá freistingu. Einnig ef barnið reiðist gleymir það í mörgum 

tilfellum öllum loforðum sem það hafði gefið (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993:82-83). 

 Skilningur barna á þessum aldri eykst með auknum orðaforða og málþroska og geta 

þau þar af leiðandi hugað að mörgum hlutum samtímis eins og áður hefur komið fram. Þegar 

þroski barna eykst fara þau að búa yfir þeim hæfileika að hugsa um og meta marga hluti sem 

og að líta á þá frá fleiri sjónarhornum. Börn þurfa að hafa vissan skilning á hegðunarreglum til 

að breyting verði á sjálfsstjórn þeirra. Þá munu þau geta stillt sig um að hegða sér hvatvíslega 

og þar af leiðandi eykst sjálfstjórnin með aldrinum (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 1993:82-83). Áhugi þeirra á fullorðnum fer að aukast um tveggja ára 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:54-55). En um þriggja til fjögra ára aldur 

fara börnin að velja sér önnur börn til að leika sér við frekar en fullorðið fólk (Dunn, 

2004:25). Félagsþroski barna sem er tveggja ára er ekki kominn langt á veg, það leikur sér eitt 

en getur þó unnið með eigin hugmyndir og notað það efni sem það hefur í höndunum. Mikið 

eru um hermileiki á þessum aldri og getur sá leikur leitt til deilna þegar margir vilja gera það 

sama og nota sama leikfangið. Samskipti barnanna eru ekki sveigjanleg, sem gerir það að 

verkum að þau geta ekki leyst úr ágreiningi upp á eigin spýtur. Oft er þó þægilegt að koma 

börnunum inná annað viðfangsefni því skammtímaminni þeirra er ekki mjög gott. Þegar nær 

dregur þriðja aldursári verður barnið öruggara í samskiptum við önnur börn og leitar eftir 

samskiptum við þau. Leikur þeirra þróast þá oft úr hermileik úti í þykistu- og hlutverkaleiki 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:63-65).  

1.1.3 Æska/miðbernska 

Miðbernska eða æska á við um aldurinn frá sjö til tólf ára. Ein af þeim breytingum sem eiga 

sér stað í lífi barna á þessu tímabili er sú að skólaganga þeirra hefst. Það gerir það að verkum 

að þau öðlast öðruvísi og nýja reynslu. Þau þurfa að vera virkir þátttakendur í bekkjarkerfinu 

og er hegðun þeirra og vinna undir smásjá þegar kemur að því (Sigurður J. Grétarsson og 

Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:84-85). Þegar þau eru í leikskóla er tíminn mjög sveigjanlegur 
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og hægt að breyta áætlunum mjög auðveldlega eftir þörfum einstaklingsins, en þegar barnið 

kemur upp í grunnskóla þá ganga sömu reglur yfir alla, barnið þarf að vera mun sjálfstæðara 

og hafa stjórn á sér í tímum þegar á að hlusta (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993b:55-57). 

Gerðar eru nýjar kröfur til þeirra í skólastofunni. Þau læra mikið á þessum tíma og einkennist 

hann þar af leiðandi af mikilli athafnasemi og fróðleiksfýsn sem kemur fram bæði í leik og 

starfi (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:84-85). 

Mikill munur er á þroska sjö til tólf ára og tveggja til fimm ára barna. Hugur þeirra 

eldri er orðinn mun skipulagðari en á bernskustiginu sem og minni þeirra. Einnig hefur hæfni 

þeirra í bóklegu og verklegu námi aukist til muna. Orðaforði þeirra er auk þess á mikilli 

uppleið og þau skilja orð sem eiga við um óhlutbundna hluti mikið betur. Á þessu stigi öðlast 

þau þann hæfileika að líta í eigin barm og setja sig í spor annarra. Þau öðlast þá færni að sjá 

sjónarmið annarra, þau gera það til dæmis með því að velja ekki einungis leik sem „ég“ vil 

leika í heldur leggja þau til leiki sem aðrir vilja taka þátt í og gera þannig öðrum til hæfis, en 

gleyma sjálfum sér þó ekki. Á þessum aldri eykst þörfin fyrir vináttu og samband við 

jafningja. Sjálfsvitund þeirra þroskast til muna og er það að mörgu leyti vegna þess að þau 

öðlast visst öryggi þegar þau eiga vini. Þau börn sem ekki eiga vini og er jafnvel hafnað úr 

sínum jafningjahóp, sýna minni félagshæfni en þau börn sem hafa upplifað vináttu. Það er 

margt sem lærist í jafningjahópum til dæmis tillitsemi og skiptir þess vegna miklu máli að 

barnið nái að aðlagast hópum. Tengsl hafa fundist milli viðhorfs barna til skóla og góðra 

samskipta við skólafélaga (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:84-85). 

Mikið breytist í félagsþroska barns frá sex til tólf ára. Á þeim tíma breytist skilningur 

þeirra á félagslegum samskiptum mikið og er það að mestu leyti vegna þess að þau eru byrjuð 

að huga að tilfinningum annarra og átta sig á því að það hafa ekki allir sömu hugsanir og þau 

sjálf. Aukinn félagsþroski hefur í för með sér betri hugmyndir barna um samskipti við aðra 

einstaklinga. Hugmyndir barna á sjötta aldursári í sambandi við vini og vináttu breytast með 

þróun félagslegs skilnings þeirra. Það er þó algengt að skilgreining þeirra á vini sé einungis út 

frá þeim sjálfum og eru dæmi um að aðeins sé talað um það sem þjónar þeirra eigin 

hagsmunum. Börn túlka á þessum aldri ósætti við vini sína einhliða eða benda aðeins á einn 

sökudólg. Þar af leiðandi verða sættir oft að koma frá hinum aðilanum í málinu til að hægt sé 

að leysa það án mikilla árekstra. Þrátt fyrir það fara börn að átta sig á hlið vina sinna um átta 

ára aldur og þá fer að koma fram meiri samvinna í vináttuna. Börnin byrja þá einnig að nýta 

sér vininn og sambandið á hagnýtan veg, eins og þegar þau segja ég geri eitthvað fyrir þig ef 
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þú gerir eitthvað fyrir mig í staðinn. Þetta er þó oft gert með hagsmunum beggja einstaklinga í 

huga. Á þessum aldri líta þó börnin í mörgum tilfellum ekki á sambandið sem varanlegt 

heldur að það vari meðan báðir aðilar eru sáttir við það sem þeir fá útúr því. Þegar börnin eru 

ellefu eða tólf ára fara þau að sína meiri væntumþykju og skilning til hvors annars 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993b:53-55). 

Þegar börn eru sex til tólf ára eiga miklar breytingar sér stað. Væntingar þeirra til 

samfélagsins breytast og hlutverk þeirra einnig. Þegar þau eru komin á þennan aldur eru 

samskipti við jafnaldra orðin algengari og þau eru meira í hóp en þegar þau voru í leikskóla en 

þar voru þau í mörgum tilfellum tvö og tvö í leik. Þegar jafningjahópur myndast í 

grunnskólum byrjar hann að mynda sínar eigin reglur og eigin viðmið. Þá fara þau að eiga í 

meiri samskiptum sem foreldrar og annað fullorðið fólk þarf ekki að vita af. Miklar breytingar 

verða á þroska barna á þessum árum sem og félagslífi þeirra. Það verður til þess að börnin 

þurfa að endurskipuleggja margt í persónulegu og félagslegu lífi þeirra og hvernig öryggisnet 

þeirra er uppbyggt. Það er ennþá mikilvægt fyrir þau að eiga í nánu sambandi við foreldra sína 

og aðra í fjölskyldunni en það er auk þess búið að hliðra til fyrir vinum og öðrum jafnöldrum 

sem eiga stóran sess í lífi þeirra. Á þessum aldri er sjálfsmynd þeirra einnig að mótast og þá 

keppast þau oft við að vera á móti foreldrum sínum. Þegar börnin voru yngri voru athafnir 

þeirra metnar eftir því sem var leyfilegt og bannað eða gott og illt, en þegar þau verða eldri er 

meira farið eftir því sem aðrir jafnaldrar þeirra eru að gera og því sem þeim finnst, þá þurfa 

allir að passa inn í hópinn og fáir þora að vera öðruvísi. Þeirra sjálfstraust byggir á því að fá 

viðurkenningu vina sinna og alls félagslífsins (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993b:55-57).  

1.1.4 Unglingsár 

Þessi aldur er oft á tíðum kallaður kynþroskaaldurinn og er mjög viðburðaríkur. Hann getur 

einnig reynst mörgum börnum erfiður. Börnin vaxa mjög hratt á þessum aldri og útlit þeirra 

breytist. Mesta breytingin á þessu aldursstigi er sú að þau fara að gefa hinu kyninu meiri gaum 

en áður. Sumir halda því fram að börn á unglingastigi séu mjög upptekin af sjálfum sér, 

heimssýn þeirra sé mjög þröng og að þau hugsi aðeins um sjálfan sig og sinn jafningjahóp 

(Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 1993:85). 

Það sem breytist þegar barnið kemur upp á unglingastigið, um tólf ára aldurinn, er það 

að þroski þess er meiri og barnið hugsar um fleiri hluti en börn á miðbernskuskeiðinu gera. Á 

þessum aldri fer einstaklingurinn að líta á sjálfan sig í öðru ljósi og fer að hugsa öðruvísi um 

fólkið í kringum sig. Hugsun hans fer einnig að nálgast hugsun fullorðinna. Talið er að mikil 
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breyting verði frá ellefu og upp í tólf ára aldurinn og ein af þeim breytingum er sveigjanleiki. 

Barnið er oft mikið sveigjanlegra tólf ára en það var ellefu ára (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995:121-124). Talið er að færri vináttusambönd myndist þegar börn eru 

komin á unglingsaldurinn samanborið við börn á grunnskólaaldri (Wendy og Zarbatany, 

2007:80). Það er þó líklegra að vináttusamböndin séu orðin stöðugri.  

Félagahópar fara að skipta meira máli og oft tilheyrir einstaklingurinn fleiri en einum 

hópi á unglingastiginu. Meira er um reglur innan hópanna á þessum aldri og allir verða að 

hafa visst hlutverk sem mun haldast til lengri tíma. Á þessum aldri eru stelpur oft saman í 

pörum, stundum gengur upp að vera þrjár saman en oft er þá stutt í afbrýðisemi. Strákarnir 

hafa mikinn áhuga á íþróttum og það virðist sem að strákum gangi betur að ná sambandi við 

aðra stráka en stelpur. Það er þó algengt að bæði kynin eigi mörg áhugamál og séu til í að 

prófa eitthvað nýtt. Frá tólf ára aldri fara einstaklingarnir að hugsa um sig meira sem kynverur 

og hafa áhuga á hinu kyninu, þetta mun fara sívaxandi með aldrinum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:121-124). 

Hægt er að líkja vináttusamböndum í grunnskóla við tengsl barnanna við foreldra sína 

í frumbernsku. Það veitir börnunum öryggi að vera í nálægð við vini sína þegar komið er inn í 

ókunnar aðstæður. Vinatengslin eru samt alls ekki jafn sterk og tengslin við foreldra og 

systkini. Þó að ábyrgðartilfinningin sé til staðar hjá vinum og hún sé gagnkvæm er hún ekki 

sú áreiðanlegasta því að þá tilfinningu þarf endalaust að endurnýja. Slúður er það sem vinir á 

þessum aldri nota til að staðfesta stöðu einstaklinganna og að allir séu á sama stað. Á þessum 

árum einkennast samskipti barna af mjög sterkum tilfinningalegum viðbrögðum (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993b:55-57). 

   

1.2 Vinátta kynja og hópa 

Á fyrstu tveimur árum í lífi barnsins á það að mestu leyti í samskiptum í pörum og næstum 

aldrei í hópum sem innihalda þrjú eða fleiri börn. Þó barnahópar á þessum aldri bjóði upp á 

mörg tækifæri þá virðast börnin ekki getað náð að leika sér eins vel í stórum hópum. Á 

þessum aldri eru heldur engin einkenni þess að börnin velji sér félaga eftir kyni þegar kemur 

að leik. Strákar virðast alveg eins vilja leika við stelpur og öfugt fram að tveggja ára aldri en 

þegar börnin fara að stækka fer að verða breyting á leikjum og félagskap þeirra. Þau fara að 

leika sér í stærri hópum og sækjast frekar eftir því að leika við börn af sama kyni. Á meðan 

börn eru í leikskóla leika þau sér ennþá í pörum en sækja þó í hópana og byrja að hafa 
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áhyggjur af því að passa inn. Þessir hópar innihalda að mestu leyti börn af sama kyni og er 

vináttan þar með komin á stig kynjavináttu. Þegar börnin ná tólf ára aldri verður mikilvægi 

hópa þó enn meira og kynjaskiptingin algjör (Rubin, 1980:91). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á það að stelpur hafa almennt meiri væntingar til vináttu af 

sama kyni en strákar hafa, jafnframt eru minni líkur á því að þeim væntingum sé náð. Þegar 

litið er á unglingsárin kemur í ljós að stöðugleiki í vináttu stelpna fer minnkandi. Samband við 

einstaklinga af hinu kyninu verður sömuleiðis mikilvægara þegar líður á unglingsárin. Á því 

stigi tala þó stelpur um meiri nánd við stráka en strákar tala um að þeir hafi við stelpur. 

Samkvæmt rannsóknum eru nokkrar líkur á því að þegar stelpur fara að eiga nánari samskipti 

við hitt kynið verði ekki eins mikil tilfinningatengsl í vináttu þeirra við aðrar stelpur (Thomas 

og Daubman, 2001:55). Maður að nafni Gilligan bendir á það að stelpur hafi meiri áhyggjur af 

því að vera með í hópnum, áhyggjur af útilokun úr hópi og skilgreini sjálfa sig í sambandi við 

aðra, á meðan strákar hafi áhuga á yfirráðum, auðmýkt og réttlæti. Margar kenningar benda til 

þess að stelpur séu staðfastari þegar kemur að vináttusamböndum, tjái sig meira og betur og 

séu nánari í sínum vináttuhópum sem innihalda stelpur og einblíni frekar á það að deila 

tilfinningum og eiga færri vini en þó góða (Schraf og Hertz –Lazarowitz, 2003:847). 

 Vinatengsl unglinga byggjast ekki aðeins á því að finnast gaman að gera hluti saman 

heldur finnst þeim að sambandið eigi að vera eingöngu fyrir þá. Vinir sakna hvers annars, þeir 

hjálpa hver öðrum bæði tilfinningalega og líkamlega. Þegar þeir leita aðstoðar hjá vinum 

sínum finnst þeim það sjálfsagt en ekki eins og þau séu að þröngva sér upp á vini sína. Það er 

vegna þess að því meira sem vinir hjálpast að því betri verður vináttan. Erfitt hefur verið að 

skilgreina vináttu milli kynjanna og virðist það vera vegna ástartilhneigingarinnar sem á sér 

oft stað milli þeirra (Gershoni, Hofman, Sharabany, 1981:801).  

Vinátta hefur mismunandi áhrif á kynin, mögulega af því að stelpur meta vináttu 

sambönd sín betur en strákar og nota þessi sambönd til að skilgreina hverjar þær eru í raun og 

veru. Gildi vináttunnar skiptir stelpur meira máli en stráka og getur þar af leiðandi haft meiri 

áhrif á sjálfsálit þeirra en strákanna, talið er að strákar þurfi minni tilfinningatengsl en stelpur 

og getur því verið að strákar nái ekki að uppfylla skilyrði stelpnanna um góða vináttu. Aftur á 

móti eyða stelpur miklum tíma í að þróa og halda við sambandinu,og getur verið að stelpurnar 

uppfylli öll skilyrði strákanna til að stofna til vináttu. Við getum því áætlað að vinátta hjá 

stelpum sé betri hjá tveimur stelpum en strák og stelpu, hinsvegar getur það verið akkúrat 

öfugt hjá strákunum (Thomas og Daubman, 2001:56). 
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 Það að tilheyra hópi getur tryggt börnum ýmis tækifæri sem einstaklingsvinátta færir 

þeim í mörgum tilfellum ekki. Hópar og hlutverk innan þeirra geta ýtt undir þroska barna og 

eru mörg vandamál leyst innan hópa og eru þeir þannig oft samasemmerki út í lífið sjálft. 

Hópar virðast hafa mismunandi hlutverk fyrir kynin. Hjá strákunum virðist vera lögð áherslu 

á samtöðu innan hópsins en hjá stelpunum er lögð meiri áhersla á að ná nánum vináttu 

tengslum (Rubin, 1980:92). 

 Þegar börnin eru komin á þriðja eða fjórða aldursár fara þau að skipa viss hlutverk 

innan hópsins en þó eru þau ekki ávallt þau sömu. Þess konar leikur getur aðstoðað börnin að 

taka þátt í lífinu í framtíðinni og takast á við erfiðleika sem upp geta komið í sambandi við 

það. Í byrjun skólagöngunnar eða á aldrinum átta til níu ára fá börnin mikinn áhuga á því að 

stofna opinbera hópa. Á aldrinum níu til tólf ára fara hópar barna að verða mikilvægari. Þetta 

er sá tími sem börnin fara úr öryggi foreldranna til að verða sjálfstæðari manneskjur og þar 

getur hópur vina spilað stórt og styðjandi hlutverk sérstaklega á sviði kyn- og andlegs þroska 

(Rubin, 1980:93-94).   

 Hér á undan hef ég skoðað almennar þroskakenningar en í næsta kafla beini ég sjónum 

að leikskólanum og tengingum hans við vináttu og þroska barnsins, einnig verður skoðað 

hvernig leikskólakennarinn tengist þessari jöfnu. 
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2. Leikskólinn 

Í kaflanum hér að neðan verður fjallað um leikskólann, hlutverk hans og skyldur útfrá lögum 

og reglugerðum svo dæmi séu tekin. Þar kemur fram hvað honum ber að gera fyrir börnin og 

hvaða hlutverk leikskólakennarar hafa þegar kemur að félaglegum tengslum barna og að leik 

þeirra.  

Þegar litið er í lög um leikskóla frá 2008 er greint frá því í fyrstu grein þeirra að 

leikskólinn sé fyrsta stig skólakerfisins. Hann er samkvæmt þeim ætlaður börnum sem ekki 

eru komin á skólaskyldualdur eða frá tveggja ára upp í fimm ára aldur. Þetta stig 

menntakerfisins á að annast menntun, uppeldi og umönnun barna (Lög um Leikskóla nr. 

1/2008). Leikskólinn er upphaf þeirrar formlegu menntunar sem einstaklingurinn fær yfir 

ævina (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:23). Í annarri grein leikskólalaganna segir að leikskólinn 

beri ábyrgð á velferð þeirra barna sem stunda þar nám og að hann eigi að hafa hag þeirra að 

leiðaljósi í öllu sínu starfi. Greint er frá því að leikskólanum beri að sjá börnunum fyrir hollu 

og hvetjandi umhverfi, veita þeim uppeldi og menntun og huga að góðum náms og 

leikskilyrðum. Leikskólinn á að sjá til þess að kostir barna til náms og leiks séu fjölbreyttir 

sem og að uppeldiskostir henti þeim. Starf skólans þarf að stuðla að kærleika, lýðræðislegu 

starfi, umburðarlyndi, jafnrétti, umhyggju, virðingu fyrir manngildum, sáttfýsi, íslenskri 

menningu og arfleifð kristinnar trúar (Lög um leikskóla nr. 2/2008). Aldurinn frá tveggja til 

fimm ára er almennur leikskólaaldur og er sá tími sem er mikilvægastur fyrir þroska og nám 

einstaklingsins. Leikskólinn í samstarfi við foreldra á að auka þroska barnsins og fylgjast með 

framvindu hans. Hann á að vera börnum öruggt umhverfi sem ýtir undir vellíðan þeirra barna 

sem stunda þar nám. Í leikskólanum er mikilvægt að hafa styrkleika barna að leiðarljósi og 

leggja þannig áherslu á hæfni þeirra. Sem fyrsta skólastigið þarf hann að vera með 

forvarnarstarf sem stuðlar að velferð einstaklinga og bættri skólagöngu í framtíðinni 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:23). Nú á tímum er leikskólinn mörgum börnum mjög eðlilegt 

umhverfi, fyrir sum eins og annað heimili. Í Svíþjóð eru 78% barna á aldrinum eins til fimm 

ára skráð í leikskóla og vegna þess að leikskólar hafa orðið börnum svo mikilvægir hafa gæði 

þeirra mikið verið skoðuð undanfarið (Lillvist, Sandberg, Björck-Åkesson, Granlund, 

2009:52). Á Íslandi voru 18.688 börn skráð í leikskóla árið 2009 og hafa þau aldrei verið fleiri 

eða 421 barni fleiri en á árinu 2008 sem er 2,8% fjölgun á milli ára. Þessa fjölgun er hægt að 

skýra með stærri árgöngum og sex nýjum leikskólum sem hófu starfsemi árið 2009. 

Viðverutími leikskólabarna hefur þó minkað upp að vissu marki og hefur börnum fækkað sem 
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dveljast níu tíma á dag í leikskólanum frá árinu 2008-2009 en á árunum á undan hafði þeim 

farið fjölgandi (Hagstofa Íslands, 2010). 

Starf leikskólans er byggt upp á þremur hugtökum sem þurfa að mynda eina heild. Þau 

eru uppeldi, umönnun og menntun. Nemendur leikskólans er gefið viðfangsefni við hæfi og fá 

hvatningu, virðingu og umhyggju frá starfsfólki á meðan á þeim verkefnum stendur. Börnin 

eru álitin vera partur af samfélaginu í leikskólanum og virt sem þátttakendur innan hans. Starf 

hans á að stuðla að því að kenna börnunum virðingu og umhyggju fyrir mismunandi 

einstaklingum í samfélaginu. Börnum ber að læra tillitsemi, vináttu og samkennd í 

leikskólanum. Skólastarfið á að stuðla að jákvæðri sjálfsmynd barna með þeim hætti að taka 

þarf tillit til sérstöðu og sjónarmiða allra einstaklinga í leikskólanum og virða þá alla á sama 

veg (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:23).  

Hjá börnum á leikskólaaldri er leikur sú leið sem þau nota til náms. Leikurinn er 

margslunginn og gerir börnunum kleift að læra og skilja umhverfið í kringum sig, tækifæri til 

að koma hugmyndum sínum á framfæri sem og að þróa sín félagslegu tengsl við aðra 

einstaklinga. Í leik mynda börn sér hópa og sína eigin menningu. Þegar börn setja fram sínar 

hugmyndir um hluti eru þau þátttakendur í lýðræðislegri athöfn og fá þannig skilning á 

hlutunum útfrá sjónarhorni annarra barna. Leikurinn gerir börnum kleift að vinna með 

hugmyndir sínar og einnig til að gera tilraunir með þær. Með því öðlast börnin skilning og þar 

að auki nýja þekkingu. Leikurinn er vettvangur spurninga og börnin geta þar leyst úr 

vandamálum sem koma upp, á eigin spýtur. Leikskólinn er mikið notaður til að efla skapandi 

og vitræna þætti barnsins, í honum er hægt að nota tungumálið, hreyfingu, félagsleg samskipti 

og tilfinningatengsl á mjög fjölbreyttan hátt. Námssvið leikskólans eru sett inn í leik barna og 

tengir starfsfólkið þannig aðal markmiðin inní leikinn (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:26). 

2.1 Hvernig hlúir leikskólinn og leikskólakennarinn að vináttu 

Samkvæmt 29. grein barnasáttmálans á menntun að beinast að því að rækta persónuleika 

barna, hæfileika þeirra og andlega og líkamlega getu þeirra, móta virðingu þeirra fyrir 

mannréttindum, mannfrelsi, foreldrum, menningu þeirra, tungumáli og gildum þjóðfélagsins. 

Þar er getið um að menntunin eigi að undirbúa barnið fyrir líf í frjálsu þjóðfélagi. Þar á að 

ríkja friður, umburðarlyndi, jafnrétti og vinátta milli allra þjóða (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 1992). 

Allir leikskólar landsins vinna eftir svipuðum vinnureglum. Þeim ber að hafa aðstæður 

góðar svo að þau börn sem þar stunda nám fái tækifæri til að eiga jákvæð og uppbyggileg 



Lokaverkefni til B.Ed.- prófs                                                                               Vinátta barna 
 

21 
 
 

samskipti í hópum. Það er mikilvægt að börnin geti endurskapað reynslu sína í leik eða 

skapandi starfi. Leikskólinn á að kenna börnunum að tjá sig á fjölbreyttan hátt og kynnast 

þannig sínu eigin tungumáli og þeim möguleikum sem það býr yfir. Hann á að kenna börnum 

að njóta þess að hlusta og semja sögur eða ljóð svo dæmi séu tekin. Börn læra að skilja ritað 

mál og að öll tákn hafi merkingu. Þar fá þau tækifæri til að koma hugmyndum sínum á 

framfæri. Það er svo margt sem leikskólinn þarf að hlúa að og allir þeir hlutir leiða með einum 

eða öðrum hætti að vináttutengslum barna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:29). 

Leikskólakennarar eru í sama umhverfi og börn daglega og vegna þess að aðal 

hlutverk þeirra er að auðvelda samskipti barna í leikskóla er mikilvægt að komast að því 

hvernig leikskólakennarar skynja félagshæfni og hvort samsetningarstuðlar í umhverfi 

leikskólans séu tengdir þeirri skynjun (Lillvist, Sandberg o.fl., 2009:55). Talið er að hlutverk 

leikskólakennara sé að taka þátt í mótun uppeldis og menntunarstarfsins, þeir eiga að fylgjast 

með nýjungum þegar þær koma fram á sjónarsviðið og miðla þannig þekkingu sinni til 

nemenda sinna. Hann þarf að vera góð fyrirmynd í starfi sínu og reyna eftir bestu getu að bæta 

eða styrkja faglegt hlutverk leikskólastofnunarinnar. Oft er litið á leikskólakennara sem 

samverkamann barna, foreldra og annars starfsfólks innan leikskólans. Hann á að sjá til þess 

að hvert barn sé virt og því sé tekið sem sérstökum einstaklingi og sjá til þess að 

námsumhverfi barnanna sé skipulagt á réttan hátt svo börnin geti notið sín (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011). 

Auk þess má segja að hlutverk leikskólakennara sé að styðja nám barna. Það gerir 

hann meðal annars í gegnum leik. Hægt er að skapa börnum fjölbreytt leikumhverfi og góðan 

aðgang að leikföngum og öðru efni sem hvetur þau til að rannsaka hluti og finna þannig 

lausnir af sjálfsdáðum og skapa nýja hluti í kjölfarið. Mikilvægt er að leikskólakennarar gefi 

börnum nægilegan tíma í leik og rífi þau ekki úr honum nema nauðsyn sé á. Þannig eru þeir 

að gefa börnunum tíma og rými til að dýpka leik sinn og um leið þróa hann (Aðalnámskrá 

leikskóla, 2011:26). Þegar kemur að leik barna hafa leikskólakennarar nokkuð mikið að segja 

sérstaklega þegar kemur að því að skipuleggja, velja leikföng, hvernig leiksvæðið er byggt 

upp og gefa börnunum nægan tíma til að leika sér með því að skipuleggja daginn vel. Komið 

hefur upp á yfirborðið að oft er betra ef kennarar taka virkari þátt í leiknum. Skiptar skoðanir 

eru þó á því hvort foreldrar og kennarar eigi að taka þátt í leik barnanna eða hvort þeir eigi 

aðeins að undirbúa hann (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:35-37). 
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Leikskólakennarinn þarf að vera opinn fyrir athöfnum sem börn finna uppá sjálf og 

áhuga þeirra á hlutum. Einnig er mikilvægt að þeir eigi samskipti við börn í leiknum og myndi 

tengsl án þess þó að eyðileggja hann. Kennarinn þarf að vera vakandi fyrir tækifærum sem 

gætu komið upp til að ná athygli barna og kveikja áhuga þeirra sem og til að styðja nám þeirra 

og efla þannig jákvæð samskipti í leik. Leikskólakennarar þurfa að vera vakandi fyrir öllu en 

sérstaklega fyrir því hvort börn taki þátt í leik, hvort sem um er að ræða inni eða úti og gefa 

öllum tækifæri til þess (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:26).  

 Leikskólakennarar bera ábyrgð og hafa það hlutverk að bjóða upp á uppeldisfræðilega 

aðstoð sem ýtir undir félagshæfni barn innan samhengis leikskólans (Lillvist, Sandberg o.fl., 

2009:52). Leikskólakennarar eru börnum mjög mikilvægir og myndast oft sterk tengsl milli 

þeirra og barna í leikskólanum. Það er líklegt að barn sem býr yfir óöruggum geðtengslum við 

foreldra sín geti lagað þau að einhverju leyti með því að finna öryggi hjá öðrum einstaklingi, 

eins og leikskólakennaranum. Það er mikilvægt fyrir leikskólann að veita börnum aðhald og 

öryggi. Það gefur þeim, sem ekki hafa náð að rækta upp traust og geðtengsl við foreldra sína, 

tækifæri til að rækta þau frá grunni (Guðný Rut Ísaksen, 1998:17). Mikilvægt er að kennarar 

og börn hafi visst samband og að virðing ríki á milli þeirra. Kennarar geta sýnt ákveðna 

hegðun og verið þannig fyrirmyndir fyrir börn, þeir þurfa að fá þau til að eiga í samræðum um 

hegðun sína og hrósa þeim ef hegðun þeirra er góð (Morrison, 1997:326). Í skólastarfinu eiga 

leikskólakennararnir að gera ráðstafanir sem mögulegar eru til að nemendur leikskólans geti 

notið sín. Allt þarf það að vera í sambandi við þroska hvers og eins, því eins og flestir vita eru 

börn eins mismunandi og þau eru mörg (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:23).  

Samkvæmt rannsóknum frá 2004, þar sem viðhorf kennara til félagshæfni var skoðað, 

fannst kennurum eftirfarandi hæfileikar nauðsynlegir til að börn næðu árangri í skólanum. Þau 

þurfa að geta brugðist rétt við yfirgangi frá félögum sínum, þurfa að geta farið eftir 

leiðbeiningum og geta stjórnað skapi sínu við félaga og fullorðið fólk. Leikskólakennarar hafa 

bent á að hjá ungum börnum sé það að, sýna ástúð, vinna saman í leik og sýna umhyggju sem 

og að sjá hlið annarra á málunum, séu grunnfélagsleg markmið (Lillvist, Sandberg o.fl., 

2009:53). 

Fræðimenn á borð við Cornelius og Kramer telja að hlutverk leikskólakennarans sé að 

skipuleggja kennslu, greina hegðun barna og þær þarfir sem þau þarfnast, almennar athuganir, 

mat og ákvörðunartökur. Til að geta gengt þessum hlutverkum þurfa þeir að leita sér mjög 
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blandaðrar þekkingar og er því erfitt að greina störf leikskólakennara vísindalega (Þórdís 

Þórðardóttir, 2001:168-169). 

 Í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttur frá 2003 voru settir upp nokkrir rýnihópar. Þessir 

hópar voru tengdir vettvangi leikskólans og voru þar rædd mál á borð við hlutverk 

leikskólakennara. Þar kom fram að togstreita ríkti meðal leikskólakennara um hugtökin 

kennsla og umönnun. Það virðist vera svo að leikskólakennarar séu almennt á krossgötum 

vegna þróunar á stöðu þeirra og hlutverki þegar litið er á þau samhliða aukinni hnattvæðingu 

eða öðrum erlendum áhrifum. Það hefur ekki verið algengt að leikskólakennarar noti orðið 

kennsla í daglegu starfi sínu. Oftar er talað um að fleiri sjái um börnin eða vinni almennt með 

þeim í stað þess að tala um að kenna þeim (Arna H. Jónsdóttir, 2005:134).  

Leikskólar vinna mikilvægt starf fyrir samfélagið okkar með því að mennta ungviði 

okkar og búa það undir áframhaldandi nám og líf í nútíma samfélagi. Mikilvægt er að 

skólastofnunin og kennarar innan hennar geri allt sem í þeirra valdi stendur til að koma til 

móts við börnin og kenna þeim meðal annars að eiga í góðum samskiptum við jafningja til að 

byggja upp vinasambönd.  

Tekin voru viðtöl við tvo leikskólakennara um vináttu barna, hlutverk þeirra og mat á 

því efni. Tilgangurinn með viðtölunum var að opna glugga inn í íslenskan raunveruleika og 

leitast við að bera saman  við þær fræðilegu heimildir sem lúta að vináttu barna, en þær 

heimildir voru að mestu leyti á ensku. Í næsta kafla verður fjallað um útkomu þeirra viðtala. 
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3. Viðtal við leikskólakennara  

Við val á leikskólakennurum í viðtölin var markmiðið að finna kennara með mikla reynslu í 

faginu hvort sem er í stjórnunarstarfi eða almennu starfi innan leikskólans, í þeirri leit voru 

skoðaðar heimasíður leikskóla á Akureyri og reynt að finna þá skóla sem höfðu mismunandi 

starfsaðferðir. Eftir að leikskólar voru ákveðnir hafði ég samband við þann leikskólakennara 

sem ég kannaðist við eða leist vel á þegar heimasíður voru skoðaðar, báðir viðmælendur mínir 

tóku mjög vel í að veita mér viðtal og gekk fljótt fyrir sig að finna stað og stund. Í viðtölunum 

var lagt upp með spurningaramma (sjá fylgiskjal 1) og þær voru beðnar um að svara þeim 

eftir fyllstu samfæringu sem og þær gerðu.  

Eins og áður sagði var tekið  viðtal við tvo leikskólakennara sem nefndar verða Þóra 

og Anna til að gæta nafnleyndar. Þóra hefur haft starfsréttindi frá fóstruskólanum í 27 ár en 

hefur samt sem áður unnið á leikskóla í þrjátíu ár, hún vann í  leikskóla áður en hún fór í skóla 

og einnig með honum. Anna hefur verið leikskólakennari í sex ár. Áður vann hún í 20 ár á 

sjúkrahúsinu sem sjúkraliði og tók svo leikskólakennarann í framhaldi af því. Þóra vann fyrstu 

árin með fjögra ára börnin, svo var hún leikskólastjóri í 8 ár, en eftir það hefur hún aðallega 

verið með yngstu börnin í  leikskólanum. Anna hefur alltaf verið að vinna með eldri börnin og 

er núna deildarstjóri á elstu deild.  

3.1 Vinaleysi og áhrif leikskóla 

Viðmælendurnir voru báðir spurðir að því hvað þeim fyndist felast í vináttu. Þóra svaraði því 

að þegar börn eignast sína bestu eða traustustu vini er það þegar þeir eru til staðar fyrir hvor 

annan og geta rætt alla hluti. Anna taldi að það væri gagnkvæm virðing milli barna, sýna 

kurteisi og koma fram við aðra eins og sjálfan sig.  Hún benti á að það væri það sem hún lagði 

upp með þegar kæmi að leiðsögn um vináttu hjá börnum. 

Þegar spurningin um skort á vináttu og mikilvægi vináttu á leikskólaaldri var borin 

fram taldi Þóra eins og flestir aðrir að vinaleysi í æsku hafi einhver áhrif á einstaklinginn í 

framtíðinni. Hennar skoðun á málinu er sú að ef einstaklingur á engan vin í bernsku hvar á 

hann þá að öðlast þann félagslega þroska sem eykst til muna þegar börn eiga vini. Börn muni 

aldrei öðlast sama þroska félagslega af því að alast upp með fullorðnum eins og ef þau eiga í 

samskiptum við önnur börn og stofna þannig til vinasambands. Það vantar ávallt jafnaldra. 

Hún tók það þó fram að þetta geti verið misjafnt eftir börnum, hversu opin þau eru félagslega 
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hvort þessi skortur hafi slæm áhrif á framtíð þeirra. Þar telur hún að leikskólinn geti hjálpað 

og hafi mikil áhrif á vináttutengsl.  

Anna telur að ef börn tengjast vinaböndum snemma aukist sjálfsmynd þeirra sjálfkrafa 

og skiptir það mjög miklu máli upp á framtíðina. Hún hefur þó tekið eftir því að þau börn sem 

koma frá brotnum heimilum eigi erfiðara með að komast inn í hópinn í leikskólanum og eru 

þá frekar skilin útundan sem og börn frá öðrum löndum. Hún telur að það fari mikið eftir 

heimilunum hvernig börn eru undirbúin félagslega ef þau fara ekki í leikskóla. Anna telur að 

skortur á vináttu hafi alltaf einhver áhrif á framtíð barnsins þó hún viti ekki nákvæmlega 

hversu mikinn. Telur hún að eldri börn sem ekki eiga vini séu oft með verri sjálfsmynd en 

önnur börn. Hún telur jafnframt að þrátt fyrir að börn nái ekki að tengjast vinaböndum í 

leikskóla sé það ekki þar með sagt að þau finni ekki góðan vin í grunnskóla og telur hún að ef 

svo myndi verða ætti að vera í lagi með einstaklinginn. En ef börnin ná ekki að tengjast þar 

heldur er það nokkur ávísun á niðurbrot hjá barninu. Hún hefur tekið eftir því hversu mikið 

sjálftraust fylgir því að vera í góðum vinahóp og að þeir einstaklingar kvarta ekki og virðist 

aldrei neitt bjáta á hjá þeim. Hún ímyndaði sér að þessir krakkar myndu halda áfram að vera í 

forystuhlutverki þegar kemur upp í grunnskólann. 

Þóra telur að börn séu almennt yngri þegar þau eignast vini ef þau eru í leikskóla og 

flýti þannig fyrir því ferli sem kemst af stað í grunnskóla ef leikskóli er ekki til staðar. Hún 

hefur reynslu af hvoru tveggja, því að hún benti á að það sé ekkert rosalega langt síðan mörg 

börn sóttu ekki leikskóla, þó það sé orðin nokkur regla í dag. Hún hefur heyrt frá kennurum 

sem segja samt að þau börn sem ekki voru í leikskóla hér áður fyrr hafi verið klár þegar þau 

komu í skólann frá heimilunum en það vantaði mikið upp á félagsþroskann og sjálfshjálpina. 

Þóra telur að vinátta í bernsku sé mjög mikilvæg upp á öll félagsleg tengsl. Hún segir að þau 

læri mjög mikið af því og þroski þau í samskiptum fyrir framtíðina. 

  

3.2 Kynjamunur  

Næst voru viðmælendurnir spurðir um hvað þeim fannst standa uppúr þegar kom að vináttu 

kynjanna og muninum á milli þeirra. Þóru fannst mjög áhugavert að skoða vináttu stelpna og 

stráka og fannst henni það rannsóknarefni fyrir framtíðina. Þegar hún hugsaði betur um 

spurninguna og leit yfir sinn eigin hóp sem eru tveggja og þriggja ára börn eða þau yngstu í 

leikskólanum, telur hún að stelpurnar eigi oftar en ekki fastari vini en strákarnir, þeir séu 

frekar tækifærissinnar. Þó að strákarnir geti orðið góðir vinir ættu þeir þó auðveldara með að 
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skipta. Hún hefur einnig tekið eftir því að stelpurnar áttu það frekar til að fara í valdabaráttu 

um sína vini. Álit Önnu á þessu var að hún telur að strákarnir leiki sér yfirleitt allir saman en 

stelpurnar meira í hópum og ættu þar af leiðandi auðveldara með að skilja útundan á lúmskan 

hátt, sem Anna telur að sé mikið vandamál í leikskólum, þá sérstaklega á elstu deildunum. 

Strákar ættu það einnig til að verða útundan en þó yrði minna úr því, þeir séu samt að leika sér 

í hópi á meðan stelpurnar bíta frekar illilega frá sér og séu lúmskari. Anna sagði að hún fengi 

oft pósta frá foreldrum um ýmislegt sem færi fram á milli krakkanna og átti það yfirleitt við 

um stelpurnar. Efni póstanna er þá um uppnefni og ýmislegt sem fer á milli stelpnanna í 

leikskólanum í lokuðum hópum og kennararnir tækju ekki eftir því, en henni fyndist 

ómetanlegt að heyra frá foreldrum svo hægt sé að vinna með vandamálið.  

Þóra var einnig spurð að því hvort að hún teldi að yngsti hópurinn ætti frekar vini af 

sama kyni eða af gagnstæðu kyni og telur hún að það sé ekkert fast, hún tekur eftir því að þau 

velja sér vini af sama kyni en geta þó jafnframt leikið sér við hitt kynið. Eitt dæmi er um 

vináttu milli kynja, þau séu bestu vinir og henni fyndist mjög áhugavert að fylgjast með 

samskiptum þeirra því þau séu svo þróuð þrátt fyrir að þau væru aðeins þriggja ára og hafði 

hún oft hugsað hvað ætli þau séu búin að vera gift lengi. Anna var spurð sömu spurningar en 

hennar svar miðað við eldri börnin og sagði hún að það sé allur gangur á því, það er meira um 

það að börnin léku sér við sama kynið en þó séu börn inná milli sem velja sér frekar hitt 

kynið. Það er eitt par á elstu deildinni sem er mjög ástfangið og fara ekki frá hvort öðru og 

leika sér alltaf saman. Þó þau velji sér ekki alltaf barn af hinu kyninu í leik eða sem vin leika 

þau sér samt saman blandað í vali. Það er kannski ekki nema 4 af 24 börnum sem sækja í hitt 

kynið í hópnum hennar og taldi hún að stelpurnar sæktu frekar í það en strákarnir. 

3.3 Aldursmunur 

Þróun vináttu sagðist Þóra hafa gefið nokkurn gaum. Samkvæmt því sem hún hafði tekið eftir 

voru yngstu börnin að mestu leyti í samhliðaleik og eru mikið að prófa sig áfram en eignast 

kannski ekki sinn besta vin þegar þau eru á þeim aldri. Þegar þau eldast eignast þau betri vini 

og þannig fastari en hún veit ekki hvort það muni leiða til áframhaldandi vináttu því það getur 

farið að miklu leyti eftir aðstæðum, búsetu og skóla sem þau ganga í eftir leikskólagöngu sína.  

Þegar kemur að þróun vináttu sagðist Anna ekki hafa mikla þekkingu á yngri 

krökkunum en hún taldi þó að vináttan þróaðist úr samhliðaleik og í framhaldi að því myndu 

þau læra að skiptast á dóti og fara svo að para sig saman og sýna hvort öðru meiri virðingu. 

Þegar börnin eru þriggja til fjögra ára fara þau að mynda litla hópa. Hún sér samt ekki að börn 
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á leikskólaaldri eignist sína bestu vini á þeim aldir því það er oft skipting á vinum eftir dögum 

en það skiptir þó miklu máli að þau læri að tala fallega til hvort annars. Sérstaklega á elstu 

deildinni hefur hún orðið vör við það að alltaf eru einhverjir útundan en það er mikilvægt að 

kennarar kenni börnunum að vera vinir allra þó það þurfi ekki að vera bestu vinir. Hún telur 

einnig að þegar börnin fara upp í grunnskóla eru það börnin sem búa í sama hverfin sem verða 

bestu vinir, ekki endilega þeir krakkar sem eru mikið saman í leikskóla, þó það séu börn sem 

eru föst saman í leikskólanum og verða það áfram er það oft vegna þess hvar þau búa. Börnin 

læra frekar að vera vinir í leikskólanum. 

3.4 Áhrif leikskólakennara 

Þegar Þóra var spurð að því hvaða áhrif leikskólakennarar geti haft á vinátu gat hún ekki 

fjallað mikið um það. Hún taldi að kennarar gætu ekki haft mikil áhrif og þá sérstaklega ekki 

þvingað börn til að stofna til vináttu. Henni fannst þó verjandi að leiða börnin saman ef börn 

væru dag eftir dag ein í leik, þá væri hægt að leiða þau að öðrum börnum og reyna þannig að 

finna þeim vin. En einnig tók hún fram að allt þyrfti þetta að vera gert rólega en ekki með 

valdaboði. 

Anna gat aftur á móti talað mikið um áhrif leikskólakennara á vináttu, hún sagði að 

fyrst og fremst veldu börnin sér vini eftir því hverjum þeim líkar við. Það eru þó alltaf 

einhverjir útundan og það eru þau börn sem þarf að reyna að koma inn í hópinn með því að 

koma hinum börnunum í skilning um að allir eigi að leika saman, það þarf þó að passa að 

eyðileggja ekki þau sambönd sem fyrir eru. Ef til eru hópar sem eru ekki dónalegir við þá sem 

útundan eru eða leiðinlegir þarf ekki mikið að skipta sér af þeim. Það eru þeir hópar sem ýta 

öðrum burtu með leiðindum sem þarf að vinna með. Anna segist vera að vinna með 

námsefnið stig af stigi sem kemur inná það að leysa úr vandamálum og eru börnin þá spurð 

spurninga og beðin um að leysa úr vandanum. En það þarf alltaf að vera að halda þessum 

lausnum að börnunum og ítreka við þau að ekki er fallegt að skilja útundan.  
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4. Umræður 

Hér á eftir mun ég fjalla um helstu áhersluatriði sem fram komu úr viðtölunum og tengja þau 

við fræðikenningarnar sem framkomu hér að framan. Nú til dags tel ég að vináttuhugtakið 

hafi verið misnotað hjá ungu fólki, þar má nefna vini á facebook þar sem maður þekkir oft á 

tíðum ekki helming þeirra „vina“ sem þar eru skráðir. Því fannst mér þörf á því að skilgreina 

vináttu frá fræðilegu sjónarhorni. Vinátta er félagslegt samband milli einstaklinga sem 

einkennist af trausti og umhyggju. Vinátta barna er margbrotin og hægt er að líta á hana frá 

mjög mörgum hliðum. Margir fræðimenn hafa fjallað um vináttu og segja þeir margir það 

sama eða að hún sé mjög mikilvæg fyrir almennan þroska barna. Því eins og segir í byrjun 

ritgerðarinnar þróast vinátta eftir þroska barna og aldri.  

Aldurskipting í vináttu getur verið breytilega. Þegar börn eru ung tengja þau oft leik 

og vináttu saman og er það nokkuð réttlætanleg ályktun því að leikur er hluti af vináttu. Þegar 

barn er þetta ungt eða á leikskólaaldri er erfitt að mynda vináttusamband án leiks. Samkvæmt 

heimildum bæði fræðilegum og munnlegum byrjar vináttan oft með leik á fyrsta aldursári og 

þróast svo útí vináttusamband sem byggir meðal annars á trausti og virðingu. Mitt mat er þó 

að börn myndi tengsl fyrr en segir í fræðunum, jafnvel þó þau kunni ekki að tala þá tel ég, frá 

því sem ég hef kynnst, að þau geti myndað einhverskonar tengsl mjög snemma, börn mynda 

tengsl við foreldra sína frá fæðingu og af hverju ættu þau ekki að geta gert það sama við 

jafningja sína ef þau fá tækifæri til þess. Þó hef ég fulla trú á þeim félagsþroskakenningum 

sem settar voru fram hér að framan og tel að börn nái ekki tökum á mörgum hlutum fyrr en 

þroskinn er til staðar. Þegar börnin eru komin á leikskólaaldur fara þau að velja sér leikfélaga 

og er ég alveg sammála því að þau fara ekki að leika mikið saman fyrr en tveggja til þriggja 

ára. Það er vegna þess að á þeim aldri snýst leikurinn meira um það að rífast um dótið og leika 

þau sér þar af leiðandi frekar eitt og sér. Þau geta aftur á móti verið góð við hvort annað og 

sýnt umhyggju til annars einstaklings og það eru þau tengsl sem ég var að tala um.  

Vinátta og leikur eru á yngri árum nokkurn vegin það sama en þegar börnin verða eldri 

verður vináttan þó mikið meira en leikur. Leikur spilar þó alltaf stórt hlutverk í lífi barna á 

leikskólaaldri og ekki má gleyma því. Hann getur hjálpa börnum að vinna úr mörgum 

vandræðum sem vinátta getur einnig gert en hlutverkaleikir hjálpa börnum að vinna til dæmis 

úr því þegar fjölskylda þeirra stækkar svo dæmi séu tekin. Hann getur þar að auki aðstoðað 

við þróun félagslegs þroska þegar börnin eru ung og málþroskinn eykst þar að auki með hjálp 

leikja og vináttusambanda. Því tel ég að varla sé hægt að tala um eitt án þess að tala um annað 
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í þessum málum. Leikskólinn getur þar hjálpa til og leikskólakennarinn, þrátt fyrir að skiptar 

skoðanir séu á því hvort kennarinn eigi að taka þátt í leiknum með börnum eða aðeins fylgjast 

með og koma þeim af stað í leik. Ég tel þó að kennarinn geti tekið þátt í leik barna og myndi 

ég halda að það sama eigi við um foreldra og þeirra þátt í leik barnanna. Helstu áhrif sem 

kennarar og foreldrar geta haft á leik barna er sá að trufla hann ekki og rífa börnin ekki úr leik 

eða öðru sem þau eru að gera nema nauðsyn sé á því, vegna þess að ef barnið fær að halda 

áfram þangað til það fær nóg nær það frekar að dýpka leikinn og þróa þannig með sér ýmsa 

hæfileika.  

Ég tel að hægt sé að segja með fullri vissu að skortur á vináttu í æsku getur haft slæm 

áhrif á líf barna, það er þó misjafnt hversu mikil áhrif það hefur. Áður en ritun á þessu verki 

hófst hafði ég hugleitt þetta og þær heimildir sem ég aflaði mér og upplýsingar frá 

viðmælendum styðja þá hugsun mína. Hún er sú að ef vinasamband þróast snemma þá er 

einstaklingurinn almennt ánægðari en ef það er ekki til staðar, vinasambönd byggja grunn 

fyrir svo mikið meira en það að eignast vin. Félagsleg samskipti þróast með vináttu og þau 

samskipti eru eitthvað sem allir þurfa á að halda í starfi og einkalífi. Eins og bent er á í 

fræðikaflanum á blaðsíðu fimm eru Sullivan og fleiri fræðimenn vissir um að vinátta hafi 

áhrif á einstaklinginn og að vináttusambönd séu nauðsynleg fyrir andlega heilsu hans. Í 

viðtalinu við Önnu kom fram að henni fyndist tenging vera milli heimilisaðstæðna og vináttu 

sambanda, að í mörgum tilfellum væri staðan sú að ef heimilisaðstæður væru ekki traustar, 

næði barnið ekki að tengjast jafningjum sínum nægilega vel. Þó tók hún það fram að allt væri 

þetta einstaklingsbundið og ekki hægt að fullyrða neitt um þetta en þó kom þetta einnig fram í 

fræðunum svo ég tel að eitthvað sé til í þessari hugsun.  

Mögulega er hægt að tengja vinaleysi við léleg geðtengsl við foreldra sína. Geðtengsl 

eru eitthvað sem er mikilvægt fyrir börn að mynda snemma á lífsleiðinni, þau eru grunnurinn 

á öllum samskiptum og ef geðtengsl eru léleg við foreldra eða þá aðila sem ala börn upp er oft 

möguleiki á því að börnin eigi erfitt með að stofna til vináttu sambanda, þetta er hægt að 

tengja við erfiðleika heima fyrir því þar sem heimilishald er erfitt getur geðtengslum oft verið 

ábótavant. Allt tengist þetta og tel ég að leikskólinn geti aðstoðað við það að mynda geðtengsl 

því oft geta myndast sterk tengsl á milli barna og leikskólakennara. Kennarinn getur hjálpað 

þeim að mynda þau geðtengsl sem til þarf, því eins og segir í textanum hér að framan, þurfa 

þau ekki að myndast fyrr en á aldursbilinu tveggja til fimm ára til að barnið geti átt í 

eðlilegum samskiptum.  
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Mikill samhljómur er milli munnlegra heimilda og fræðilegra heimilda þegar litið er á 

vináttu stelpna og stráka. Tekið var sérstaklega fram að stelpur séu sterkari í sínum 

vinasamböndum eða héldu fastar í vini sína en strákar, þeir ættu það frekar til að skipta milli 

vina. Sjálf hef ég tekið eftir því að mikið nánari vinasambönd eiga það til að myndast milli 

stelpna en stráka, þó er það ekki algilt, í heimildunum segir að stelpur geti átt betri 

vináttutengsl þegar þær eru í pörum en strákar eru oft í hópum á leikskólaaldri og tel ég að 

mikið sé til í því, en bæði kynin fara aftur á móti að vera meira í hópum þegar þau fara upp í 

grunnskóla. Mín reynsla bæði frá því þegar ég var ung og frá mínum stutta tíma í starfi styður 

við allt þetta. Minn vinahópur er að mestu leiti byggður upp af þeim vinum sem ég eignaðist í 

leikskóla og svo hafa að sjálfsögðu bæst einhverjir fleiri við en mínir bestu vinir munu ávallt 

vera þeir sem ég eignaðist í æsku og hef ég trú á því að margir hafi svipaða sögu að segja. 

Vináttan var þó í mörgum tilfellum betri þegar við vorum í pörum í leikskóla, síðan stækkuðu 

hóparnir þegar komið var upp í grunnskóla sem styðst við heimildir, minn vinahópur var 

einnig að mestu byggður upp af stelpum. Það að vera í hópi er mikilvægt fyrir börn á öllum 

aldri og kyni, og eins og segir í fræðunum hér að ofan, hafa þeir það hlutverk að búa börnin 

undir lífið í samfélaginu. Allir hafa sitt hlutverk og finnst flestum mikilvægt að fá að vera með 

í hópnum. Þeir verða mikilvægari með aldrinum og ná vissu hámarki í grunnskóla. 

Mismunandi tengsl kynjanna eru augljós samkvæmt heimildum og tel ég að stelpur eigi oft í 

sterkari vináttusamböndum en strákarnir, vinasambönd strákanna einkennist meira af 

hópíþróttum, sameiginlegum áhugamálum og tengslum í kringum það en stelpur deila meira 

tilfinningum sínum og ekki er eins mikilvægt að áhugamálin sé þau sömu, sérstaklega ekki 

þegar einstaklingarnir komast upp á unglingastigið. Þó er þetta eins og allt annað sem tengist 

vináttu, ekki er hægt að fullyrða neitt um þetta vegna þess hversu misjafnt fólk er. Tel ég þó 

að þetta sé algengara á þennan hátt samkvæmt minni reynslu.  

Athyglisvert fannst mér að hjá viðmælendum mínum sem unnu á mismunandi 

aldurstigum, að pör í báðum hópum sem skilgreind voru á þann hátt að þau voru alltaf saman. 

Þetta getur sýnt okkur að það er ekki algilt að kynjablöndun í vináttu hefjist aðeins þegar 

börnin eru eldri, sumum finnst mögulega betra að leika sér við sama kyn en aðrir við 

gagnstætt kyn. Útfrá munnlegu heimildunum má greina það að stelpur geta oft verið grimmari 

en strákar og bitið fastar frá sér en strákar. Þetta á í flestum tilfellum við um orðaforða sem 

þær nota sér. Ég held að mikið sé til í þessu því þó strákar séu oft stimplaðir sem sterkara 
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kynið á það oftar við um líkamlegan styrk en stelpur særa frekar vini sína mjög mikið með 

sterkum orðum.   

 Leikskólinn og leikskólakennarar geta haft áhrif á vináttu barna en eins og Þóra sagði 

er ekki hægt að þvinga börn til að leika sér saman, það er aðeins hægt að leiða þau börn sem 

útundan eru yfir til annarra barna til að koma þeim inn í hópinn. Anna hafði þó aðra afstöðu 

eins og komið hefur fram. Hún hafði það þó á orði að ekki mætti eyðileggja góð vinatengsl 

aðeins til að koma einhverjum inn í hópinn ef vináttan er orðin fast skorðuð. En hægt væri að 

reyna að tala um fyrir börnum til að koma einstaklingum inn í vinahóp. Ekki er mikið fjallað 

um þennan vinkil í fræðunum, aðeins að leikskólakennarar þurfi að hafa opin augu fyrir því 

að allir séu saman í leik og því er ég sammála. Mín sannfæring er að leikskólakennarar geti 

spilað stórt hlutverk í vináttu barna og því að sporna við því að einhver sé skilin útundan, en 

fara þarf rétta leið að börnunum. Það er eins og Þóra segir, ekki má troðast inn í þau 

vináttusambönd sem eru til fyrir nema með leyfi viðkomandi einstaklinga. Kennarinn getur 

fylgst með börnunum, kynnt sér áhuga þeirra og reynt að para einstæða einstaklinginn með 

einhverjum sem hafa gaman af því að gera svipaða hluti og hann. Það er nokkur skýrt að börn 

laðast að þeim börnum sem eru lík þeim sjálfum og er það sjálfsagt mál en sum börn þurfa 

aðeins hjálp sérstaklega ef þau eru feimin. Ég tel að fræðsla þurfi að vera meiri fyrir 

leikskólakennara þegar kemur að því að hjálpa þeim börnum sem eru útundan í vináttuhópum. 

Til eru margar kenningar eins og Anna benti á, en það mætti kynna þær aðferðir betur til að 

hægt sé að nota þær á réttan hátt. Ég átti áhugavert samtal við systur mína um daginn þar sem 

henni fannst að aðalhlutverk leikskólakennarans ætti að vera að passa og aðstaða þau börn 

sem ná ekki að eiga í vinasamböndum, þó það sé ekki nema einn og einn dag, henni fannst 

sem foreldri að kennararnir ættu ávallt að grípa inní ef þeir tækju eftir því að einhver væri 

ekki með í leik. Þetta finnst mér alveg rétt og að leikskólakennarar þurfi að veita þessu meiri 

athygli.  

 Þegar litið er á félagsþroska barna fannst mér meðal annars eitt standa uppúr í 

bernskunni eða á blaðsíðu níu þar sem talað er um að börn sem eru fjögra ára geti ekki staðið 

við loforð eða farið algerlega eftir reglum. Það er mikið lagt uppúr því í leikskólum og finnst 

mér að það mætti vera meira upp á yfirborðinu. En þó er alltaf gott ef barnið fær æfingu í 

þessum hlutum sem og öðrum á þessum árum. Þegar litið er til baka yfir ritgerðina kemur í 

ljós að það var ótrúlega margt sem ég hafði ekki kynnt mér um þroska barnsins sem 

mikilvægt er að vita til að gera ekki of miklar kröfur til barna. Börn ganga í gegnum miklar 
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breytingar á sínum fyrstu aldursárum og eru þau sífellt að aðlagast nýjum hlutum, þar má 

nefna fyrst og fremst þegar þau hefja leikskólagöngu og grunnskólagöngu, ég tel að af mörgu 

leyti reynist börum erfiðara að byrja í leikskóla vegna þess hversu mikil breyting verður á 

umhverfi þeirra og aðskilnaður þeirra frá foreldrum sínum. Það hefur þó þótt mörgum torvelt 

að byrja í grunnskóla en er þó meira spennandi. Mikið af nýjum hlutum og nýjum reglum sem 

og nýju fólki sem þarf að hlusta á. Stuttlega hefur verið fjallað um þessar breytingar í 

ritgerðinni en þó tel ég að allt fari þetta eftir þroska barnsins og persónuleika. Það sem er 

auðvelt fyrir einn getur verið mjög erfitt fyrir annan og öfugt.  

4.1 Samantekt 

Þegar það sem komið hefur fram hér að framan er dregið saman er hægt að álykta það að 

vinátta er eitt af því mikilvægasta sem barnið lærir á sinni lífsleið ásamt máli og hreyfi þroska. 

Vinátta getur verið fjölbreytt eins og margoft hefur komið fram hér að framan, bæði eftir 

kynjum, aldri og þroska barnanna.  

 Ef litið er stuttlega á hvern hluta fyrir sig og byrjum á vináttu kynjanna tel ég að hægt 

sé að segja með vissu eftir þær upplýsingar sem ég hef aflað mér að stelpur eigi oftast nær í 

nánari vináttusamböndum en strákar og að þar af leiðandi eigi þær oftar fastari vini í leikskóla 

en þeir. Hóparnir eru þó flóknari og ekki er hægt að fullyrða hvenær þeir myndast með fullri 

vissu, en þeir eru algengastir í eldri bekkjum grunnskólans og tel ég að hópar séu mikilvægir 

til að undirbúa börn undir lífið því þeir æfa börnin í samvinnu og sveigjanleika. Aldursmunur 

á vináttu getur verið breytileg, ég tel þó að vinátta verði ávallt betri eftir því sem þau eru eldri 

og að þroski barnanna komi þar sterkur inn. Þegar börnin eru undir tveggja ára aldri leika þau 

sér í samhliðaleik og fara svo að leika sér meira saman og skiptast á leikföngum þriggja ára. 

Eftir það verður sambandið sífellt betra og tilfinningatengsl fara að myndast þá sérstaklega 

þegar börnin eru komin á grunnskólaaldur.  

 Vinátta er mikilvæg og þess vegna má benda á það að skortur á henni er mjög slæmur, 

ég tel að hægt sé að tengja hana við léleg geðtengsl heima fyrir og feimni hjá börnum, skortur 

á félagslegum tengslum getur orsakað lélega sjálfsmynd og lítið sjálfstraust. Til að koma í veg 

fyrir þetta þarf að leggja meiri áherslu á það að leikskólakennarar aðstoði þau börn sem eru 

útundan, við að komast inn í hóp til að byggja upp sjálfstraust sitt. Þar getur leikskólinn 

sjálfur komið með úrræði líkt og að ræða við börnin um það að allir eigi að vera vinir þó að 

þau séu ekki bestu vinir, útfrá því gætu þannig myndast vináttusambönd sem eru börnum sem 

eiga erfitt með að koma sér á framfæri gott tækifæri fyrir framtíðina.  
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 Viðmælendur mínir í athugunninni sem lýst var hér að framan voru nokkuð ólíkir og 

litu mismunandi augum á vináttu og skólakerfið. Þó voru alltaf einhverjir hlutir sem þeir voru 

sammála um eins og hvað einkenndi vináttu og þróun hennar svo dæmi séu tekin. Þó tel ég að 

Þóra sé meira af gamla skólanum, hún hefur haft reynslu bæði af þeim tíma þegar mikið af 

krökkum gengu ekki í leikskóla og svo í dag þegar næstum öll börn eru í leikskóla. Anna er 

búin að vinna mikið styttri tíma í leikskóla og hefur því aðeins reynslu af skólakerfinu eins og 

það er í dag og vitnar mikið meira í fræðin en Þóra sem vitnar í sína eigin reynslu. Þessi 

mismunur var ekki ákveðinn þegar viðmælendur voru valdir ekki frekar en að önnur þeirra 

vissi meira um yngri börnin og hin um þau eldri en þessi þróun gaf nokkuð góða mynd af 

skólakerfinu í heild. Þó tel ég að ekki sé hægt að draga of miklar ályktanir aðeins útfrá 

svörum viðmælendanna vegna þess að þeir eru aðeins tveir, ef þeir hefðu verið fleiri hefði 

verið hægt að taka því sem þeir væru sammála um sem staðreyndum. 
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5. Lokaorð 

Vinátta barna birtist á mjög fjölbreyttan hátt og hægt er að fjalla um hana á marga vegu, það 

væri örugglega hægt að skrifa um vináttu frá allt öðru sjónarhorni en þó held ég að félags- og 

persónuþroskinn sem og fjölbreytni vináttu eftir kynjum og aldri þurfi ávallt að vera til staðar. 

Vinátta þróast í samspili við þroska barnanna og er því nauðsynlegt að fjalla um þá þætti líka 

sem og hlutverk leikskólans sem ég tel vera afar mikilvægt því grunnur vináttunnar byggist 

upp og hefst fyrir alvöru með leikskólagöngu barnanna. Nauðsynlegt er því að kynna starf og 

hlutverk leikskólanna í þessu sambandi. Áberandi er í Aðalnámskrá leikskóla og í þeim ritum 

sem fjalla um starf leikskólans að mjög sjaldan er talað um vináttu með beinum hætti, en 

meira fjallað um almenn samskipti, það er hægt að skýra með þeim hætti að vinátta byggist 

upp á því að eiga í góðum samskiptum við aðra einstaklinga. 

 Í framhaldi af þessari ritsmíð tel ég að hægt væri að fara út í frekari rannsóknir á 

vináttu, t.d. í íslenskum skólum, og hver breytileiki hennar er. Sem dæmi væri hægt að 

rannsaka áhrif vináttu á einstaklinga og einnig skort á vináttu. Einnig er möguleiki á að 

rannsaka kynjavináttu betur og hver munurinn er á vináttu eftir kynjum, hvenær þau fara að 

blandast meira og svo mætti lengi telja. Ekki er mikið til af rannsóknum á Íslandi um vináttu 

eða börn og leikskólastarf almennt. Eins og annar viðmælandi minn benti á þá er 

leikskólakennarastéttin svo ung og gæti það að hluta til verið ástæða þessa skorts. Þroski 

barna hefur verið rannsakaður og þar á meðal félagsþroski en samt sem áður mætti bæta inn í 

þá flóru rannsóknum tengdum öryggiskennd og því hvernig börn á Íslandi bregðast við því að 

byrja í leik- eða grunnskóla. 

 Fyrst við erum á rannsóknarslóðum tel ég að það þyrfti að skrifa meira um hlutverk 

leikskólakennara þegar kemur að vináttu, nokkuð mikið hefur verið skrifað um aðkomu 

leikskólakennara að leik en ekki mikið tengt félagslegum samskiptum. Leikskólakennarar 

bera mikla ábyrgð í starfi sínu og tel ég að gera mætti betur grein fyrir hlutverki þeirra í 

skólastarfinu hvað þetta varðar. Leikskólinn og leikskólakennarar skipa stórt hlutverk í 

samfélaginu og tel ég jafnframt að fræðsla og umræða um þróun vináttu þyrfti að vera meiri 

til að gera þá færari í að bregðast við, þar má nefna þegar börn falla ekki inní hópinn og 

skortir vini.  Vinátta hefur ávallt verið einn af grunnþáttunum í samfélögum manna og mun að 

öllum líkindum alltaf vera það, hún hefur verið til staðar þrátt fyrir að ekki hafi verið til það 

magn af kenningum og aðferðum sem notast er við í dag. Vinátta er eitthvað sem öllum er 

nauðsynleg og mun einnig verða það í framtíðinni.  
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Fylgiskjal 1      

Spurningarammi fyrir viðtal í B.Ed.- ritgerð 

    

Bakgrunnsspurningar 

− Hvað ertu búin að vinna lengi sem leikskólakennari? 
 

− Með hvernig menntun 
 

− Er einhver aldur sem þú hefur unnið meira með en öðrum? 

Almennar spurningar 

− Hvað telur þú að vinátta sé? 
 

− Hefur þú sem leikskólakennari gefið því gaum hvernig vinátta þróast eftir aldri 
barnanna ? 

o og ef svo er á hvaða hátt? 
 

− Hver telur þú að sé helsti munur á vináttu barna eftir aldri? 
 

− Hvað telur þú vera aðal munurinn á vináttu stelpna og stráka?  
 

− Leika börn á aldrinum 2-3 við eitthvað sérstakt kyn? Samakyn eða hitt kynið eða 
blandað 
 

− Hvaða áhrif eiga/geta kennarar haft á vináttu barna að þínu mati? 
 

− Hvaða áhrif telur þú að  vinátta í bernsku hafi á félagslega tengslamyndun  
o en þorskasjónarmið? 

 
− Telur þú að skortur á vináttu í bernsku hafi einhver áhrif á einstaklinginn til 

framtíðar? 
o og þá hver? 

 

− Hvaða áhrif hefur leikskólinn á mótun vináttu yngstu barnanna? 
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