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Ágrip 

Viðfangsefni þessara ritgerðar er CISV, Children’s International Summer Village eða 

Alþjóðlegar sumarbúðir barna. Samtökin voru stofnuð af Dr. Doris Allen árið 1950 til að fá 

ungt fólk til að lifa friðsamlega saman, læra um menningu hvers annars og skapa friðsamlegri 

heim. Starfsemi CISV hefur vaxið mikið með árunum meðal annars á Íslandi en fyrsti 

hópurinn fór árið 1954, í dag sendir CISV á Íslandi 60 til 80 einstaklinga á ýmsa viðburði. 

Tekin voru viðtöl við tvö börn, dreng og stúlku, sem hafa farið í CISV búðir erlendis. 

Niðurstöður sýna að það að eignast vini frá mismunandi löndum er undirstaða 

sumarbúðanna, að vinna saman í leikjum eða verkefnum myndast sambönd sem geta breyst 

í vináttu. Það að kynnast fólki frá mismunandi löndum áttar fólk á sig að í grunnin erum við 

eins þó við lifum við mismunandi menningu.  
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Formáli 
Ég vil þakka fjölskyldu og vinum fyrir ómetanlegan stuðning og aðstoð við gerð þessarar 

ritgerðar. Einnig vil ég þakka leiðbeinanda mínum Kolbrúnu Þ. Pálsdóttur fyrir að hafa trú 

á mér og alla þá aðstoð sem hún hefur veitt mér til að ljúka við þetta verkefni. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér Siðareglur 

Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 
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Inngangur 
Þessi ritgerð fjallar um hvers vegna vinátta milli barna af mismunandi þjóðerni í starfi CISV 

barna er mikilvæg. Fjallað verður um sögu og markmið CISV, hversvegna vinátta barna er 

mikilvæg og hvernig leikur barna hefur áhrif á tengsl milli einstaklinga. Markmið 

ritgerðarinnar er að varpa ljósi á markmið og skipulag CISV sumarbúðanna. Til að fá dýpri 

skilning á markmiðum félagsins og reynslu barnanna í sumarbúðunum var eigindleg 

athugun gerð með því að taka viðtöl við einn strák og eina stelpu sem fóru i sumarbúðir 

fyrir 11 ára gömul börn erlendis sumarið 2014. 

Fjölmenningarsamfélag er notað yfir það samfélag þar sem ólíkir þjóðernishópar 

búa saman, hópar með mismunandi menningarlegan og trúarlegan uppruna. Þetta krefst 

umburðarlyndis og virðingar gagnvart mismunandi menningu (Guðrún Pétursdóttir, 

1999). Fordómar eiga það til að myndast í fjölmenningarlegum samfélögum, það er að 

segja hleypidómar eða skoðanir sem teknar eru sem sannleikur þrátt fyrir að styðjast ekki 

við raunverulega vitneskju né standast nánari sannleiksskoðun (Mörður Árnason, 2007). 

Það þarf að læra að lifa í fjölmenningu eins og allri annarri menningu. Félagið CISV, 

Children’s International Summer Village eða alþjóðlegar sumarbúðir barna, vinnur að því 

að kenna fólki allsstaðar út heiminum að lifa saman og miðla síðan þeirri reynslu sinni 

áfram. 

Bandaríski barnasálfræðingurinn Dr. Doris Allen stofnaði samtökin árið 1950. Hún 

var sannfærð um að ungt fólk frá mismunandi þjóðum gæti lært að lifa friðsamlega saman 

(CISV-international, 2005/06). Árið 1951 voru haldnar fyrstu sumarbúðirnar fyrir 11 ára 

börn í Cincinatti í Bandaríkjunum. Síðan þá hafa samtökin stækkað á heimsvísu, fjöldi 

þátttakenda hefur margfaldast og starfsemin orðin fjölbreyttari. Algengustu búðirnar eru 

búðir fyrir 11 ára börn, en árið 2010 voru haldnar 50 slíkar sumarbúðir í fimm heimsálfum. 

Í gegnum tíðina hafa tugþúsundir barna og fullorðinna tekið þátt í starfi CISV með 

margvíslegum hætti (Farini, 2011). Þetta sýnir hvað CISV var fljótt að breiða úr sér og 

stækka, á sama tíma og samtökin stækkuðu þá voru settar á laggninar fleiri gerðir af 

sumarbúðum fyrir breiðari aldurshópa. Áhugarvert er að fylgjast með hvernig þróun CISV 

verður í framhaldinu og hvort félagið nái að breiðast út enn frekar. CISV býður upp á 

fræðslu á meðal barna af mismunandi þjóðerni sem byggir á áratuga þekkingu og reynslu. 

Samtökin eru óháð og ópólitísk samtök sjálfboðaliða, sem stuðla að friðarkennslu og 
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vináttu milli barna af ólíku þjóðerni. Eitt af markmiðum samtakanna er að stuðla að 

heimsfriði með því að undirbúa einstaklinga til að vera virkir og leggja sitt af mörkum til 

að skapa friðsamlegt samfélag (CISV-International, 2005/06).  

Ein leiðin hjá CISV til að ná markmiðum sínum er að skapa vináttu milli einstaklinga 

frá mismunandi löndum (Allen, 1963). Erfitt er að skilgreina vináttu á hnitmiðaðan hátt 

því hún er afar huglæg. Fræðimenn hafa þó sameiginlegt í skilgreiningum sínum að vinátta 

sé gagnkvæmt, náið samband sem feli í sér nánd, tryggð, stuðning og jákvæð samskipti á 

milli einstaklinga sem stofna til vináttunnar (Berndt, 2002). Vinátta er mikilvæg því hún 

ýtir undir þann þroska að geta sýnt samúð, umhyggju og að setja sig í spor annarra (Dunn, 

2006). Vinátta í CISV er mikilvæg því þar læra börn að þykja vænt um og setja sig í spor 

annars einstaklings sem að öllu jöfnu býr ekki við sömu menningu og það sjálft. Að mestu 

fara félagsleg samskipti milli barna fram í gegnum leiki (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a) 

enda eru leikir mikið notaðir í CISV. Einnig vegna þess að börn læra að vinna úr og skilja 

sína eigin reynslu í gegnum leikina (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a) ásamt því að leikir 

barna vísa oft til hvernig börn skynja aðstæður sínar og hugmyndir þeirra um heiminn 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). CISV nýtir leikinn á markvissan hátt til 

að fá einstaklingana til að kynnast betur og leysa úr ákveðnum ágreiningi.  

Árið 1954 fóru fyrstu Íslendingarnir í búðir á vegum CISV, en þá fóru þrír 15 ára 

unglingar í sumarbúðir í Svíþjóð. Í dag heldur CISV á Íslandi búðir á þriggja ára fresti og 

árlega fara um 60-80 einstaklinga á ýmsa viðburði á vegum CISV á Íslandi (cisv.is, e.d.). 

Sjálf hef ég verið virk í félaginu síðan ég fór í fyrstu sumarbúðirnar mínar 1998. Þá fór ég í 

11 ára búðir í Svíþjóð, síðan þá hef ég farið tvisvar sinnum í unglingabúðir, farið sem 

ungliði í 11 ára búðir, í námsstefnubúðir og sem farastjóri. Einnig hef ég verið virk hér 

heima en ég hef verið í stjórn unglinganefndar og í stjórn félagsins. Viðfangsefni 

ritgerðarinnar stendur mér því nærri hjarta og ég tel mjög mikilvægt að koma boðskap 

CISV á framfæri.  

Í þessari ritgerð mun ég byrja á því að útskýra hvað fjölmenning er og hvaða 

vandamál geta komið upp í slíkri menningu og hvernig best er að koma í veg fyrir þau 

vandamál. Síðan verður fjallað um samtökin CISV, markmið þeirra og starfssemi. Þar sem 

að CISV byggist mikið á að mynda vináttu á milli einstaklinga af mismunandi þjóðerni og 

notast er við leiki til að mynda tengsl mun vera fjallað um vináttu og leiki. Hvað vinátta er, 
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hvernig hún myndast og hvernig leikir geta haft áhrif á vinatengsl. Þá verður greint frá 

niðurstöðum viðtala sem tekin voru við tvo einstaklinga sem fóru í 11 ára sumarbúðir á 

vegum CISV. Markmið þeirrar rannsóknar er að skoða þá reynslu sem ungmennin upplifðu 

og hvaða skilning þau leggja í markmið CISV. 

 

Fjölmenning 
Menning er skilgreind sem flókið samspil milli þekkingar, viðmiða, trúarbragða, lista, laga 

auk annarrar færni sem einstaklingur hefur tileinkað sér sem þátttakandi í samfélaginu. 

Menning er samansafn hegðunarmynstra sem fyrirfinnast í ákveðnum samfélögum. 

(McDaniel, Porter, og Samovar, 2012). Fjölmenning er skilgreind sem fjölbreytileiki í 

menningu (Grant, 1999). Að mati Bhikhu Parekh (2000) felur hugtakið fjölmenning í sér 

fjölbreytileika og sjálfsmynd borgara samfélagins, auk þess telur hann að fjölmenning 

flokki borgara í hópa eftir kyni, litarhætti, trú, stjórnarfari og þjóðháttum. Parekh telur 

einnig að fjölmenning sé hluti af menningarsamfélaginu og að fjölmenning sé í raun 

fjölbreytileikinn í samfélaginu sem við búum við í dag. 

Fjölmenningarsamfélag er hugtak sem notað er um þau samfélög þar sem þrjár 

tegundir fjölbreytileika og jafnvel fleiri eru til staðar (Hanna Ragnarsdóttir, 2007). Í fyrsta 

lagi að þó þegnar ríkis eigi í stórum dráttum sameiginlega menningu, hafa sumir 

borgaranna annaðhvort ólíkar skoðanir og venjur sem tengjast tilteknum sviðum lífsins 

eða þrói með sér tiltölulega ólíkan lífstíl. Í öðru lagi eru sumir borgarar samfélagsins mjög 

gagnrýnir á ákveðna grundvallarreglur eða gildi ríkjandi menningar og reyni að 

endurskipuleggja hana. Í þriðja lagi er í flestum nútímasamfélögum hægt að finna nokkur 

minni samfélög sem lifa samkvæmt sinni eigin skoðunar- eða trúargildum og kerfum 

(Parekh, 2000). Í fjölmenningarsamfélagi þarf að sýna umburðarlyndi og virðingu gagnvart 

mismunandi menningum svo allir geti lifað jafnir í því samfélagi (Guðrún Pétursdóttir, 

1999). Þar sem menning er þau gildi um líferni fólks getur verið snúið þegar fólk með 

mismunandi menningarbakgrunn lifir saman. Það getur því tekið tíma og þolinmæði að 

finna leiðir þar sem allir geta lifað samkvæmt sinni menningu í sátt og samlyndi við aðra 

menningarhópa. Margvísleg vandamál geta komið upp, sem hafa óljósan uppruna og því 

erfitt að ráðast á rót vandans. 
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Fordómar er þegar fullyrðing er tekin sem sjálfgefinn sannleikur án þess að skoða 

hvaða merking liggur þar að baki (Toma, 2007). Eða eins og skilgreint er í íslenskri orðabók 

þá eru fordómar hleypidómar eða yfirborðskennd skoðun sem er tekin sem sannleikur, án 

þess að styðjast við raunverulega vitneskju eða rök og án þess að efast um sannleiksgildi 

hennar (Mörður Árnason, 2007). Kynþáttafordómar eru hins vegar fordómar þar sem illa 

er komið fram við hóp eða einstakling vegna húðlitar, uppruna eða kyns (Guðrún 

Pétursdóttir, 1999). Fordómar geta birst í tvennu lagi, annars vegar ósýnilegir fordómar og 

svo sýnilegir fordómar. Birtingarform ósýnilegra fordóma er ómeðvituð hegðun sem 

kemur fram í mismunun, fyrirlitningu, með að hundsa eða útiloka viðkomandi ásamt 

óþægilegu orðalagi. Það getur verið erfitt að greina slíka fordóma og því viðgangast þeir 

oft óáreittir. Sýnilegir fordómar koma hinsvegar fram með líkamlegu ofbeldi eða með 

andlegu ofbeldi þar sem notað er meðvitað niðrandi orðalag gegn þolanda (Toma, 2007). 

Rannsóknir hafa sýnt fram á að hvítir breskir grunnskólanemendur sýna mjög 

neikvætt viðhorf til innflytjenda og svartra í Bretlandi. Chris Gaine (2005) heldur því fram 

að að börnum sem búa yfir fordómum og neikvæðum hugmyndum um fólk af ólíkum 

uppruna hafi verið gefnar rangar upplýsingar því að hugmyndir barnanna séu mótaðar, 

lærðar, staðalímyndaðar hugmyndir. Þau læra að hluta til goðsagnakennda fordóma úr 

umhverfinu og skólinn gerir þau mistök að leiðrétta ekki þessar ranghugmyndir á 

skipulegan hátt, til að mynda með fjölmenningarkennslu (Gaine, 2005). 

Fjölmenningarleg kennsla er kennsla gegn kynþáttahatri sem hefur það markmið 

að efla uppeldisfræði og kennslu ásamt því að opna augu fólks almennt fyrir menningu 

annarra fá öðrum menningarsvæðum og fólki sem á einhvern hátt tilheyrir 

minnihlutahópum innan þjóðfélagsins (Guðrún Pétursdóttir, 1999). Fjölmenningarkennsla 

leitast einnig við að setja fram kenningar um og útfæra félagslegt réttlæti ásamt jöfnuði á 

öllum skólastigum (Banks 2005). Eitt af aðal verkefnum fjölmenningarlegrar kennslu er að 

vinna á eigin fordómum sem byggja á eigin menningarlegu uppeldi og félagsmótun 

(Guðrún Pétursdóttir, 1999). Mikilvægt er að hafa yfirsýn og þekkingu almennt fyrir 

fordómum, það er að segja hvað liggur að baki og hvaðan koma fordómarnir. Erfitt er að 

komast hjá því að búa til einhverskonar fordóma daglega og því þarf sífellt að vera vinna í 

því að losa sig við þá. Hægt er að vera fordómalaus á einhverjum tímabili, en það getur 

verið mislangt tímabil og stöðug vinna að reyna að halda því við (Toma, 2007).  
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Í samfélagi þar sem fjölmenning ríkir verður hver og einn að gera sér grein fyrir 

eigin ótta og óöryggi og vinna á því með því að læra að umgangast aðra með ólíkan 

menningarlegan bakgrunn þeirra í huga. Einstaklingar af mismunandi þjóðernum og frá 

mismunandi menningarlegum bakgrunni þurfa með samvinnu að læra að lifa saman á 

jafnréttisgrundvelli. Einstaklingar þurfa að læra að viðurkenna gagnkvæmt sérkenni hvers 

annars án þess að ætlast til samlögunar hinna, það er að segja að líta á menningarlega 

fjölbreytni sem uppörvun og auð sem bera að nýta (Guðrún Pétursdóttir, 1999). Best er 

að byrja á því að skoða sjálfan sig og velta fyrir sér þeim skoðunum og skilaboðum sem er 

í umhverfinu. Toma (2007) kemur með fjórar leiðir sem einstaklingar geta hugleitt hvernig 

hægt er að koma í veg fyrir fordóma í hugsun sinni. Sú fyrsta er að skoða mál í ljósi 

staðreynda, það er að segja að aðgreina í upphafi þær staðreyndir annars vegar og síðan 

fullyrðingar eða álit hins vegar áður en mynduð er skoðun á tilteknum málum. Önnur leið 

er að skoða alhæfingu og skilyrði staðhæfinga, þetta er gert þegar gengið hefur verið úr 

skugga um hverskonar staðreynd við höfum í höndunum, þá getum við skoðað 

staðhæfingu eða fullyrðingu sem kemur í kjölfar staðreyndar. Þriðja leiðin er að kanna 

hvar valdið liggur því vald er mikilvægt atriði þegar fjallað er um fordóma. Fordómar 

einstaklinga sem eru í valdastöðu eru litin alvarlegri augum en þeirra valdalausu. Hér er 

einnig nauðsynlegt að athuga hvort um meiri- eða minnihlutahóp er að ræða. Að lokum er 

fjórða atriðið að reyna greina milli skynsamlegrar hugmyndar og fórdóma. Erfitt getur 

verið að finna skýra línu milli skynsamlegra hugmynda eða staðhæfingar og fordóma, til 

að mynda um launamun kynjanna eða málefni innflytjenda. Þessir fjórir þættir eru leiðir 

fyrir hvern og einn að finna svarið sjálfur, því það er enginn sem getur gefið okkur rétt og 

áreiðanlegt svar (Toma, 2007). 

Í rannsóknum sínum hefur Chris Gaine (2005) komist að því að andúð og 

fordómafullar yfirlýsingar virðast aukast verulega á aldrinum 10 til 14 ára. Þessar 

hugmyndir og yfirlýsingar barnanna eru ekki einungis lærðar í skólanum eða af foreldrum 

þeirra heldur einnig af menningu og því andrúmslofti þess þjóðfélags sem þau búa við. 

Mikilvægt er því að stíga inn og fræða börnin á þessum aldri svo þau myndi sér ekki 

fyrirfram ákveðnar skoðanir sem byggðar eru á staðalmyndum og ranghugmyndum. Hér 

kemur CISV til sögunnar. 
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CISV 
CISV stendur fyrir Children‘s International Summer Villages eða Alþjóðlegar sumarbúðir 

barna. Samtökin eru óháð, ópólitísk sjálfboðaliðasamtök sem stuðla að friðarkennslu og 

vináttu milli barna af mismunandi þjóðerni. Starfsemin fer almennt fram fyrir utan 

skólakerfið, en félagasamtökin bjóða upp á fræðslu sem ungmennin fá í gegnum reynslu 

og öðlast þannig meiri samvinnu-, samskipta- og stjórnunarhæfni. Fjárhagslega eru CISV 

góðgerðasamtök óháð ríkisstjórn, stjórnmálaflokkum, trúarflokkum eða öðrum 

regnhlífarsamtökum (CISV-International, 2005/06). Í þessum kafla verður farið yfir sögu 

CISV, hver markmið samtakanna eru, hvernig sumarbúðir CISV býður upp á og hvernig 

starf þess er í dag ásamt sögu CISV á Íslandi. 

 

Saga CISV 

CISV var stofnað árið 1950 af Dr. Doris Allen, bandarískum sálfræðingi sem starfaði við 

Háskólann í Cincinnati. Allen var sannfærð um það að ungt fólk frá mismunandi þjóðum 

gæti lært að lifa friðsamlega saman með því að verja saman tíma og skapa saman 

samfélag í tvær til fjórar vikur. Með því að kynnast fólki frá mismunandi löndum og læra 

að lifa saman sem eitt samfélag myndi það leiða til þess að þau gætu nýtt þá reynslu til að 

vinna að því að skapa friðsamlegri heim (CISV-International, 2005/06). Fyrstu 

sumarbúðirnar voru haldnar árið 1951 í Cincinnati í Bandaríkjunum. Árið 1963, eða 12 

árum seinna, höfðu verið haldnar 41 sumarbúðir í 12 mismunandi löndum. Í hverjum 

sumarbúðum voru fulltrúar frá 8 til 12 löndum með fimm til sjö ólík tungumál. Allt að 40 

lönd frá fimm heimsálfum tóku þátt, þar á meðal Ísland, og CISV samtök höfðu verið 

stofnuð í 15 af þessum löndum. Samtökin hafa verið endurskipulögð og eru nú með 

alþjóða, landshluta og svæðisbundna hluta (Allen, 1963). Þetta sýnir að CISV byrjaði strax 

að breiða úr sér og stækka (CISV-International, 2005/06). Hægt er að segja út frá þessu að 

útbreiðsla CISV hefur verið mikil frá upphafi samtakanna. Á sama tíma og samtökin 

stækka hafa fleiri gerðir af sumarbúðum fyrir breiðari aldurshópa orðið til. Spennandi 

verður að fylgjast með hvernig samtökin þróast í framhaldinu. 

Eins og kom fram hér fyrir ofan voru fyrstu sumarbúðinar haldnar árið 1951 fyrir 

11 ára börn í Cincinnati í Bandaríkjunum. Í þeim búðum voru þátttakendurnir frá níu 

mismunandi löndum. Áður en búðirnar voru haldnar var komið á skipulagi svo hægt væri 
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að fylgjast með þátttakendunum til lengri tíma eftir að sumarbúðirnar væru búnar. Þannig 

væri hægt að tryggja framhald ár eftir ár svo hægt væri að sjá þátttakendur 

sumarbúðanna á fullorðinsárum og skoða hvort að sumarbúðirnar hefðu haft áhrif. Árið 

1950 voru alþjóðleg félagasamtök CISV eða Alþjóða Sumarbúðir Barna stofnuð með 

meðfylgjandi tilgangi í sinni stefnuskrá (Allen, 1963): 

 

Til áframhaldandi þróunar og aukins skilnings meðal jarðarbúa að koma 

friði á í heiminum, stuðla að virðingu fyrir manninum og sköpunargáfu hans, að 

koma á smækkaðri útgáfu af alþjóðasamfélagi þar sem í gegnum sambönd óháð 

þjóðerni geti börn upplifað sjálf sig sem heimsborgara, að vinna með öðrum 

hópum sem hafa svipaðan tilgang, til að kanna gegnum rannsóknir sumar af 

grundvallarreglum sem skipta máli í alþjóðasamskiptum, (það er að segja sviðum 

sem eru í takt og hinum sem hindra skilning) að líka kanna með rannsóknum sum 

af grundvallarviðmiðum við að ýta undir skilning á heiminum; og að dreifa 

upplýsingum með tilliti til þess. 

 

Undirbúningur fyrstu sumbúðanna hófst árið 1946 og tók fimm ár að gera allt 

tilbúið. Til að mynda þurfti að skoða aðstæður þar sem fólk frá mismunandi löndum 

komu saman og bjuggu undir sama þaki, en ekki var þó mikil reynsla á því á þessum 

tíma. Skoðaðar voru mismunandi aðstæður, til dæmis hvernig flóttabörn voru 

meðhöndluð í alþjóðaþorpinu Trogen í Sviss en þar voru börn vistuð allt til 19 ára 

aldurs, hvernig Rauði krossinn í Sviss hafði meðhöndlað flutning flóttabarna og 

foreldra, ásamt hvernig vinnubúðir fyrir alþjóða unglinga og 

munaðarleysingjaheimili fyrir fórnarlömb stríðs höfðu verið skipulögð í Frakklandi 

og Belgíu. Allen dvaldi um tíma í París þar sem yfirmenn deilda hjá UNESCO voru 

viljugir að setja á fót nefnd til að endurskoða tillögu hennar um alþjóðlegan hóp 

samsettan af frambærilegum, heilbrigðum börnum frá venjulegum heimilum. 

Tilgangurinn með þessari rannsóknarvinnu var tvíþættur. Annarsvegar var hann til 

að undirbúa börn frá mismunandi löndum að búa í friði og hins vegar að kanna 

hverjir væru mikilvægustu þættir í undirbúningi að slíkri dagskrá (Allen, 1963). 
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Dr. Doris Allen fjallar um frið sem það ástand sambands milli ríkisstjórnar og 

jarðabúa sem gerir styrjaldir óþarfar. Allen kynnti kerfi sem hún kallaði „kerfi fyrir frið“ á 

sálfræðiráðstefnu Ameríska sálfræðingafélagsins árið 1957. Í þessu módeli er sama 

hugmyndafræði notuð fyrir frið milli þjóða og frið milli einstaklinga. Kerfið er þannig að 

kynnt er tilgáta að þar sem friður ríkir þá næst það annað hvort vegna markmiða 

heildarinnar eða markmiða einstakra hluta kerfisins sem eru sambærileg við markmið 

heildarinnar og að hin sameiginlegu markmið lími þá hluti saman og myndi heildstætt 

kerfi. Augljóslega munu markmið í mótsögn við hvort annað leiða til sundrungar 

heildarinnar. Samkvæmt módelinu einkennist friður fyrst og fremst af samhæfingu og 

samsetningu hluta í gegnum sameiginleg markmið. Í kerfinu kemur enn fremur fram að 

friður sé ástand þar sem samkennd en ekki takmarkanir eru ríkjandi milli hlutanna. Með 

varanlegri samkennd og án takmarkana eru nægjanleg samskipti möguleg. Þannig að 

hvort sem vísað er til einstaklings eða þjóða heims þá eru auðveld tjáskipti næst 

mikilvægasti lýsingarþáttur friðar (Allen, 1963). 

Dr. Doris Allen taldi að á árunum fyrir 1963 hefði verið tilhneiging til að líta á 

stofnanir sem uppsprettu illdeilna sem jafnvel gætu leitt til vopnaðra átaka. Fyrir fyrstu 

sumarbúðirnar þurfti að byrja á því að viðurkenna þá staðreynd að stofnanir, ríkisstjórnir, 

efnahagur og aðferðir við að framleiða og dreifa vörum og menntakerfið eru mannanna 

verk og ekki óbreytanleg. Bak við allar stofnanir er fólk og hægt er að aðlaga stofnanir 

með því að breyta viðhorfum þess fólks. Þetta er ástæðan fyrir því að áhyggjur eru af 

viðhorfum mannsins. Leitast er því við að fá að vita hverskonar viðhorf eru eftirsótt fyrir 

þróun samfélagins í átt að heimsfriði (Allen, 1963). Vert er að athuga að margt hefur 

breyst frá árinu 1963. Því er mikilvægt að hafa í huga þær aðstæður sem voru á þeim 

árum og hversu nýtt fyrirbæri CISV var. 

Þegar hugmynd Allen um alþjóðlegar sumarbúðir fæddist árið 1946 komu upp 

fimm grundvallaratriði sem áttu að móta tilraunina að halda slíkar sumarbúðir (Allen, 

1963): 

1. Umhverfi sumarbúðanna ætti að ná til allra jarðarbúa. Vegna þess að vandmálið nær um 

allan heiminn þá dugar ekkert minna en að allir jarðarbúar eigi fulltrúa í þessu umhverfi. 

Viðfangsefni sumarbúðanna yrði að koma frá nógu mörgum löndum til að geta talist 

fulltrúar fyrir allan heiminn. Sumarbúðinar yrðu að vera í alþjóðlegu samfélagi. 
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2. Athyglin ætti að beinast að getu manneskjunnar, því þó maðurinn hafi ekki getað komið á 

varnalegum friði þá gera félagasamtökin ráð fyrir að hann hafi getuna til þess. Rannsóknir 

á friði gerir þær kröfur að við lyftum augum okkar framhjá spennu og fjandskap inn í þá 

eiginleika sem liggja dýpra í manneskjunni og virkjum jafnvel getu sem ekki er venjulega í 

notkun. 

3. Þátttakendur sem stefnt er saman í sumarbúðum ætti að velja á grundvelli nýrra skilyrða. 

Nokkrar ástæður liggja að baki því hvernig einstaklingar voru valdir og verða hér nefndir 

þrír megin þættir þeirra skilyrða sem þeir þurftu að uppfylla. Í fyrsta lagi ættu 

þátttakendurnir að vera þeir einstaklingar sem ekki eru samofnir í núverandi 

þjófélagsstofnanir og ekki þeir sem tengjast gömlum alþjóðadeilum. Þátttakendurnir í 

búðunum myndu vera einstaklingar sem eru ekki undir áhrifum sögu mannkynsins. Börn 

sem eru 11 ára eru á því þroskaskeiði sem þau eru enn tiltölulega laus við alþjóðlegar 

tengingar. Á hinn bóginn þá eru þau nægjanlega mörkuð af þjóðarmenningu til að geta 

verið raunhæft þversnið fulltrúa jarðarinnar. Í öðru lagi munu þátttakendur þurfa að vera 

móttækileg og með næm viðbrögð við hinu nýja alþjóðlega samfélagi sem þau myndu 

vera þátttakendur í. Walt Whitman lýsir þessum eiginleika til að innbyrða nýja hugmyndir 

sem : „...standa afslappaður í náttúrunni... afslappaður, móttækilegur, hljóður...líkt og 

trén og dýrin gera.“ Hinir fullorðnu voru ekki taldir heppilegir til að vera þátttakendr í 

svona sumarbúðum. Fullorðnir mæta frekar með fyrirfram ákveðnar skoðanir og því 

heppilegra að börn nái þessari upplifun á meðan þau hafa ekki mótað huga sinn. Í þriðja 

lagi þurfa einstaklingarnir í sumarbúðunum, fyrir utan að vera vel hreyfanleg, að geta 

hreyft sig meðal allra þátttakenda og taka upp tjáskipti/tengingu við aðra án nokkurs 

undirbúnings. Ekki er verið að vísa til ofvirkni heldur eðlilegra 11 ára barna sem leita 

gjarnan út á við að reynslu af náttúrunni og öðru fólki. 

4. Tilraunin með sumarbúðunum telst sem langtímarannsókn. Það er að segja að það mun 

verða fylgst með þeim einstaklingum sem tóku þátt, þó að viðfangsefni þessarar 

rannsóknar séu 11 ára börn þá er lokatakmark hennar að hafa áhrif á stofnanir fyrir 

fullorðna. Sumt af því sem 11 ára börnin upplifa og læra í CISV búðum gæti jafnvel ekki 

verið sjáanlegt fyrr en eftir mörg ár. Langtímarannsóknir á bæði einstaklingum og hópum 

gerir kröfu um rúman tímaramma. Rannsakendur í þessu viðfangsefni um frið sjá því fram 
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á að rannsóknarhönnunin geti náð yfir fimm áratugi og að þeir þurfi að horfa fram í 

tímann fyrir gildi slíkra rannsókna næstu 200 árin. 

Þessir þættir eru skoðaðir með opnum huga. Með núverandi kröfum á ríkisstjórnir og á 

einstaklinga um að beita sér með ákveðnum hætti í þágu friðar þá væri ekki nóg að komast 

að hvernig viðfangsefnin segjast muni bregðast við alþjóðlegum aðstæðum. Það væri heldur 

ekki nægjanlegt að fylgjast með svörun manneskja í tilraunahópum þar sem einungis einn 

þáttur lífsins er til athugunar. Áskorunin 1946 var að halda sig innan ramma raunveruleikans 

og að þroska hjá einstaklingum viðhorf hliðholl friði (Allen, 1963). 

Þetta voru leiðbeinandi grundvallaratriði fyrir fyrstu sumarbúðirnar sem haldnar 

voru. Grundvallaratriðin hafa ekki breyst. Til dæmis á umhverfi sumarbúðanna enn að ná 

til allra jarðabúa og athyglin á að beinast að möguleikum manneskjunnar að geta skapað 

frið í heiminum. Sumarbúðirnar fyrir 11 ára börn eru fyrstu búðirnar sem voru haldnar og 

með tímanum hafa verið þróaðar fleiri gerðir af sumarbúðum til að þróa starfið innan 

félagsins. 

 

Markmið 

Frá upphafi hefur CISV haldið sig við þrjú aðal markmið. Það fyrsta er að veita 

einstaklingum tækifæri til upplifa að búa friðsamlega með öðrum óháð menningarlegum 

bakgrunni. Þessi upplifun myndi síðar nýtast. Annað markmiðið er að styðja með 

rannsóknum og reynslu við þau vísindi sem koma að alþjóðlegum samskiptum og 

úrlausnum deilumála án valdbeitingar. Þriðja markmiðið er að vera í samstarfi við samtök 

með sambærileg markmið. Tilgangur starfsemi CISV er að undirbúa einstaklinga til að vera 

virkir og leggja sitt af mörkum við að skapa friðsamlegt samfélag. CISV hvetur einstaklinga 

til að þróa friðsamleg tengsl, áhrifaríka samskiptahæfni og góða samvinnufærni ásamt því 

að hvetja einstaklinga til að taka að sér forystu í að gera heiminn réttlátari og sanngjarnari 

fyrir alla sem í honum lifa (CISV-International, 2005/06). Tilgátan er sú að hver 

einstaklingur sem hefur farið í 11 ára sumarbúðir muni verða mótaður af að minnsta kosti 

einum af eftirfarandi atriðum (Allen, 1963): 
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1. Hann muni eiga persónulega vini alls staðar í heiminum og muni láta sér annt um velferð 

allra jarðarbúa. Hann muni takast á við mannleg samskipti yfir landamæri með ást í stað 

hræðslu. 

2. Hann muni uppgötva hvað allar manneskjur eru líkar í grunninn. Á sama tíma muni hann 

bera virðingu fyrir að sumir eru öðruvísi og líta á það sem menningarlegan fjölbreytileika. 

Það er að segja hann mun líta á fjölbreytileika sem áhugaverðar staðreyndir um 

persónuleika frekar en hindranir í vegi vináttu. 

3. Hann mun hugsa á heimsvísu. Hann mun hallast að því að huga að mismunandi öflum í 

öllum heiminum þegar hann þarf að bregðast við einhverjum aðstæðum eða 

hugmyndum. 

4. Hann mun hafa sérstakan eiginleika til samskipta við hvaða persónu eða hóp sem er, 

jafnvel þó sameiginlegt tungumál sé ekki fyrir hendi. Hann mun skilja að samskipti eru 

ekki bara munnleg. Hann mun ekki upplifa hindranir í tjáskiptum vegna öðruvísi 

menningar. 

5. Hann mun hafa sérstaka hæfni í þáttum skipulagningar. Í samræmi við aldur þá mun hann 

vera kunnugur þingstörfum, nefndarstörfum, hópumræðu og sjálfstjórn. Hann mun hafa 

nokkra innsýn í hlutverk sameiginlegra markmiða í sameiningu hópa. Á sama tíma mun 

hann bera virðingu fyrir einstaka einingu sem fulltrúa fyrir heildina en ekki fyrir utan hana. 

Í stuttu máli mun hann byrja að skila heildarmynd samskipta/tenginga. 

6. Hann mun leitast við að þróa með sér persónuleika án hindrana. Þetta þýðir án fordóma í 

samskiptum við aðra og með opnum huga fyrir sjálfum sér. 

Starf CISV er skipulagt með það í huga að efla persónulegt, menningarlegt, 

fjölmenningarlegt og alþjóðlegt nám. Til að ná markmiðum samtakanna er reynt að gefa 

einstaklingum tækifæri til að þróa aukinn skilning gagnvart öðrum með jákvæðum hætti 

og læra þannig að lifa, vinna og leika við aðra einstaklinga án tillits til menningarlegs 

bakrunns. Þátttaka í CISV miðar að því að gera þátttakendur betri í að skilja sjálfan sig og 

sína eigin menningu ásamt menningu annarra (CISV-International, 2005/06).  

 



 

17 

Skipulag 

CISV býður upp á tækifæri fyrir áhugasöm börn, unglinga, fullorðna og fjölskyldur til að 

kanna viðkomandi þema gegnum sjálfstætt, skammtíma, óhefðbundið fræðslustarf og 

viðburði sem eru skipulagðir við alþjóðlegar, þjóðlegar og staðbundnar aðstæður. Þetta 

kann að vera þannig að þátttakendurnir búa saman í lengri eða styttri tíma eða að 

þátttakendurnir hittist en búi ekki saman. Báðar aðstæðurnar eru hannaðar með tilliti til 

þess að þátttakendur séu óháðir kyni, kynþætti, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, 

félags- og efnahagsbakgrunni eða öðrum sérkennum (CISV-International, 2005/06). Þema 

í búðum geta verið mismunandi en það þarf að einbeita sér að einum eftirfarandi þátta 

eða tengja tvo eða fleiri saman. Atriðin eru fjölbreytileiki mannkynsins, mannréttindi, átök 

og lausnir eða sjálfbær þróun (CISV international, 2009). Þema getur til að mynda verið 

„borgaðu áfram“ þar sem hugmyndin er að áframsenda greiða, aðstoð eða þekkingu til 

næstu manneskju. Hægt er til að mynda að fræðast um mannréttindi og bera boðskapinn 

áfram, þetta þema getur tengst við alla þættina. Annað dæmi um þema getur verið „yfir 

landamærin“ þar sem þemað er að líta út fyrir sín eigin landamæri og til að mynda 

kynnast fjölbreytileika mannkynsins. 

Enska er hið opinbera tungumál sem talað er í CISV, en lögð er mikil áhersla á að 

þýtt sé fyrir þá sem þess þurfa svo allir skilji hvað sé í gangi. Einnig er ýtt undir samskipti 

sem krefjast ekki munnlegrar tjáningar heldur til að mynda nota líkamstjáningu (Farini, 

2011). 

Fyrir yngstu þátttakendurnar eru 11 ára búðir, síðan eru unglingaskipti og 

unglingabúðir, en þær eru fyrir 12 til 15 ára ungmenni. Í þessar sumarbúðir er farið saman 

í hópum frá hverju landi, þessir hópar vinna saman í að kynna land sitt og menningu. Eftir 

þessar búðir ferðast þátttakendurnir meira einir og taka sjálfstæðari þátt í félaginu, til að 

mynda sem ungliðar, fararstjórar eða með því að taka þátt í námsstefnubúðum, mósaík 

búðum eða með því að taka þátt í alþjóðlegum verkefnum á vegum samtakana (CISV-

International, 2005/06). Hér næst verður útskýrt hvað er gert í hverjum búðum fyrir sig. 

 

Búðirnar í CISV 

Búðir fyrir 11 ára (Village) Þær eru upprunulegu búðirnar og eru enn haldnar í dag (CISV-

International, 2005/06). Þær eru algengustu búðirnar en árið 2010 voru haldnar 50 slíkar 
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sumarbúðir í fimm heimsálfum og hafa þúsundir barna og fullorðinna tekið þátt (Farini, 

2011). Þessi gerð af sumarbúðum er blanda af fræðslu-, menningar- og íþróttaviðburðum, 

þar sem lögð er áhersla á fjölmenningu og samvinnu fólks frá mismunandi 

menningarheimum. Búðirnar standa flestar yfir í 28 daga eða heilar fjórar vikur og eru 

samansettar af 12 hópum frá mismunandi löndum. Frá hverju landi eru fjögur börn, tveir 

strákar og tvær stelpur, ásamt fararstjóra. Börnin eru eins og nafnið gefur til kynna 11 ára 

en fararstjórinn er 21 árs eða eldri. Í búðunum eru einnig sex ungliðar ásamt því að miðað 

er við að hafa fimm manna starfslið í búðunum sem sér um undirbúning og uppihald 

búðanna (CISV-International, 2005/06).  

Unglingaskipti (Interchange) samanstanda af tveimur hópum frá sinn hvoru 

landinu. Í hvorum hóp eru 6 til 12 unglingar á aldrinum 12 til 15 ára ásamt fararstjóra. 

Unglingarnir eru paraðir saman þannig að pörin eru aldrei fá sama landinu. Síðan dveljast 

þeir í tvær til fjórar vikur inn á heimili hvors annars og kynnast fjölskyldu og lífi hvors 

annars (CISV-International, 2005/06). Með því að lifa í öðru landi inn á fjölskyldu ná 

þátttakendurnir dýpri skilning á annarri menningu. Hópstarfsemi með þátttakendum er 

einnig mikilvægur þáttur í unglingaskiptum. Nálgun á stefnur félagsins eru öðruvísi en í 

annarri starfsemi sem samtökin bjóða upp á, en byggist þó á sömu grundvallarhugsun 

(CISV-International, 2005/06).  

Unglingabúðir (Step up) eru fyrir 12 til 15 ára gamla unglinga. Búðirnar standa yfir í 

þrjár vikur og samanstanda af 6 til 9 hópum frá mismunandi löndum. Í hverjum hóp eru 

fjórir til sex unglingar ásamt fararstjóra. Búðirnar hvetja unglingana til að taka að sér 

forystuhlutverk og skipulagningu á dagskrá. Í unglingabúðum er fyrirfram ákveðið þema 

sem á að tengjast stefnu félagsins. Þetta þema er notað gegnum allar búðirnar í leikjum 

og umræðu (CISV-International, 2005/06). 

Ungmennamót (International Youth Meeting) getur verið mismunandi langt en 

stendur yfirirleitt yfir í 8 til 15 daga. Aldurshópurinn fyrir hverjar búðir getur verið 

mismunandi, til dæmis 12 til 13 ára, 14 til 15 ára, 16 til 18 ára og fyrir 19 ára og eldri. Það 

eru um það bil 20 þátttakendur og starfsfólk. Mismunandi er hversu mörg lönd taka þátt í 

hverju ungmennamóti en hóparnir samanstanda af sex þátttakendum ásamt fararstjóra ef 

þátttakendurnir eru á aldrinum 12 til 15 ára. Ef að þátttakendurnir eru eldri en 16 ára er 

enginn farastjóri (CISV-International, 2005/06). 



 

19 

Námsstefnubúðir (Seminar Camp) eru fyrir 30 þátttakendur á aldrinum 17 til 18 

ára. Auk þátttakenda eru um fimm starfsmenn sem sjá um uppihald, undirbúning og gæta 

þess að farið sé eftir reglum. Þessar búðir standa yfir í þrjár vikur og er stjórnað af 

þátttakendunum sjálfum. Í búðum kanna þátttakendurnir ýmiss málefni og reyna að 

mynda sér skoðanir um einstök, alþjóðleg og fjölmenningarleg málefni. Á sama tíma er 

lögð áhersla á mikilvægi jákvæðra úrlausna á deilumálum. Námsstefnubúðirnar hafa það 

að markmiði að efla sjálfstæði og áhuga þátttakenda á heiminum sem heild og fá þá til að 

þróa ábyrgðartilfinningu fyrir að íbúar heimsins lifi með friðsamlegum hætti (CISV-

International, 2005/06). 

Eins og sjá má eru sumarbúðirnar flest allar settar upp á svipaðan máta, þó 

hóparnir geti verið misstórir og búðirnar varað í mislangan tíma. Einnig sést að því eldri 

sem þátttakendurnir verða því meiri ábyrgð taka þeir. Til að mynda byrja fyrstu búðirnar 

sem hægt er að fara í, 11 ára búðir, með kynningu sem fer fram með fræðslu-, menningar- 

og íþróttarviðburðum. Í unglingabúðum er ábyrgð þátttakendanna meiri með því að þeir 

skipuleggja dagskrána sjálfir, þeim er gefið meira forystuhlutverk ásamt því að umræður 

eru meiri. Í námsstefnubúðum bera þátttakendur sjálfir ábyrgð á búðunum því þeir 

stjórna þeim sjálfir. Í námsstefnubúðunum er reynt að ná dýpri skilning á málefnum og 

efla einstaklingana til að vera sjálfstæðir í því að þróa heiminn svo hægt sé að lifa í honum 

með friðsamlegum hætti. 

Það sem talið hefur verið upp hér á undan eru þær hefðbundnu búðir sem CISV 

stendur fyrir. Einnig eru til verkefni sem CISV stendur fyrir eins og alþjóðleg verkefni 

fólksins, (International People‘s Project) og Mósaík. Alþjóðleg verkefni fólksins er í 

samræmi við markmið CISV og eiga þátttakendur að læra á meðan þeir taka virkan þátt í 

að leggja til samfélagsins, nám með vinnu. Í samvinnu við stofnanir taka fulltrúar CISV 

virkan þátt í vinnu sem felur í sér ákveðið þema eða verkefni, svo sem náttúruvernd eða 

innflytjendur. Einnig skoða þeir málefni þemans í sínu eigin landi og stjórna fræðslu á 

málefninu. Viðbótarþjálfun eða námskeið geta verið veitt af samstarfssamtökum eða 

öðrum sérfræðingum á sviði þemans. Þetta verkefni stendur yfir í 3 vikur og 

þátttakendurnir eru 19 ára og eldri, frá mismunandi löndum, og eru 25 þátttakendur 

saman ásamt starfsfólki (CISV-International, 2005/06). Mósaík er verkefni sem byggist á 

því að vinna með samstarfsaðilum og sveitarfélögum í nágrenninu á merkjanlegan hátt. 
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Verkefnin styrkja einstaklinga til að greina þarfir þess samfélags sem það tilheyrir og 

hjálpa því að skipuleggja verkefni til að koma til móts við þær þarfir. Notast er við þrjú stig 

við nálgun á fræðslu en það er að uppgötva, skilja og skapa. Hvert verkefni er til að þróa 

samfélag sem byggjast á þeim markmiðum að búa til áreiðanleg fræðslutækifæri fyrir 

þátttakendur. Ávinningur þess er að skilja samfélagið í víðara samhengi (CISV-

International, 2005/06). Í þessum verkefnum eru þátttakendur að vinna með markmið 

samtakanna og aðstoða við að gera umhverfi sitt að betri stað. 

Ungmennadeild (Junior Branch Activities) er fyrir þátttakendur CISV á aldrinum 11 

til 25 ára. Hlutverk ungmennadeildarinnar er að þróa vitund hjá félagsmönnum á 

alþjóðlegum málefnum, alþjóðlegu umhverfi sem við búum í og á þeirra eigin samfélagi. 

Þetta er gert í gegnum fræðslu og félagslega starfsemi sem er í samræmi við markmið 

CISV. Þátttakendur eru hvattir til að vera sjálfstæðir, stuðla að samskiptum við aðrar 

ungmennadeildir í öðrum löndum og önnur samtök sem hafa sömu markmið. 

Ungmennadeildin myndar stóran hluta CISV með aðild, virkri þátttöku og sameiginlegri 

yfirstjórn (CISV-International, 2005/06). 

Ljóst er að starfsemi CISV er umfangsmikil og markmiðum félagsins er reynt að ná 

fram með ýmsum hætti. Starfið er fyrir unga sem aldna og ef byrjað er snemma má móta 

lífsviðhorf en ávallt má bæta ofan á þá þekkingu og reynslu sem hver einstaklingur hefur. 

Síðan er hægt að notast við þá þekkingu sem reynslan hefur gefið manni og leiða hana 

áfram til næstu kynslóðar eða nýta hana í sínu eigin samfélagi í einhverskonar starfi. 

 

CISV á Íslandi 

Fyrstu Íslendingarnir fóru í búðir á vegum CISV árið 1954, þá fóru þrír 15 ára unglingar í 

sumarbúðir í Svíþjóð. Í kringum 1970 tók Vilbergur Júlíusson, fyrrum skólastjóri Flataskóla 

í Garðabæ, starfið upp á sína arma og reyndi að senda einn til tvo hópa til að taka þátt í 

CISV sumarbúðum erlendis. CISV var hinsvegar ekki formlega stofnað á Íslandi fyrr en 8. 

október 1981 og ári seinna var CISV á Íslandi samþykkt sem fullgild CISV þjóð á 

alþjóðlegum ársfundi CISV. Árið 1984 voru fyrstu sumarbúðirnar fyrir 11 ára börn haldnar 

hér á Íslandi og síðan þá hafa slíkar sumarbúðir verið haldnar á þriggja ára fresti, ásamt 

unglingabúðum, námsstefnubúðum og ungmennamóti (cisv.is, e.d.). Í dag sendir CISV á 

Íslandi árlega um 60 til 80 einstaklinga í hina ýmsu alþjóðlegu viðburði á vegum CISV 
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(cisv.is, e.d.). Allir sem koma að félaginu hér á Íslandi eru sjálfboðaliðar, kosið er árlega í 

stjórn félagsins og í unglingadeild félagsins. Allir geta boðið sig fram ásamt því að taka 

þátt í starfi CISV (cisv.is, e.d.). 

 

Vinátta 
Þar sem fyrstu sumarbúðirnar á vegum CISV byrja um 11 ára aldur verður hér fjallað um 

vináttu og þroska barna. Börn öðlast þroska á mismunandi hraða og erfitt er að ákvarða 

nákvæman aldur sem börn öðlast ákveðna andlega færni (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún 

Aðalbjarnadóttir, 1993). Sem dæmi um þetta hafa fræðimenn gert rannsóknir og skoðað 

vinasambönd barna og skilgreint ákveðna færni sem börnin öðlast á ákveðnu aldursskeiði.  

Sullivan og Maxwell hafa skipt kenningum sínum um vináttu barna í mismunandi 

stig til að skilgreina þróun vináttu barna. Sullivan greinir stigin í fjóra þætti en Maxwell í 

þrjú. Þar telja þeir að yngstu börnin velji sér vini af handahófi, þann sem er þeim næst 

þegar þau eru að leika sér með einhvern hlut. Síðan fara vinasamböndin að snúast um það 

að börnin velja sér ákveðna vini frekar en að velja þá af handahófi. Þetta stig felur þá ekki 

í sér skuldbindingu á vinasambandinu, svo vináttan getur staðið yfir einungis í einn dag 

eða bara á meðan börnin eru að leika sér saman í ákveðnum leik. Að lokum fara börnin að 

velja sér vini sem þau treysta og mynda langtíma sambönd við sem byggjast á stuðningi 

og trausti (Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Eins og áður sagði er vinátta huglæg og því birtist hún í ýmsum myndum. 

Rannsakendur sem hafa skoðað vináttu segja að ekki sé hægt að skilgreina hana á 

hnitmiðaðan hátt vegna þess hversu erfitt það er að skilgreina hegðun og tilfinningar 

innan almennrar vináttu (McGuire, 1988). Berndt (1982) telur að flestar kenningar um 

vináttu feli í sér að vinátta sé gagnkvæmt, náið samband sem felur í sér nánd, tryggð, 

stuðning og jákvæð samskipti á milli þeirra einstaklinga sem til hennar stofna. McGuire 

(1988:xi-xii) bætir því við að vinátta grundvallast ávallt á umhyggju og velferð hvors 

annars. 

Vinátta er þannig mikilvægur þáttur í lífi einstaklinga og getur mótað persónuleika 

fólks frá ungum aldri. Einnig kennir vinátta börnum félagslega hegðun ásamt því að hún er 

mikilvæg fyrir tilfinningaþroska þeirra (Berndt, 2002). Þessi nánd sem myndast milli vina 
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getur komið fram snemma hjá börnum, alveg niður í fyrstu ár leikskólans. Ávinningur þess 

að börn myndi vinasambönd sín á milli er að þau ýta undir þann þroska að geta sýnt 

samúð, umhyggju og þá færni að setja sig í spor annarra (Dunn, 2006). Þessir þættir eru 

mikilvægir þegar kemur að markmiðum CISV því með vináttunni á milli einstaklinga af 

mismunandi þjóðernum er verið að fá börnin til að sýna samúð og umhyggju ásamt því að 

setja sig í spor annarra til að sjá og skilja hvernig aðrir lifa.  

Börn læra að beita og nýta sér þessari færni í samskipum við aðra. Í huga barnanna 

verður vináttan mikilvæg og í gegnum samskipti við vini sína þroska þau meðvitund sína 

um hverjar þarfir þeirra eru og læra að setja sig í spor þeirra. Vinátta markar oft upphaf 

sjálfstæðis hjá börnum því þau eru þá ekki eins félagslega háð foreldrum sínum heldur 

sækja þann hluta mikið til vina sinna sem þau velja sjálf. Þessi hæfileiki að geta myndað 

náið samband við vini sína sem barn er góður undirbúningur fyrir að skapa ástrík og traust 

sambönd seinna á lífsleiðinni (Dunn, 2006). 

 

Þroski barna til að eignast vini 

Þroski barna er misjafn eftir einstaklingum og því er ekki hægt að ákvarða nákvæmlega 

hvenær börn öðlast ákveðna færni. Börn öðlast hæfileika á mismunandi aldri því þau 

þurfa mismikla æfingu í að tileinka sér vissa hæfni. Ekkert athugarvert er við það að barn 

sé aðeins á eftir jafnöldum sínum í ákveðum þáttum, því sum börn taka hraðvaxtarstigið 

snemma en aðrir seinna (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 1993). 

Félagsþroski er þroski einstaklings sem félagsveru og er grundvöllur fyrir allri 

félagslegri hegðun, til að mynda hæfileikanum að geta metið tilfinningar annarra 

(Carpendale og Lewis, 2004). Aukinn félagsþroski barna kemur meðal annars fram í 

hugmyndum barna um sig og aðra, sambönd sín og samskipti við fólkið sem barnið 

umgengst. Með auknum félagsþroska verður samkennd barnsins með fólkinu í kringum 

sig meiri og barnið verður hjálpsamara í þeirra garð (Damon og Hart, 2009). Til að skoða 

félagsþroska barna nánar og hvernig vinasambönd þróast er hægt að flokka æskuævina í 

fjóra flokka. Þeir eru frumbernska, bernska, æska og unglingsár.  

Frumbernskan á við fyrstu tvö árin, frá því að barn fæðist þangað til að það byrjar 

að tala á einhvern hátt. Bernskan nær frá tveggja ára til átta ára aldurs eða þar til að 
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barnið lærir að lesa og skrifa. Æskan tekur svo við og stendur fram yfir kynþroskaaldurinn, 

þá taka unglingsárin við (Sigurður J. Grétarsson og Sigrún Aðalbjarnadóttir, 1993). Á stigi 

frumbernskunnar er þroski barna hraðastur. Langflest börn byrja snemma að mynda sterk 

tilfinningaleg tengsl við sína nánustu. Þessi tengsl eru að ýmsu leyti einstæð, en þau hafa 

verið nefnd geðtengsl (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993b). Geðtengsl barna myndast við 

þá aðila sem svara frumstæðum samskiptaháttum barnsins og eru að sinna því að 

staðaldri. Smátt og smátt lærir barnið hvers það getur vænst af þessum einstaklingum, út 

frá því hvernig þau bregðast við merkjum þess (Bee, 1997). Geðtengsl barna byrja fljótt að 

myndast eða við um sjö til níu mánaða aldur, þá fer barnið að velja sér uppáhalds 

manneskjur ásamt því að byrja að vera mannafælið og hrætt við nýjar og ókunnugar 

aðstæður. Styrkleiki og öryggi geðtengsla barns í frumbernsku er talið hafa úrslitaáhrif á 

hæfni þess til að mynda varanleg sambönd við annað fólk síðar á ævinni (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 1993b). 

Bernskan hefst við lok annars aldursárs. Á þessum aldri eiga börnin til að skoða 

einungis eina hlið aðstæðna og það sem er mest áberandi er þeirra sjónarhóll. Rökhugsun 

barna á þessum aldri er ekki mikil. Þau rekja ekki athöfn til baka í huga sér, trúa því sem 

þau sjá og það sem þeim finnst rökrétt. Þau eiga til dæmis erfitt með að trúa að foreldrar 

þeirra eða ömmur og afar hafi einhvertímann verið börn eða að stóri frændi hafi einhvern 

tíma verið litli bróðir pabba (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993b). Sullivan telur að börn hafi 

ekki færnina til að leika við jafningja sína á aldrinum tveggja til fimm ára. Börn eiga því 

það til að velja sér af handahófi við hvern þau ætla að leika sér og oftast verður sá sem er 

þeim næst fyrir valinu. Maxwell telur þetta tímabil einkennast af sjálfhverfu þar sem 

barnið hugsar bara um hvað það vantar á þeirri stundu. Ekki er mikil skuldbinding við 

vináttuna og hún er einnig yfirborðskennd (Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Grundvöllur félagslegrar hegðunar og réttlætiskenndar er sú hæfni að átta sig á og 

taka þátt í tilfinningum annarra. Strax í frumbernsku sýna börn þessa hæfni, til að mynda 

með því að sýna merki um það að finna til samkenndar með fólki sem líður illa og reyna 

að gera eitthvað svo að öðrum einstaklingum líði betur. En til að barn geti rétt fram 

hjálparhönd á viðeigandi hátt þarf á annarri grundvallarfærni í mannlegum samskiptum 

að halda, það er að setja sig í spor annarra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993b). Á aldrinum 

fjögurra til átta ára fara börn að velja sér leikfélaga sjálf. Þessi sambönd eru þó án 
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skuldbindinga og halda einungis áfram ef þeirra er þörf. Þrátt fyrir að þessi vinasambönd 

séu skammvinn þá hafa börnin öðlast þá færni að eignast leikfélaga án afskipta 

fullorðinna. Börnin sækja í félaga sem uppfylla þarfir þeirra á hverjum tíma fyrir sig 

(Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Æskan er frá sex eða sjö ára aldri til kynþroska. Á þessum aldri eru flestir 

fræðimenn sammála um að róttækar breytingar eigi sér stað í hugsunarhætti barnanna. 

Meiri skuldbinding í vináttunni fer að myndast og börnin byrja að velja sér vini sem 

byggist á því hvernig sá einstaklingur er og hver áhugamál hans eru (Pellegrini og 

Blatchford, 2000). Nýr hugsunarháttur hefur í för með sér nýja heimsmynd, nýjan skilning 

á sjáfum sér, öðrum og heiminum. Við sex ára aldur geta börn gert sér grein fyrir að aðrir 

hugsa ekki endilega eins og þau sjálf. Árekstrar verða á milli vina því sjónarhornin eru 

mjög oft einhliða. Á skólaárum er mikil framför í rökhugsun barna. Um átta ára aldur fara 

börnin að geta sett sig í spor vinar síns og séð sig í hans augum, þar af leiðandi geta þau 

skilið af hverju vinurinn er leiður eða fúll og geta tekið ábyrgð ef þau hafa gert vininum 

eitthvað rangt. Fyrir unglingsárin þurfa viðfangsefni helst að vera raunverulegir hlutir, úr 

aðstæðum sem börnin sjá og skynja eða geta séð fyrir sér. Upp úr 11 til 12 ára aldri fara 

óhlutstæðar rökhugsanir að skapast.  

Það má segja að vináttubönd æskuáranna líkist að ýmsu leyti geðtengslum við 

foreldra í frumbernsku, en þau eru þó ekki eins traust. Nærvera vinanna veitir þó öryggi í 

ókunnugum og ógnandi aðstæðum. Á æskuárunum er mikil framför á skilningi barna á 

félagslegum samskiptum, það er þá sem börn átta sig helst á því að aðrir hafa ekki sama 

sjónarhorn og þau sjálf. Út frá því gera þau sér grein fyrir því að túlkun, langanir, 

tilfinningar, þarfir og skoðanir annarra á sameiginlegri reynslu geta verið frábrugðin 

túlkun þeirra sjálfra (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a). Samkvæmt Sullivan eru börn á 

aldrinum 7 til 12 ára farin að sækja meira í samneyti félaga sinna, vinasambönd verða 

nánari og einlægri. Vinasambandið er orðið alvarlegra og dýpra, og þurfa báðir aðilar að 

hafa fyrir sambandinu, til að mynda til að leysa úr ágreiningsmálum. Börnin leggja sig fram 

við að þóknast vinum sínum, þá aðallega í þeim tilgangi að viðhalda og efla vinasambönd. 

Þau taka til dæmis meira tillit til vina sinna, í stað þess að gera einungis það sem þeim 

langar til að gera þá hugsa þau út í hvað vinunum langi til að gera. Börnin finna fyrir því að 

til þess að viðhalda vinasamböndum verða þau bæði að gefa og þiggja, þau læra að gera 
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stundum það sem vinirnir vilja gera, seinna geti þau gert það sem þau langar sjálf að gera 

(Pellegrini og Blatchford, 2000). 

Á unglingsárunum breytist unglingurinn úr barni í fullvaxta og kynþroska 

einstakling. Unglingurinn tekur vaxtarkipp ásamt því að takast á við kynþroskann. Breyting 

verður oft á félagslegum þáttum, því gerðar eru meiri kröfur til unglingsins og viðhorfið 

breytist til hans. Í stað viðurkenningar og velvildar sem áður var eru nú gerðar vaxandi 

kröfur ásamt því að meiri tortryggni, fordómar og vantrú ríkir gagnvart unglingnum. Þetta 

leiðir til þess að það er margt sem unglingurinn þarf að læra og hann þarf að endurbyggja 

heims- og sjálfsmynd sína. Börn leiða ekki hugann mikið að sjálfsmynd sinni fyrr en á 

unglingsárunum. Á unglingsárunum verða unglingarnir færir um að draga rökréttar 

ályktanir á grundvelli munnlegra staðhæfinga. Unglingurinn er fær um að máta sig við 

hugsjónir og heimspekilegar pælingar. Skilningur unglingsins á samskiptum hefur þróast 

og hann sér bæði sjálfan sig og aðra í nýju og hlutlægara ljósi en áður. Samskipti hans við 

aðra öðlast víðara samhengi (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a). Á unglingsárunum felst 

áskorun unglinganna í að yfirfæra karaktereinkenni vinasambanda, eins og tryggð, 

skuldbindingar, gagnkvæman stuðning og fleira, yfir á gagnstæð kynjasambönd. Mikil 

skuldbinding er í vinasamböndum, einnig er til staðar tryggð og löngun til nánari 

samskipta. Á þessu stigi deila vinir leyndarmálum og leysa saman úr ágreiningi. Á þessu 

stigi fara einnig vinasambönd af gagnstæðu kyni að myndast. Vinirnir fara skipta meira 

máli því börnin spegla sig í skoðunum og viðhorfum félaga sinna. Einnig leita þeir 

stuðnings og skjóls til þeirra. Samkennd og næmni fyrir tilfinningum hvors annars eykst og 

verður þeim mikilvægt (Pellegrini og Blatchford, 2000). Stórt atriði í nálgun Sullivan á 

vináttu eru gildin um náin samskipi og þróun hæfileikans til að finna til samúðar með 

öðrum. Því telur hann að vinskapur sé stór þáttur í að öðlast félagsþroska (Pellegrini og 

Blatchford, 2000). 

Út frá þessu er hægt að draga þær ályktanir að það að byrja fyrstu sumarbúðir 

CISV á 11 ára aldrinum henti vel því á þeim aldri eru meðal annars óhlutstæð rökhugsun 

að skapast. Mikil framför er á skilningi barna á félagslegum samskiptum og þau átta sig á 

því að það hafa ekki allir sama sjónarhorn og þau sjálf. Að setja sig í spor annarra er stór 

partur af fræðslu CISV og því er gott að æfa börnin strax í því að setja sig í spor annarra og 

skilja þeirra sjónarhorn. Fyrir þann aldur eru börnin ekki nægilega þroskuð til að geta 
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hugsað óhlutstæðar rökhugsanir og eru meira að skoða það sem er í kringum þau sjálf. Á 

unglingsárunum er farið að krefjast þess að unglingarnir svari fyrir sig og séu komnir með 

sterkari skoðanir en á fyrri æviskeiðum, svo gott er ef búið er að leggja grunn að góðri 

rökhugsun og að þeir séu komnir með grunn að heims- og sjálfmynd sinni.  

 

Mikilvægi leiksins  
CISV notar leikina mikið til að fá þátttakendur að kynnast og til að leysa úr ákveðnum 

ágreiningi. Félagsleg samskipti barna innbyrðis fara að mestu fram í gegnum leiki, leikir 

gegna mikilvægu hlutverki í þroska barna á flestum sviðum og leikir eru aðferðir barna til 

að vinna úr og skilja eigin reynslu (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a). Leikir barna vísa til 

hugmynda um það hvernig börn skynja aðstæður sínar og hugmyndir þeirra um heiminn 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Börn byrja strax frá fæðingu að leika 

sér, í byrjun leika þau sér með fingur og tærnar sínar þar til þau hafa myndað hlutfesti. 

Fyrstu tvö árin eru æfingaleikir ríkjandi, það er að segja að æfa hreyfileikann og gera 

ýmsar tilraunir með hluti (Frost, Wortham and Reifel, 2005). Frá tveggja til fimm ára verða 

samskipti á milli barnanna tíðari, félagslegri og flóknari. Hlutverkaleikir eru vinsælastir 

milli þriggja og sex ára, þar setja börn sig í stellingar og herma eftir hlutverkum annarra. 

Um sjö ára aldurinn dregur úr hlutverkjaleikjum og aðrir leikir sem byggjast á reglum 

verða vinsælastir á skólaárum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a). Í gegnum leik læra börn 

sjálfsstjórn og að bæla niður árásarhneigð, en kynda undir sköpunargáfu og 

boðskiptahæfni. Leikir gegna mikilvægu hlutverki í tilfinningalífi barna og leikir eru tilvaldir 

til að leysa úr hversdagslegum vandamálum. Dæmi um slíka leiki eru læknisleikir þar sem 

barn gefur bangsanum sínum sprautu, sem fer svo að gráta, þá huggar barnið bangsann 

sinn og segir honum að allt verði gott (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a). Þetta býr barnið 

undir að fara sjálft til læknis, í gegnum leikinn eru börnin búin að æfa sig að vera í þessum 

aðstæðum og sjá að það er allt í lagi. Leikir hafa margar birtingarmyndir, til að mynda 

getur verið erfitt að greina á milli leiks, náms og vinnu. Bæði getur nám leitt yfir í leik og 

leikur leitt yfir til náms (Hughes, 1995).  

Til eru margar kenningar fræðimanna um leiki barna. Til að mynda leggur Birgitta 

Knutsdotter Olafsson (1987) mikla áherslu á þykjustuinnileiki og telur hún að hvort sem 

að barn sé eitt eða með einhverjum örðum þá sé leikur alltaf skemmtilegur. Leikir barna 



 

27 

koma frá þeim, þó svo að fullorðnir hafa skapað leikskilyrði og aðstæður þá leika börn sér 

ávallt sjálfviljug. Leikir geta verið ýmist frjáls leikur, sjálfsprottinn leikur eða stýrðir leikir, 

þar sem fyrirfram gefnar reglur eru til staðar (Olafsson, 1987). Þýski heimspekingurinn 

Karl Groos var sá fyrsti til að koma með þá kenningu að leikurinn væri til að undirbúa börn 

fyrir fullorðinsárin. Kenning hans er byggð á kenningu Darwin um lögmál um náttúruval, 

þeir hæfustu lifa af. Groos gerði rannsókn þar sem hann bar saman leiki barna og dýra. Út 

frá þeim rannsóknum taldi hann sig komast að því að leikurinn væri eðlislægur og börn 

æfðu þá færni sem nauðsynleg væri fyrir þau síðar meir, eins og leikur dýra æfir þau fyrir 

lífsbaráttu þeirra (Groos, 1898). Gagnrýni á kenningu hans eru þær að hún skýrir ekki leiki 

fullorðna ásamt því að leikurinn er aðeins skýrður út frá eðlishvötum dýra og manna sem 

fyrirframákveðið form. (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 

 

Ýmsar kenningar um leikinn 

Erikson taldi að leikurinn gæti myndað sjálfið, Winnicott taldi leikinn vera einkenni 

heilbrigðs lífs, Piaget taldi að leikir spiluðu stórt hlutverk í þroska barna og Bateson kom 

með boðskiptakenninguna. Allir þessir fræðimenn töldu leikinn vera afar mikilvægan 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991). Fjallar verður nánar um kenningar þessara fræðimanna 

hér fyrir neðan. 

Erik Homburger Erikson taldi leikinn vera mikilvægan og stóran þátt í að mynda 

sjálfið. Leikurinn er að hans mati tjáningarháttur barns sem er að þroskast því í leiknum 

fæst barnið við aðstæður sem geta komið upp í raunveruleikanum. Auk þess taldi hann að 

barnið skapaði sér aðstæður þar sem það næði valdi á sjálfu sér og umhverfi sínu. Erikson 

taldi þetta val sem barnið öðlast vera megintilgang leiksins. Erikson greinir á milli þriggja 

mismunandi sviða leiksins, einkaheim, litla heim og stóra heim. Einkaheimur er það sem 

gerist inn í barninu, það sem gerist í líkama þess og leikurinn snýst um barnið sjálft, fer 

fram í einkaheimi þess. Litli heimur nær til hluta og leikfanga, en margt getur gerst í þeim 

þætti. Hlutir geta brotnað, barnið fær ekki að leika sér með það sem það vill og svo 

framvegis, því getur það reynt á og þarf barnið þá að læra að takast á við slíkar aðstæður. 

Stóri heimurinn er heimur félagsskaparins, þá er barnið að kanna aðrar manneskjur eins 

og það kannar hluti og leikföng (Valborg Sigurðardóttir, 1991). 
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Donald W. Winnicott lagði mikla áherslu á mikilvægi leiksins og telur hann leikinn 

vera einkenni heilbrigðs lífs. Þessu hélt hann fram því að hann taldi að í leik aflaði barnið 

sér reynslu og dýrmætrar upplifunar, barnið getur verið einlægt í leiknum ásamt því að 

leikurinn ýtir undir vöxt og þroska. Líkt og persónuleiki fullorðinna eflist og þroskast við að 

takast á við lífið og njóta þess þroskast sálarlíf barna við að það leikur sér, bæði eitt og 

með öðrum. Winnicott sagði að það væri fyrst og fremst í leiknum sem barnið skapar 

félagsskap og vináttubönd, bæði meðal barna og fullorðinna (Valborg Sigurðardóttir, 

1991).  

Jean Piaget (1972) taldi að leikir spiluðu stóru hlutverk í þroska barna. Hann lagði 

þó litla áherslu á leiki sem þátt í viðbrögðum barnsins í hinu félagslega umhverfi, sem sagt 

leikirnir spruttu ekki upp út frá umhverfinu heldur komu frá barninu sjálfu. Piaget taldi 

leiki sem spruttu afð sjálfu sér vega þungt í vitrænni þróun barna og að þróun vitsmuna og 

þróun leiks væri samofið ferli. Piaget rannsakaði mikið vitsmunaþroska barna og komst að 

því að sjálfssprottinn leikur endurspeglaði þroskastig barna.  

Gregory Bateson var félagsfræðingur sem rannsakaði leiki barna. Hann kom fram 

með heildstæða og yfirgripsmikla kenningu sem kallast boðskiptakenning. Í þeirri 

kenningu notaðist hann við leik sem frumdæmi um boðskipti. Skilgreining á athöfninni 

boðskipti felur í sér að menn miðla hver öðrum boðum, þar með talið upplýsingum, 

fréttum eða öðru, hvort sem það er sagt eða gefið í skyn. Boðskipti geta farið fram með 

orðum eða athöfnum. Þessi boðskipti eiga sér stað í leikjum barna og fullorðinna (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991). 

Þessir fræðimenn eru allir sammála um það að leikurinn sé mikilvægur. Leikurinn 

er mikilvægur þegar kemur að félagsþroska barnsins. Sá þroski sem barnið öðlast gegnum 

leikinn hefur margvísleg áhrif til að mynda á sjálfið, heilbrigt líf og að miðla boðum sín á 

milli. Þetta eru allt þættir sem falla mjög vel að markmiðum CISV. 

 

Eigindleg athugun 
Tekið var viðtal við eina stelpu og einn strák sem fóru í 11 ára búðir á vegum CISV á Íslandi 

sumarið 2014. Markmið þessara viðtala er að varpa ljósi á reynslu íslenskra ungmenna og 

skoða hvaða skilning þau lögðu í markmið CISV. Í þessum kafla verður gerð grein fyrir 
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aðferðarfræðinni, markmiðum viðtalanna, framkvæmd, skráningu og úrvinnslu gagna, 

þátttakendum og niðurstöðum viðtalanna. 

 

Aðferðafræðin 

Notast var við eigindlega rannsóknaraðferð til að skoða hvernig börnin upplifa að fara í 11 

ára sumarbúðir. Notast var við opin viðtöl í rannsókninni, því þau eru góð leið til þess að 

komast að því hvernig fólki líður eða hvað því finnst. Til eru tvær gerðir opinna viðtala, 

það eru formleg og óformleg opin viðtöl. Í formlegum opnum viðtölum þá er ákveðinn 

staður og stund til þess að tala saman. Í óformlegum opnum viðtölum þá byrja samtölin á 

vettvangi án þess að það hafi verið ákveðið fyrirfram (Esterberg, 2002). Í þessari rannsókn 

var notast við formleg opin viðtöl, meðal annars því fyrst þurfti að fá samþykki foreldra 

áður en rannsóknin átti sér stað þar sem viðmælendur eru undir lögaldri.  

Með auknum rannsóknum á börnum gegnum tíðina hefur verið skoðað hvort að 

það ætti að taka viðtöl við börn öðruvísi en við fullorðna. Punch (2002) telur að 

barnamiðaðar aðferðir séu nauðsynlegar því börn séu jaðarhópur og valdastaða þeirra 

gagnvart fullorðnum er veik. Ekki eru allir sammála, til að mynda Qvortrup (1994) sem 

bendir á að börn séu hæfir félagslegir gerendur og því þarf ekki neinar sérstakar aðferðir 

þegar börn eru rannsökuð. Viðtöl við börn eru þó frábrugðin viðtölum við fullorðna því 

börn hafa ekki þá reynslu sem fullorðnir hafa af viðtölum og þar af leiðandi vita þau oft 

ekki til hvers er ætlast af þeim (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). Börn eru fjölbreyttur hópur 

fólks og þeim henta ólíkar leiðir til að tjá skoðanir sínar, því er mikilvægt að nota ólíkar 

aðferðir þegar leitað er eftir sjónarmiðum þeirra í rannsóknum (Jóhanna Einarsdóttir, 

2012). Vegna afmörkunar og tímaramma rannsóknar var hér þó eingöngu stuðst við 

viðtöl. Engu að síður drógu viðtölin upp áhugaverða og mikilvæga mynd af reynslu þeirra 

tveggja ungmenna sem rætt var við. 

 

Eigindlegar aðferðir 

Eigindlegir rannsakendur leitast við að skoða hversdagslega atburði í lífi fólks, hugsanir 

þess og athafnir. Mikilvægt er að rannsakandi leyfi viðmælandanum að ráða förinni í 

eigindlegum rannsóknum og einnig verður hann að gæta þess að hafa ekki áhrif á 
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viðmælandann með sínum skoðunum, hugsunum eða trú (Esterberg, 2002). Það sem 

helst einkennir eigindlegar aðferðir er að öll sjónarhorn eru jafn mikilvæg. Slíkar 

rannsóknir skoða bæði fólk og aðstæður út frá heildrænu samhengi. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir henta vel þegar rannsakandi þekkir ekki vel til viðfangsefnisins en 

eigindlegar rannsóknir ganga út frá aðleiðslu, það er að segja að gögnum er safnað, unnið 

er úr þeim og tilgáta eða kenning er sett fram. Þessi rannsóknaraðferð snýst um að fá 

miklar upplýsingar frá fáum einstaklingum, en vegna þess að tekið er viðtal við fáa 

einstaklinga er ekki hægt að alhæfa út frá eigindlegum rannsóknum yfir á þýði. Eigindlegar 

rannsóknir notast við fyrirbærafræði sem leitast við að skilja félagsleg fyrirbæri og hvernig 

fólk skapar félagslegan veruleika. Aðferðir eigindlegara rannsókna til að nálgast 

viðfangsefni sitt er til dæmis með vettvangsathugunum og með viðtölum (Esterberg, 

2002). 

 

Markmið 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða reynslu íslenskra ungmenna og hvaða skilning þau 

lögðu í markmið CISV. Til að komast að því voru þau spurð um hvað þau töldu sig hafa 

lært, hvort eitthvað hefði breyst eftir búðirnar og hvort þau hefðu eignast vini í 

sumarbúðunum. Spurningalistann í heild sinni má sjá í viðhengi A. Spurningalistinn var 

hannaður með það í huga að komast að því hvernig börnin kynntust CISV, hver sé 

hugmynd þeirra um félagið og hvort að markmið félagsins séu að skila sér.  

 

Þátttakendur 

Þátttakendurnir voru börn sem höfðu farið hvort í sínar 11 ára búðir fyrr um sumarið 

2014. Haft var samband við stjórnarmeðlimi CISV á Íslandi og spurt hvort þau vissu um 

stelpu og strák sem byggju í Reykjavík, hefðu farið út í 11 ára búðir sumarið 2014 og væru 

mögulega til í að taka þátt í þessari athugun. Ég fékk sex nöfn ásamt tölvupóstfangi 

foreldra þeirra. Ég sendi tveimur foreldrum tölvupóst þar sem ég kynnti mig, útskýrði að 

þessi athugun væri fyrir lokaritgerð mína í uppeldis- og menntunarfræði, tilgangur hennar 

væri að varpa upp reynslu íslenskra ungmenna á sumarbúðum og skoða hvaða skilning 

þau legðu í markmið CISV. Einnig útskýrði ég að öllum trúnaði yrði heitið og viðmælendur 

yrðu ekki nafngreindir. Svar barst frá foreldri sem var mjög opið fyrir þessu og fundinn var 
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tími og stund til að taka viðtalið. Einnig fékk ég svar frá hinu foreldrinu en eftir að ég hafði 

aftur samband náði ég ekki í viðkomandi. Svo ég sendi á næsta foreldri og fékk svar, út frá 

því fundum við okkur tíma til að hittast. Viðmælendur mínir voru Bjarni, 11 ára og Sigrún, 

11 ára (gervinöfn). 

 

Viðtölin 

Byrjað var að gera spurningalista sem ætti að endurspegla reynslu barnanna og skilning 

þeirra á markmiðum CISV. Gætt var að orðalag spurningalistans væri þannig að börnin 

skildu hann til að koma í veg fyrir að þurfa að útskýra spurningarnar í miðju viðtali. 

Viðtölin áttu sér stað dagana 22. ágúst og 3. september 2014. Viðtölin tóku um 15 

mínútur og þau voru tekin upp. Svo að börnunum liði sem öruggast áttu viðtölin sér stað í 

heimahúsi þeirra. Foreldarnir ákváðu í samráði við barnið þann tíma sem hentaði best og í 

báðum tilvikum var gefið næði til að framkvæma rannsóknina í stofu eða við 

eldhúsborðið. Rannsakandi var með blað með spurningunum á og notaðist við Iphone til 

að taka upp viðtalið svo hann þurfti ekkert að skrifa og gat einbeitt sér að 

viðmælandanum.  

 

Skráning og úrvinnsla gagna 

Eins og áður kom fram voru viðtölin tekin upp, að því loknum voru þau skrifuð upp orðrétt 

og kóðuð. Skoðuð voru helstu atriði sem þau nefndu og hvað stóð uppúr. Síðan var byrjað 

að vinna úr upplýsingunum og skráð hvernig ferlið gekk. 

 

Siðferði 

Áður en viðtalið byrjaði reyndi ég að kynnast viðmælandanum með því að ræða við hann 

og leyfa honum að kynnast mér svo viðtalið færi auðveldar fram. Við ræddum um skólana 

okkar, íþróttir og áhugamál. Ég útskýrði viðtalið og BA verkefnið fyrir foreldrunum en vissi 

ekki hvað var búið að útskýra margt fyrir börnunum, svo ég ákvað að útskýra fyrir þeim 

hvaða verkefni ég væri að gera í skólanum og af hverju ég valdi mér CISV til að skrifa um. 

Þetta samtal leiddi til þess að andrúmsloftið var þægilegra og samskipti okkar voru meira 
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flæðandi. Einnig reyndi ég að tala við þau eftir viðtalið til að enda samskiptin ekki á 

viðtalsspurningunum.  

Þegar svör viðmælanda voru stutt eða lokuð þá beið ég í smá stund til að leyfa 

viðmælandanum að hugsa svo þau hefðu meira svigrúm til að svara betur. Þar sem efnið 

er mér mjög kunnugt vildi ég ekki leiða þau að einhverju ákveðnu svari sem ég var kannski 

að leita að. Mér þótti það smá erfitt en því ég var meðvituð um það þá passaði ég mig á 

þessu.  

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki er hægt að alhæfa út frá viðtölunum um 

reynslu ungmenna almennt sem hafa farið í 11 ára búðirnar. En niðurstöður gefur 

mikilvæga innsýn í upplifun þessara tveggja einstaklinga og má ætla að fleiri ungmenni 

hafi orðið fyrir svipaðri reynslu. 

 

Niðurstöður viðtalanna 

Niðurstöður sýndu að upplifun Sigrúnar og Bjarna á sumarbúðunum var góð og þau eru 

spennt fyrir því að fara aftur í CISV sumarbúðir. Bæði fóru þau í 11 ára sumarbúðir, Bjarni 

fór í sumarbúðir í Evrópu og Sigrún fór í sumarbúðir til Norður-Ameríku. Þau töldu sig hafa 

lært meira um frið og að allir eru eins þrátt fyrir að búa í mismunandi landi. Bæði 

eignuðust vini sem þau sögðust halda sambandi við í gegnum veraldarvefinn. 

Það var áhugavert að rýna í svör viðmælendanna, þó þau hefðu farið hvort í sínar 

sumarbúðir þá eru svör þeirra svipuð. CISV var ekki nýtt fyrir Bjarna því faðir hans hafði 

farið þegar hann var yngri, bróðir hans fór fyrir nokkrum árum og svo hefur frænka hans 

farið líka. Hann hafði því heyrt um samtökin áður en hann sótti um og var mjög spenntur. 

Sigrún var sú fyrsta í sinni fjölskyldu að fara en hún kynntist samtökunum þannig að 

foreldrar hennar höfðu heyrt um þau og spurðu hana hvort hún vildi fara.  

Þegar þau voru spurð hvað þau gerðu í sumarbúðunum nefndu þau bæði leiki og 

að kynnast hinum sem voru í sumarbúðunum. Þau nefndu nafnaleiki sem voru til að læra 

nöfnin á hvort öðru, hlaupaleiki sem voru til gamans og svo leiki sem þau sögðu að væru 

til að fá þau til að hugsa. Bjarni nefndi: 
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„Fórum í fullt af leikjum og vorum að kynnast hvor öðru. Vorum að 

hjálpast að. Læra hvernig lífið er allstaðar í heiminum.“ 

 

Sigrún nefndi að þau hefðu farið í leik sem heitir „peace war peace”, eða „friður stríð 

friður“. Þessi leikur gengur út á að hópnum er skipt niður í sex manna hópa eða svo. 

Fyrsta stigið er kallað friður, í því stigi er hver hópur fenginn til að búa til ímyndaða borg 

úr þeim efnivið sem þeim er gefið. Þátttakendur eru beðnir um að gera friðsamlega og 

góða borg sem þau myndu vilja búa í. Reynt er að búa til rólegt og þægilegt andrúmsloft á 

meðan borgirnar eru byggðar. Ekki er gefið upp hvert næsa stig leiksins er, en það stig 

nefnist stríð. Þegar allir eru búnir að skapa sína borg eru hóparnir færðir í næstu borg, 

þeir fá smá tíma til að skoða hvernig hinir byggðu sína borg. Upp úr þurru er spiluð 

árásargjörn, hörð tónlist og stríði er lýst yfir. Þá eru þáttakendur beðnir um að tjá 

tilfinningar sínar og sýna hvað þeir skilgreina sem stríð, þeir mega teikna, rífa og annað í 

borg annarra. Þeir sem stjórna leiknum fylgjast vel með og gæta þess að þátttakendur 

verði ekki allt of árásagjarnir. Þriðja stigið er líka kallað friður, en þar fara hóparnir aftur 

að sinni borg og sjá hvort hún hefur breyst og þá hvernig hún hefur breyst eftir að lýst var 

yfir stríði. Á þessu stigi er spiluð róleg og þægileg tónlist sem á að hafa afslappandi áhrif á 

þátttakendur. Hóparnir eru beðnir um að laga það sem hefur verið skemmt í borgunum 

þeirra, ef eitthvað hefur verið skemmt. Lokastigið er umræða sem er afar mikilvægur 

þáttur svo að skilningur á tilgangi leiksins komist til skila, því margir geta verið særðir og 

tilfinningaríkir. Því er mikilvægt að þátttakendurnir geti tjáð sig um tilfinningar sínar. Þessi 

leikur getur þó farið á mismunandi veg, annað hvort eru allar borgirnar skemmdar, partur 

af þeim eða engar. Því er mikilvægt að skipuleggja umræðu með það í huga. Þessi leikur 

getur líka farið misvel í þátttakendur og getur fyrri reynsla haft áhrif, til að mynda þá hafa 

sumir þátttakendurnir upplifað stríð og þar af leiðandi séð sína borg skemmda, á maðan 

aðrir hafa aldrei upplifað stríð (CISV gamebook, 1998). Þessi leikur er dæmi um leik sem 

fær þátttakendur til að hugsa, eins og viðmælendurnir kölluðu það. Eins hefur þessi leikur 

þá hugsun að baki að tengja það sem þau eru að gera í leiknum við raunveruleikann. 

Bæði eignuðust þau marga vini frá mörgum stöðum í heiminum. Bæði nefndu þau 

vini úr mismunandi heimsálfum, svo fjarlægðin milli heimila þeirra hafði ekki áhrif á val 

þeirra á vinum. Dæmi um lönd sem þau nefndu voru Kanada, Kosta Ríka, Svíþjóð, Braselía 
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og Ísrael. Bæði sögðust þau vera ennþá í sambandi við vini sína úr búðunum. Internetið 

fannst þeim mjög hjálplegt til að hafa samskipti við vini sína erlendis. Aðallega notuðust 

þau við heimasíður eins og Facebook, Messenger og Skype til að hafa þau samskipti. En 

þrátt fyrir að tæknin geri samskiptin auðveld fyrir þau þá finna þau fyrir fjarlægðinni, 

aðallega því að munurinn á vinum þeirra hér á landi og í útlöndunum er að þau geta ekki 

hitt vini sína í útlöndunum og gert eitthvað með þeim eins og með vinum þeirra hér á 

Íslandi. Hægt er að segja að bæði hafi eignast persónulega vini frá öðrum löndum og mín 

túlkun á svörum þeirra er að þeim þyki vænt um velferð jarðarbúa. Einnig tel ég að þau 

töldu sig vera frekar tilbúin til að takast á við mannleg samskipti milli landamæra með ást í 

stað hræðslu. Þetta er meðal annars fyrsta stigið í þeirri tilgátu sem Allen lagði fram um 

að börn sem fara á vegum CISV í 11 ára sumarbúðir munu vera mótuð fyrir. 

Þau töldu að tilgangurinn með að fara í sumarbúðir á vegum CISV væri að eignast 

vini frá mismunandi löndum sem leiðir til þess að maður vilji ekki fara í stríð við landið 

þeirra því maður veit af vini sínum þar. Sigrún útskýrði tilgang CISV á þennan hátt: 

 

„Til að eignast vini út um allan heim. Ef maður kynnist fólki sem býr út um 

allan heim þá sko langar manni ekki að fara í stríð við það land. Því að þú vilt ekki 

fara í stríð við vini þína. Ég vildi að það væri ekkert stríð því það er svo 

tilgangslaust.“ 

 

Einnig að með því að kynnast fólki frá mismunandi landi þá sér maður og lærir að það eru 

allir eins, það eiga allir fjölskyldu og þau vilja heldur ekki fara í stríð. Bjarni sagði: 

 

„Maður lærir fullt af nýjum hlutum, eins og……hvernig fólk er, það er allt 

eins, það skiptir ekki máli hvernig fólk er. Það skipir ekki máli því það eru allir eins 

og við….“ 

 

Þetta er bein vísun í tilgátu Dr. Allen númer tvö að sá sem tekur þátt mun uppgötva hvað 

allar manneskjur eru líkar í grunninn.  
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Sigrún taldi að hinn fullkomni heimur væri þegar allir væru vinir og það væri 

auðveldara og ódýrara að ferðast á milli landa. Bjarni var ekki viss hvernig hinn fullkomni 

heimur væri en þau voru bæði sammála um að friður væri þegar ekki væri árás á milli 

svæða. Út frá þessu er hægt að segja að þau hafa lært markmið og tilgang samtakanna 

sem er að vilja ekki fara í stríð við önnur lönd því þar búa vinir þeirra eða fólk sem eru eins 

og þau. 

Bæði langaði þau að halda áfram að starfa með CISV og töldu að reynsla sín með 

félaginu hafi haft áhrif á þeirra daglega líf. Til að mynda sagði Bjarni að hann hefði lært að 

ekki ætti að gera grín að fólki. Stelpan nefndi að henni fyndist hún eiga rosa marga vini út 

um allan heim og taldi bekkjafélaga sína ekki skilja sig alveg. 

 

„…mér finnst ég þekkja rosa marga út um allan heim, fleiri en þeir sem eru 

með mér í bekk. Þau hafa ekki farið í svona búðir og þeim finnst skrýtið að ég eigi 

svona marga útlenska vini.“ 

 

Hægt er að draga þá ályktun út frá þessari rannsókn að markmið og tilgangur samtakanna 

er að skila sér til þátttakendanna. Það er hægt að sjá á svörum viðmælanda, meðal annars 

þegar þau nefna að fólk er eins þó það búi á mismunandi stöðum í heiminum og að ef 

maður eignast vini frá öðru landi þá langar manni ekki að fara í stríð við það land. Það er 

einmitt megin hugsunin á bak við samtökin. 

 

Umræða 
Við innbyrðum menningu okkar samfélags í gegnum umhverfið okkar og í því samfélagi 

sem við lifum í. Fólk þarf líka að læra að lifa í fjölmenningarsamfélagi, það þarf að læra að 

sýna umburðarlyndi og virðingu gagnvart menningarlegum mismun (Guðrún Pétursdóttir, 

1999). CISV reynir að undirbúa einstaklinga til að geta búið í fjölmenningarsamfélagi og 

miðla reynslu sinni áfram. CISV reynir að skipuleggja starf sitt þannig að þátttakendur 

uppgötvi að allar manneskjur eru keimlíkar í grunninn og læri á sama tíma að bera 

virðingu fyrir að sumir eru öðruvísi vegna menningarlegs fjölbreytileika. CISV reynir einnig 

að fá einstaklinginn til að hugsa um sitt nánasta umhverfi og einnig á heimsvísu á þann 
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hátt að hann geti brugðist við aðstæðum eða hugmyndum með að hugsa út frá 

mismunandi sjónarhornum frá öllum heiminum. Þessi kennsla á við um alla jarðarbúa því 

vandamálið nær um allan heiminn (Allen, 1963). Eitt af markmiðum þess að einstaklingar 

taki þátt í 11 ára sumarbúðum CISV er að þeir muni eignast persónulega vini frá öðrum 

löndum og þykja vænt um velferð allra jarðbúa (Allen, 1963). 

Um 11 ára aldur telja fræðimenn að róttækar breytingar eigi sér stað í 

hugsunarhætti einstaklinganna. Það er mikil framför í skilningi þeirra á félagslegum 

samskiptum og börnin átta sig á því að það hafa ekki allir sama sjónarhorn og það sjálft. 

Þar af leiðandi er nýr hugsunarháttur að myndast sem hefur í för með sér nýja 

heimsmynd, nýjan skilning á sjálfu sér og öðrum ásamt mikilli framför í rökhugsun 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a). Þetta styður ástæðu Dr. Dorris Allen fyrir að byrja 

fyrstu sumarbúðirnar á vegum CISV við 11 ára aldur, því þá eru einstaklingarnir ekki með 

fullmótaðar hugsanir áður en þau koma í sumarbúðirnar en samt farin að mynda sér 

skoðanir um sjálfan sig og aðra ásamt því að geta fært rök fyrir skoðunum sínum.  

Vinátta er samband milli einstaklinga sem byggist á jákvæðum samskiptum og 

nánd sem grundvallast á umhyggju og velferð hvors annars (McGuire, 1988:xi-xii). Á 

aldursbilinu 7 til 12 ára fara börn að sækjast eftir meira samneyti við vini sína og 

vinasambönd þeirra verða náin og einlæg. Einnig geta vinasambönd orðið alvarlegri og 

dýpri en þegar þau voru yngri og báðir aðilar þurfa nú að hafa fyrir sambandinu, þar á 

meðal til að leysa úr ágreiningsmálum (Pellegrini og Blatchford, 2000). Þetta sýnir einnig 

að félagslega eru börnin tilbúin að takast á við það að mynda vináttu sem byggð er á 

sameiginlegum grunni, sem er mikilvægt ef að allir eiga að vera jafnir.  

Skipulagið og starfsemi CISV byggir á því að leiða saman fjölbreytta barnahópa og 

nýta leikinn sem aðferð til að tengja þau saman. Leikir eru aðferðir barna til að vinna úr 

reynslu sinni og leið til að skilja eigin reynslu og fara félagsleg samskipti barna innbyrðis 

að mestu leyti fram í leikjum. Einnig eru leikir mikilvægir til að hjálpa börnum að læra á 

tilfinningalíf sitt og eru tilvaldir til að leysa úr allskonar hversdagslegum vandamálum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993a). Stutt bil er á milli leikja og náms, leikur getur leitt til 

náms og öfugt og því getur verið erfitt að greina þar á milli (Hughes,1995). Því eru leikir 

góð kennsluaðferð og góð leið til að fá börn til að hugsa um hinar ýmsu aðstæður. Einnig 

vísa leikir barna til hugmynda um hvernig þau skynja aðstæður og þær hugmyndir sem 
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þau hafa um heiminn (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 2003). Leikurinn er 

mikið notaður í CISV til að fá þátttakendur sumarbúðanna til að kynnast (CISV-

International, 2005/06). Bæði börnin í viðtalinu sögðu að í sumarbúðunum hefðu leikir 

verið notaðir mikið til að kynnast hvort öðru og skapa vináttu. Einnig voru leikir þar sem 

ákveðin málefni voru þema leiksins eins og leikurinn sem stelpan nefndi, „Peace war 

peace“. Þar var reynt að gera leik sem átti að vekja tilfinningar sem líktust því að verða 

fyrir stríði. Hægt er að gera slíka leiki á margvíslegan hátt með mismunandi þemu. 

Leikirnir eru því mikilvægir í sumarbúðum þar sem börnin læra að vinna saman í 

fjölmenningarsamfélagi og leysa úr deilum sem gætu komið upp.  

Viðtölin við börnin sem fóru á vegum CISV á Íslandi sýndu fram á að þau hefðu 

öðlast fjögur af þeim sex atriðum sem Allan gerði tilgátu um að þátttakendur myndu 

öðlast. Þau eignuðust bæði vini fá mismunandi stöðum í heiminum og þykir vænt um 

velferð þeirra og fjölskyldu. Þau nefndu bæði að allir eru eins í grunnin, en gera sér grein 

fyrir að fólk lifir samt sem áður á mismunandi vegu vegna mismunandi menningar. Þau 

hugsa á heimsvísu, það er að segja þau hugsa um heildina en ekki bara sitt nánasta 

umhverfi. Ásamt því eru þau að læra að þróa með sér persónuleika án hindrana, það er að 

segja án fordóma í samskiptum við aðra og með opnum huga fyrir sjálfum sér.  

Heimurinn fer minnkandi með aukinni tækni, samskipti eru auðveldari og 

auðveldara er að ferðast á milli landa. Þetta leiðir af sér meiri samskipti á alþjóðavísu og 

því þarf fólk að læra að umgangast aðra sem ekki eru af sömu menningu og það sjálft. Því 

er fjölmenningarkennsla mikilvæg til að koma í veg fyrir átök. Þátttaka í starfi CISV er góð 

leið til að læra að lifa sem einstaklingur án landamæra.  
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Viðhengi A: Spurningalisti fyrir eigindlega rannsókn 
 

Hvernig kynntist þú CISV? 

Hvenær og hvert fórstu á vegum CISV? 

Í hvernig búðir fórstu í? 

Hvað gerðu þið í sumarbúðunum? 

Eignaðist þú vini í sumarbúðunum? 

 Frá hvaða landi voru vinirnir? 

 Talar þú ennþá við vini þína úr búðunum? 

 Er vinasamband ykkar einhvern vegin öðruvísi en vinir þínir hér á Íslandi? 

Hver fannst þér vera tilgangurinn með að fara í svona búðir? 

Lærðir þú eitthvað í búðunum? 

Hvaða lærðir þú? 

Hver er hugmynd þín á hinum fullkomna heimi? 

Hvað er friður? 

Er eitthvað sem þú hefur lært í sumarbúðunum sem þú getur nýtt þér í þínu daglega lífi? 

Langar þig að starfa meira með félaginu CISV? 

 Af hverju langar þig (ekki) að starfa meira með félaginu? 

 


